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PASIŪLYMAI

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

A. kadangi visuotinės svarbos socialinėms paslaugoms tenka pagrindinis vaidmuo kovoje su 
socialine atskirtimi ir diskriminacija, siekiant užtikrinti žmogaus teises ir orumą, skatinti 
teisingumą ir socialinę apsaugą, vyrų ir moterų lygybę, kartų solidarumą, vaikų teisių 
apsaugą, asmeninio ir profesinio gyvenimo suderinimą bei siekiant ekonominės, socialinės 
ir teritorinės sanglaudos, 

B. kadangi ir sektorių, ir profesinis susiskaidymas pagal lytis teikiant socialines paslaugas 
daro neigiamą poveikį darbo sąlygoms ir darbo užmokesčio lygiui, o moterys daugiausia 
atlieka neapmokamus namų ruošos darbus ir neatlygintinai prižiūri vaikus bei 
pagyvenusius žmones,

C. kadangi visuotinės svarbos socialinės paslaugos, o ypač galimybė naudotis vaikų, 
vyresnių žmonių ir kitų priklausomų asmenų priežiūros paslaugomis, yra būtinos siekiant 
lygaus moterų ir vyrų dalyvavimo darbo rinkoje, švietimo ir mokymo srityse,

D. kadangi visuotinės svarbos socialinių paslaugų plėtra buvo tarsi varomoji jėga, įtraukianti 
į darbo rinką daugiau moterų,

1. primygtinai ragina valstybes nares išsaugoti galimybes naudotis prieinamomis, 
įperkamomis ir aukštos kokybės socialinėmis paslaugomis, kaip ir greito ekonomikos 
augimo laikotarpiu, ir užtikrinti galimybes visiems be diskriminacijos naudotis šiomis 
paslaugomis nepriklausomai nuo lyties, pajamų, rasės ar etninės kilmės, religijos ar 
įsitikinimų, neįgalumo, amžiaus, seksualinės orientacijos arba darbo sąlygų; mano, kad 
socialinių paslaugų teikimas yra esminė lyčių lygybės užtikrinimo sąlyga, nes socialinės 
paslaugos kartu su sveikatos priežiūros ir vaikų priežiūros paslaugomis yra vienas iš 
pagrindinių pastangų didinti moterų užimtumo lygį ir lygybę apskritai ramsčių;

2. primygtinai ragina išvengti grėsmės, kurią dabartinė finansų ir ekonomikos krizė bei 
ateities ekonominiai pasiūlymai gali sukelti visuotinės svarbos socialinių paslaugų plėtrai, 
nes tai ilgam pakenktų užimtumo lygio augimui, ES ekonomikos, biudžeto įmokų, 
gimstamumo lygio augimui bei moterų ir vyrų lygybės skatinimui;

3. pažymi, kad visuotinės svarbos socialinių paslaugų plėtra buvo varomoji jėga, paskatinusi 
daugiau moterų įsitraukti į darbo rinką; nurodo 2008 m. atliktą darbo jėgos tyrimą, iš 
kurio matyti, kad 79 proc. sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų ir 81 proc. stacionarinės 
globos priežiūros paslaugų teikėjų bei 83 proc. nestacionarinės socialinio darbo veiklos 
vykdytojų buvo moterys;

4. ragina valstybes nares kurti modernias ir aktyvias gerovės strategijas ir užtikrinti 
socialinių išlaidų efektyvumą ir rezultatyvumą, kartu atsižvelgiant į lyčių lygybės 
principus; pažymi, kad šiai politikai, įskaitant įtraukčiai palankių darbo rinkų skatinimą, 
taip pat prevenciją ir atkūrimą, iš pradžių gali reikėti daugiau lėšų, bet ilgainiui turėtų būti 
sutaupyta lėšų ir pagerinta vykdymo kokybė;
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5. mano, kad, siekiant užtikrinti geresnį paslaugų pritaikymą konkrečių gavėjų poreikiams ir 
tų paslaugų kokybės gerinimą, daugiau dėmesio reikia skirti mokymams ir 
parengiamiesiems kursams, kurie rengiami asmenims, dirbantiems su itin pažeidžiamomis 
grupėmis, pvz., vaikų, sunkių paauglių ir vyresnio amžiaus žmonių;

6. pabrėžia, kad būtina skatinti labiau atsižvelgti į naudotojų poreikius ir suteikti jiems 
daugiau galių, atsižvelgti į lyčių aspektą, taip pat sudaryti palankesnes sąlygas naudotis 
socialinėmis teisėmis, ypač pažeidžiamoms gyventojų grupėms, pvz., vienišoms 
motinoms, neįgalioms moterims, nuo smurto dėl lyties nukentėjusioms moterims, 
imigrantėms ir mažumoms priklausančioms moterims, turinčioms žemą kvalifikaciją ir 
vyresnio amžiaus moterims, nes šios grupės yra ypač pažeidžiamos, kai susiduria su 
skurdu, ir joms kyla didesnis pavojus patirti skurdą, turint mintyje, kad šių paslaugų 
poreikis tampa vis rafinuotesnis ir sudėtingesnis; ragina Komisiją užtikrinti ir apsaugoti 
visiems prieinamas galimybes naudotis sveikatos priežiūros ir socialinėmis paslaugomis 
bei pasiūlyti veiksmingų strategijų, skirtų kovai su daugialype diskriminacija;

7. rekomenduoja valstybėms narėms, kad apibrėždamos visuotinės svarbos socialines 
paslaugas atsižvelgtų į lytims būdingas paslaugas, visų pirma į moterims skirtas 
konsultacijas ir socialines paslaugas, ir svarbias paslaugas, gerinančias moterų gyvenimo 
kokybę bei lygybę, pvz., sveikatos apsaugos, ypač seksualinės ir reprodukcinės sveikatos 
paslaugas, priklausomų žmonių švietimą ar priežiūrą;

8. prašo Komisijos vertinant visuotinės svarbos socialinių paslaugų rezultatus kaip rodikliu 
naudotis lygių galimybių skatinimu;

9. pabrėžia, kad dėl ekonominės ir finansinės krizės bei dėl valstybėms narėms įvestų griežtų 
taupymo priemonių neturi būti mažinamos investicijos į visuotinės svarbos socialines 
paslaugas, o atvirkščiai, dėl jų svarbos ir būtinumo šios paslaugos turi būti dar labiau 
konsoliduojamos, siekiant patenkinti moterų reikmes;

10. ragina Komisiją ir valstybes nares atlikti įvairių visuotinės svarbos socialinių paslaugų 
poveikio lyčių lygybei vertinimą ir užtikrinti, kad siūlomų ES veiksmų vertinimas lyčių 
lygybės požiūriu taptų reguliariu ir skaidriu procesu, duodančiu apčiuopiamų rezultatų, ir 
kad į visų ES ir nacionalinių programų ir politikos sričių biudžetą būtų įtrauktas lyčių 
aspektas; taip pat ragina Komisiją į savo stebėsenos ataskaitas įtraukti klausimą dėl lyčių 
lygybės;

11. ragina valstybes nares, kuriant šeimos ir profesinio gyvenimo derinimo politiką, užtikrinti 
galimybes naudotis prieinamomis, įperkamomis, aukštos kokybės ir įvairiomis vaiko 
priežiūros paslaugomis, kaip apibūdinta pagal Barselonos tikslus, ir tobulinti priežiūros 
paslaugų pagyvenusiems ir išlaikomiems asmenims teikimą, nes tai – pagrindinis žingsnis 
siekiant užtikrinti lygias vyrų ir moterų galimybes, kadangi vaikų priežiūros paslaugos ne 
tik palengvina moterų dalyvavimą darbo rinkoje, bet taip pat suteikia įsidarbinimo 
galimybių; prašo Komisijos ir valstybių narių imtis veiksmų, kad būtų pripažinti 
neatlygintinai namų ruošos darbus atliekantys ir vaikus bei pagyvenusius žmones 
prižiūrintys asmenys, daugiausia moterys, kurių vaidmuo užtikrinant socialinių sistemų 
tvarumą labai svarbus;

12. pažymi, kad dėl demografinių pokyčių priežiūros, sveikatos priežiūros ir apskritai 
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socialinių paslaugų teikimo sektorius yra augantis sektorius, kuris suteikia galimybių kurti 
ir moterims, ir vyrams skirtas darbo vietas; ragina valstybes nares išnaudoti šias galimybes 
stiprinant šiuos nepakankamai apmokamus ir nuvertinamus sektorius, kuriuose dirba 
pernelyg daug moterų, didinant darbo užmokestį, gerinant infrastruktūrą ir tobulinant 
profesinį mokymą;

13. ragina valstybes nares skatinti socialinius partnerius sudaryti susitarimus dėl šeimos ir 
profesinio gyvenimo derinimo politikos ir reikšti iniciatyvas dėl įmonių bei teritorinės 
gerovės, atsižvelgiant į pastaraisiais metais pagal sutartis įgyvendintus teigiamus 
veiksmus ir į Europos socialinio fondo finansuojamus eksperimentus;

14. pabrėžia, kaip svarbu, kad nacionalinės, regiono ir vietos valdžios institucijos suteiktų 
galimybę naudotis socialiniu būstu moterims, kurioms jo reikia, arba kurioms gresia 
atskirtis, ir toms, kurios buvo smurto dėl lyties aukos, ypač, abiem atvejais, kai jos išlaiko 
mažamečius vaikus;

15. prašo Komisijos aktyviai veikti siekiant įgyvendinti tikslą nustatyti ir priimti socialinių 
partnerių suderintų ES lygmens pagrindinių teisių įtvirtinimo taisyklių sistemą, siekiant 
lygybės ir su lytimi susijusių garantijų išplėtimo atlyginimo, darbo sąlygų, šeimos ir 
profesinio gyvenimo derinimo priemonių, profesinio mokymo, kilimo karjeros laiptais ir 
saugumo srityje;

16. pažymi, kad ypač svarbu užtikrinti galimybę naudotis mokymo ir įdarbinimo paslaugomis 
pažeidžiamiausioms moterų grupėms, siekiant užtikrinti jų ekonominę nepriklausomybę ir 
visapusišką integraciją visuomenėje;

17. pažymi, kad siekiant išvengti sunkumų pritraukiant kvalifikuotus darbuotojus, sprendžiant 
darbuotojų trūkumo ir visuotinės svarbos socialinių paslaugų kokybės prastėjimo 
problemas ateityje, valstybės narės turėtų daugiau dėmesio skirti deramam asmenų, 
dirbančių socialinių ir sveikatos paslaugų srityje, darbo atlyginimui; pabrėžia, kad būtent 
šioje srityje pastaruoju metu atsirado daugiausiai darbo vietų, ypač moterims;

18. atkreipia dėmesį į tai, kad turi būti labiau vertinamas asmenų, dirbančių socialinių 
paslaugų srityje, daugiausia – moterų, darbas, nes šis darbas yra sunkus, reikalaujantis 
jautrumo ir ypatingo asmeninio įsitraukimo, tačiau visuomenėje jis nėra itin gerbiamas;

19. prašo valstybių narių sudaryti palankias sąlygas, galbūt ir mokesčių lengvatų bei 
specialios ekonominės paramos forma, teikti pagalbą namuose ir paramą pagyvenusiems 
bei pažeidžiamiems žmonėms – ypač moterims – ir sumažinti neigiamą įtaką 
priklausomais šeimos nariais besirūpinančių šeimos narių, ypač moterų, užimtumui.
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