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PASIŪLYMAI

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

A. kadangi lygios moterų ir vyrų teisės turi didelio poveikio Europos ekonominei, socialinei 
ir teritorinei sanglaudai ir šį poveikį, inter alia, nulemia moterų dalyvavimas darbo 
rinkoje, be to, atsižvelgiant į šį poveikį užtikrinama, kad moterys ir vyrai turėtų lygias 
galimybes gauti aukštos kokybės išsilavinimą, deramą darbą ir daryti profesinę karjerą, 
skatinamas gyventojų aktyvumas ir gerinami turimi įgūdžiai, tokiu būdu padedama didinti 
augimą ir gerinti konkurencingumą,

B. kadangi tik 7 proc. Europos socialinio fondo (ESF) lėšų 2000–2006 m. buvo panaudota 
priemonėms, kuriomis skatinama moterų ir vyrų lygybė, finansuoti; kadangi tuo pačiu 
laikotarpiu 21 proc. Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų buvo subsidijuojamos 
priemonės, kuriomis suteikiama (tiesioginė ar netiesioginė) parama lygioms galimybėms,

C. kadangi moterų dalyvavimas darbo rinkoje įvairiuose regionuose ženkliai skiriasi, o 
vidutinis jų dalyvavimo rodiklis žemesnis nei vyrų, be to, moterys uždirba mažiau, negu 
vyrai, kadangi šią padėtį iš dalies galima paaiškinti tuo, kad moterims sunkiau suderinti 
profesinį ir šeimyninį gyvenimą, kadangi paprastai moterims tenka atsakomybė prižiūrėti 
vaikus ir kitus išlaikytinius,

D. kadangi moterys sudaro didžiąją dalį aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų ir, nepaisant to, 
dėl šios tendencijos užimtumo rodikliai dar neišsilygino; kadangi tuo pat metu moterų 
skaičius žemiausią išsilavinimą turinčių asmenų grupėje viršija vyrų skaičių, nors laikui 
bėgant ši padėtis gerokai pasikeitė,

E. kadangi 16-oje valstybių narių didesnė galimybė, kad moterys, o ne vyrai patirs ypač 
didelį skurdą, ir kadangi moterys žymiai dažniau dirba darbo be garantijų sąlygomis, ypač 
kaimo vietovėse,

F. kadangi struktūrinius fondus reglamentuojančiuose teisės aktuose lygios vyrų ir moterų 
galimybės ir lyčių aspekto integravimo principas yra aiškiai nurodyti kaip politikos 
planavimo ir įgyvendinimo universalieji aspektai,

G. kadangi vidutiniškai pusė asmenų, dalyvaujančių pagal užimtumo politiką vykdomoje 
ESF organizuojamoje veikloje, yra moterys,

1. primygtinai pabrėžia, kad sanglaudos politikos srityje būtina didinti finansinę paramą, 
skiriamą priemonėms, kurios moterims ir vyrams padeda geriau derinti profesinį ir šeimos 
gyvenimą, ypač sudaryti lankstesnes darbo sąlygas ir suteikti pakankamai aukštos kokybės 
vaiko priežiūros ir kitų išlaikytinių rūpybos paslaugų prieinama kaina, kuriomis 
naudodamiesi tėvai ir ypač motinos galės suderinti profesinį ir šeimyninį gyvenimą, nes 
tai naudinga socialinei sanglaudai, atsižvelgiant į tai, kad propaguojamos lygios 
galimybės, didinamas šeimos vaidmuo ir skatinamas gimstamumas, taip pat ir ekonominei 
sanglaudai, nes daugiau moterų dalyvauja darbo rinkoje;
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2. pabrėžia, kad padidintas užimtumo lygis yra vienas iš pagrindinių augimą skatinančių 
faktorių; taip pat pažymi, kad tam, kad būtų pasiektas strategijoje „Europa 2020“ 
nustatytas 75 proc. 20–64 m. amžiaus žmonių užimtumo lygio tikslas, būtina ne tik 
sumažinti nedarbą, bet taip pat į darbo rinką integruoti žmones, kurie šiuo metu yra 
neaktyvūs;

3. pabrėžia, kad reikia sukurti naujoviškas kovos su skurdu priemones, skirtas moterims, 
esančioms pažeidžiamoje padėtyje, ypač moterims imigrantėms, vienišoms moterims ir 
moterims, turinčioms dideles šeimas;

4. apgailestauja dėl to, kad pažanga, padaryta siekiant vyrų ir moterų lygybės darbo rinkoje, 
buvo labai nedidelė, ir pabrėžia, kad daugelis ES valstybių savo politikoje dar 
neįgyvendino lyčių aspekto ir neatlieka sistemingo savo politikos poveikio lyčių aspektu 
vertinimo, kaip Komisija pažymi Penktojoje sanglaudos ataskaitoje;

5. mano, kad Europos socialinio fondo parama turėtų būti ir toliau visų pirma skiriama 
siekiant skatinti profesinę veiklą finansuojant priemones, skirtas palankių sąlygų 
neturinčioms grupėms (moterys, jaunimas, ilgalaikiai bedarbiai, imigrantai, mažumos, 
neįgalieji ir t. t.), kurioms reikia paramos ieškant darbo, skatinti tęstinį profesinį mokymą, 
kovoti su lyčių diskriminacija pasirenkant karjerą ir profesiją, remti moterų dalyvavimą 
mokslinėje ir technologinėje veikloje ir padėti joms kurti verslą, taip pat užtikrinti bendrą 
finansavimą individualioms ekonominėms iniciatyvoms, kurių imasi darbo rinkoje 
nedalyvaujantys asmenys, ypač vyresnės kaip 45 metų amžiaus moterys;

6. mano, jog norint užtikrinti, kad asmenys, įdarbinti sąlygomis be garantijų, būtų visiškai 
įtraukti į darbo rinką, jiems taip pat, kaip ir bedarbiams, reikia leisti dalyvauti iš 
struktūrinių fondų bendrai finansuojamose užimtumo skatinimo programose;

7. pabrėžia, kad ERPF labai prisideda prie to, kad lyčių aspektas būtų įtrauktas į visas 
susijusias sritis, visų pirma suteikiant paramą mokymams ir švietimui, moterims 
verslininkėms ir investicijoms į vaikų priežiūros ir pagyvenusių žmonių ir kitų išlaikytinių 
slaugos institucijas;

8. ragina iš dalies pakeisti Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) reglamentą, 
kad, kaip ir ESF atveju, būtų galima įgyvendinti moterims palankius veiksmus būsimu 
2014–2020 m. programavimo laikotarpiu, nes tai buvo įmanoma ankstesniais 
laikotarpiais, bet ne dabar, kadangi ši priemonė padarytų teigiamą poveikį moterų 
užimtumui kaimo vietovėse;

9. ragina Komisiją įgyvendinant sanglaudos politiką užtikrinti, kad bus sustiprintas moterų 
profesinis mokymas, ir prašo valstybių narių toliau plėtoti visą gyvenimą trunkančio 
mokymosi programas ir aktyvaus senėjimo iniciatyvas, ypač po to, kai pažeidžiamiausios 
visuomenės grupės, pvz., senesnio amžiaus žmonės, tautinės mažumos ir palankių sąlygų 
neturinčios moterys, patyrė žalingą krizės poveikį;

10. ragina Komisiją ir valstybes nares panaudojant esamus išteklius ir tvarką, pvz., garantijų 
fondus, imtis specifinių priemonių, pagal kurias būtų sukurtos daugiausia moterims 
pritaikytos mikrofinansavimo ir mikrokreditų iniciatyvos;
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11. remia Komisijos veiksmus, susijusius su sanglaudos politikos reforma, ypač kalbant apie 
didesnių lėšų sutelkimą mažesniam prioritetų skaičiui, taikant tikslines priemones ir 
nustatant strateginius tikslus, jei bus užtikrinama, kad prie šios svarbios prioritetinės 
srities nauju laikotarpiu bus priskiriamos lygios moterų ir vyrų teisės darbo rinkoje;

12. ragina valstybes nares valdymo institucijose sukurti lyčių aspekto ir lygių galimybių 
ekspertų skyrius, nustatyti lyčių poveikio vertinimo procedūrą atrankos etapu ir griežtai 
stebėti įgyvendintų programų pasiekimus ir rezultatus lyčių lygybės pažangos požiūriu;

13. ragina valstybes nares ir regionines bei vietos valdžios institucijas laikytis savo 
įsipareigojimo dėl lyčių lygybės, nediskriminavimo ir prieigos neįgaliesiems principų 
taikymo visais programų įgyvendinimo etapais; reiškia susirūpinimą dėl to, kad nors ir 
visose programose aiškiai nurodoma lygybė, į tai ne visada atsižvelgiama programų 
įgyvendinimo metu, kaip paaiškėjo, kai buvo įvertinti jų taikymas ir rezultatai;

14. ragina Komisiją sukurti specifinių ir išmatuojamų tikslų per konkrečius laikotarpius 
nustatymo veiksmų planą, kaip nurodyta dokumente, pridėtame prie 2010–2015 m.
moterų ir vyrų lygybės strategijos, ir atkreipia dėmesį į tai, kad reikia užtikrinti Komisijos 
veiksmų stebėseną;

15. ragina valstybes nares r regionines bei vietos valdžios institucijas veiksmingai įgyvendinti 
visas Europos lygmeniu prieinamas finansines priemones, skirtas visų asmenų, ypač 
pažeidžiamiausių moterų grupių (neįgalios moterys, emigrantės, mažumoms 
priklausančios moterys, moterys, patyrusios lytinę prievartą, menką profesinį išsilavinimą 
turinčios moterys ir t. t.), įtraukčiai į darbo rinką remti;

16. ragina Komisiją paraginti valstybes nares nustatyti atskirus iš Europos socialinio fondo 
finansuojamų tarptautinių projektų sektoriaus Europos mobilumo, švietimo, mokymo ir 
moterų profesinių galimybių plėtojimo tikslus;

17. ragina Komisiją ir valstybes nares nustatyti gaires, pagal kurias Europos socialinis fondas 
būtų naudojamas tokiu būdu, kad būtų užtikrinta, kad jaunų moterų specifiniai profesiniai 
įgūdžiai ir gebėjimai būtų pagerinti sektoriuose, kuriuose yra mažiau jų atstovių, laikantis 
regioninio inovacijų ir kokybiško užimtumo vystymo strategijos;
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