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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Vystymosi komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi įgyvendinant lyčių lygybės politiką galima ženkliai prisidėti sprendžiant 
demografinius iššūkius, visų pirma skatinant moterų įtrauktį į darbo rinką ir mažinant 
moterų ir vaikų skurdo riziką,

B. kadangi moterys gyvena ilgiau už vyrus ir kadangi dėl didėjančio numatomos vyrų ir 
moterų gyvenimo trukmės atotrūkio gali didėti vyresnio amžiaus moterų izoliacijos, 
priklausomybės ir skurdo pavojus,

C. kadangi Europos gyventojų senėjimas yra vienas pagrindinių būsimų sveikatos apsaugos 
Europos Sąjungoje iššūkių, atsižvelgiant į tai, kad vis labiau plinta tam tikros lėtinės ligos 
ir kad kai kuriomis iš šių ligų visų pirma serga moterys, taip pat kadangi nacionalinės, 
regioninės ir vietos valdžios institucijos turės atlikti itin svarbų vaidmenį siekdamos 
užtikrinti sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos apsaugos paslaugų teikimo 
tęstinumą, saugumą ir kokybę,

1. ragina atsakingas ES, nacionalines, regionines ir vietos institucijas įgyvendinant 
sanglaudos politiką ir atsižvelgiant į strategiją „Europa 2020“ daugiau pastangų skirti 
lyčių aspekto integravimo ir lyčių lygybės priemonių įgyvendinimo sanglaudos politikos 
srityje veiksmingumo analizei, taip pat moterų ir vyrų lygių galimybių politikos ir kovos 
su diskriminacija priemonių įgyvendinimo veiksmingumo analizei, ypač atsižvelgiant į 
naujus demografinius pokyčius, t. y. gyventojų senėjimą ir didelius migracijos srautus iš 
trečiųjų šalių į ES, pačioje ES iš rytų į vakarus ir migraciją iš kaimo vietovių į miestus, ir 
atsižvelgiant į moterų socialinę atskirtį;

2. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad visos ES regioninės ir vietos valdžios 
institucijos įtraukė lyčių aspekto integravimo priemones į savo pasiūlymus dėl 
finansavimo kitu sanglaudos politikos programos laikotarpiu, kartu su tikslais sumažinti 
neigiamą demografinių pokyčių poveikį;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad priežiūros politika ir priežiūros paslaugų teikimas glaudžiai 
susiję su moterų ir vyrų lygybės siekiu, ir pabrėžia, kad beveik visose ES valstybėse 
narėse teikiama per mažai nebrangių aukštos kokybės priežiūros paslaugų, kad moterys ir 
vyrai nesidalija šio darbo po lygiai ir kad tai turi tiesioginio neigiamo poveikio moterų 
galimybėms dalyvauti visose socialinio, ekonominio, kultūrinio ir politinio gyvenimo 
srityse;

4. kad būtų sprendžiama gyventojų skaičiaus mažėjimo problema, ragina Komisiją kito 
sanglaudos politikos ciklo metu pradėti vykdyti konkrečias programas ir projektus 
bendradarbiaujant su regioninėmis institucijomis ir siekiant plėsti ir stiprinti aktyvų 
moterų dalyvavimą MVĮ, kadangi dėl to tiesiogiai pagerėtų moterų užimtumas ir būtų 
išvengta vadinamojo protų nutekėjimo, kalbant apie jaunosios kartos persikėlimą iš kaimo 
vietovių į miestus arba kitas šalis;
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5. ragina atsakingas nacionalines, regionines ir vietos institucijas, imantis veiksmų 
atitinkamose savo kompetencijos srityse ir vykdant kito laikotarpio sanglaudos politiką, 
numatyti finansines motinystės ir vaiko priežiūros paramos priemones suteikiant 
nuolaidas, mokant priemokas ir išduodant čekius ir skatinti vaiko priežiūrai ir šeimoms 
skirtų paslaugų teikimą bei išmokas, taip pat įgyvendinti veiksmingas priemones, 
kuriomis būtų siekiama suderinti profesinį ir šeimos gyvenimą, suteikti tėvams galimybes 
dirbti laisvu grafiku (jie turėtų tai laisvai pasirinkti) ir ypač teikti pakankamai aukštos 
kokybės ir nebrangių vaikų, vyresnio amžiaus ir kitų priklausomų asmenų priežiūros 
paslaugų, kad tėvai, ypač motinos, galėtų derinti darbą su šeimos gyvenimu; pabrėžia, kad 
kai kurios šalys įgyvendino tinkamą profesinio ir šeimos gyvenimo derinimo politiką 
suteikiant žmonėms galimybę laisvai pasirinkti realias ir lygiavertes alternatyvas, 
siekdamos pagerinti moterų ir vyrų dalyvavimo darbo rinkoje rodiklius ir gimstamumo 
rodiklius;

6. atsižvelgdamas į tai, mano, kad turėtų būti plėtojamas nuotolinis darbas, kai tik įmanoma, 
remiantis plačių užmojų teisės aktais, kuriais reglamentuojamas darbuotojų ir verslo 
įmonių interesų suderinimas;

7. mano, kad atsižvelgiant į Europoje vykstančius demografinius pokyčius ir siekiant 
užtikrinti geresnę profesinio ir šeimos gyvenimo pusiausvyrą, pagal naująją sanglaudos 
politikos strategiją po 2013 m. didesnė finansinė parama turėtų būti skiriama 
ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros įstaigoms;

8. pabrėžia vis augančia ir itin didelę Europos vietos ir regioninių valdžios institucijų svarbą 
propaguojant lygias moterų ir vyrų galimybes, siekiant spręsti demografinius iššūkius, ir 
ragina jas į savo decentralizuoto bendradarbiavimo projektus įtraukti politikos priemones 
šiuo klausimu, kad moterims, ypač toms, kurių padėtis pažeidžiamiausia (tarp jų 
imigrantėms, mažumoms priklausančioms, neįgalioms, patyrusioms smurtą dėl lyties, 
vyresnėms kaip 45 metų amžiaus bedarbėms moterims ir t. t.), būtų sudaryta galimybė 
naudotis naujomis informacinėmis technologijomis ir verslo veiklai skiriamu 
mikrofinansavimu;

9. prašo Eurostato apskaičiuojant regioninį socialinės raidos rodiklį atsižvelgti į nematomą ir 
neapmokamą darbą, išvardytą pagal lytis ir turint mintyje moterų dažnai atliekamą trejopą 
vaidmenį (motinų, dukterų ir senelių), kuris yra papildomas nustatytos, tačiau vis dar 
neadekvačios regioninės infrastruktūros elementas, vadovaujantis Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) neseniai paskelbtu tyrimu „Maisto 
ruošimas, priežiūra ir savanoriška veikla. Neapmokamas darbas pasaulyje“1;

10. atkreipia dėmesį į tai, kaip netolygiai vyrai ir moterys pasiskirsto namų ruošos darbus ir 
šeimos atsakomybę, kad dažniausiai moterys renkasi lankstų darbo grafiką ar net išeina iš 
darbo, ir tai savo ruožtu turi neigiamą poveikį moterims siekiant karjeros, dėl to didėja 
vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas bei mažėja galimybė sukaupti didesnių 
pensijų teises;

11. prašo Eurostatą išnagrinėti ir nustatyti regioninius rodiklius, kuriais remiantis būtų galima 

                                               
1 Miranda, V. (2011), Maisto ruošimas, priežiūra ir savanoriška veikla. Neapmokamas darbas pasaulyje, ESBO 
socialinis, u˛imtumo ir migracijos darbo dokumentas Nr. 116, ESBO leidykla.
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nustatyti ir įvertinti vyrų ir moterų dalyvavimą savanoriškoje veikloje, siekiant parodyti, 
kad vyrai ir moterys prisideda prie socialinės sanglaudos, ir pagerinti gyvenimo kokybę, 
visų pirma turint mintyje skurdžiai gyvenančius žmones;

12. mano, kad moterų vykdoma savanoriška veikla turi būti pripažįstama kaip įgyta profesinė 
patirtis, į ją turi būti tinkamai atsižvelgiama ir dėl jos moterys neturėtų atsidurti 
nepalankesnėje padėtyje kalbant apie sveikatos draudimą arba teisę gauti senatvės pensiją;

13. ragina Komisiją atsižvelgiant į tai, kad 2012 m. paskelbti aktyvaus senėjimo ir kartų 
solidarumo metais, pasiūlyti konkrečias iniciatyvas, skirtas vyresnio amžiaus moterų 
veiklai, kuriomis padidinamas jų indėlis socialinės ir teritorinės sanglaudos srityje; 
pabrėžia, kad kartų solidarumo principas yra viena iš pagrindinių struktūrinių Europos 
socialinio modelio ir kartu ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos sudėtinių 
dalių; ragina imtis veiksmų ir skatinti lanksčias išėjimo į pensiją sistemas ir derinti pensiją 
su darbu ne visą darbo dieną siekiant skatinti moteris ilgiau likti darbo rinkoje; prašo, kad, 
siekdamos išsaugoti šį principą, įvairių lygmenų valdžios institucijos laikytųsi aktyvios 
pozicijos ir dalyvautų užtikrinant aukštos kokybės visuotinės svarbos socialines paslaugas;

14. ragina valstybes nares užtikrinti tinkamesnio dydžio pensijas kovojant su lyčių 
diskriminacija darbo rinkoje, visų pirma sumažinti skirtingų lyčių asmenų karjeros 
galimybių ir darbo užmokesčio skirtumus ir užtikrinti, kad pagal pensijų sistemas bus 
numatyta kompensacija už šeimos narių priežiūrai skirtą laiką;

15. ragina valstybes nares ir regionines valdžios institucijas taikyti paramos priemones 
šeimoms, kurios rūpinasi priklausomais vyresnio amžiaus žmonėmis;

16. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti mokymą ir švietimą, kuriame dalyvautų kelių 
kartų atstovai, pvz., įtraukti jaunus žmones, mokyklas ir asociacijas į IRT mokymo 
projektus, skirtus vyresnio amžiaus žmonėms, arba vystyti vyresnio amžiaus žmonių 
gebėjimus įgyvendinant užsiėmimų laisvalaikiu projektus;

17. ragina valstybes nares ir regionines valdžios institucijas plėtoti ir remti vyresnio amžiaus 
žmonių dalyvavimą formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo veikloje bei 
savanoriškoje veikloje ir aktyvų dalyvavimą bendruomenės gyvenime;

18. ragina Komisiją ypatingą dėmesį skirti demografinių iššūkių poveikiui visuomenės 
sveikatai ir imtis tinkamų veiksmų siekiant spręsti gausėjančių moterų ir vyrų ligų 
problemą, visų pirma sudarant galimybes įvairių sanglaudos politikos priemonių lėšomis 
finansuoti abiejų lyčių asmenų profilaktinius vėžio tyrimus, ypatingą dėmesį skiriant 
regionams, kuriuose neteikiamos tinkamos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos.
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