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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 vienas iš strategijoje „Europa 2020“ nustatytų tikslų – moterų ir vyrų užimtumo 
lygį padidinti iki 75 proc., ir kadangi šiuo metu moterų užimtumo lygis ES yra 58,2 proc. 
ir valstybėse narėse labai skiriasi,

B. kadangi strategijoje „Europa 2020“ pabrėžiamas ekologinis pertvarkymas, 
atsinaujinančiųjų išteklių sektorius ir mokslui bei technologijoms imlios ekologiškos 
darbo vietos tvariai ekonomikai užtikrinti; kadangi vis dar nepakankamai moterų 
studijuoja šias sritis ir jose dirba, o tai veda prie stiprios sektorių segregacijos,

C. kadangi, nors mikrokreditas yra labai svarbi priemonė moterų verslumui ir moterų 
valdomų įmonių kūrimui, Europos Sąjungoje yra vis dar mažai verslininkių, kurios sudaro 
vidutiniškai 30 proc. visų verslininkų,

D. kadangi daugiau kaip 60 proc. universitetų absolventų yra moterys; kadangi pernelyg 
mažai moterų ir mergaičių renkasi mokslo sektorius ir dėl to randasi stipri sektorių 
segregacija; kadangi išryškėjo tendencija, kad laikui bėgant atotrūkis tarp IT sektoriuje 
dirbančių moterų ir vyrų ne mažėja, o didėja,

E. kadangi ES darbo rinkoje vis dar esama vyrų ir moterų darbo užmokesčio, darbo ne visą ir 
visą darbo dieną užmokesčio tarifų ir užimtumo lygio skirtumų, atsirandančių be kita ko ir 
dėl tėvystės; kadangi segregacija darbo rinkoje yra didžiausia kliūtis geram ES darbo 
rinkos veikimui,

1. pabrėžia, kad valstybės narės, norėdamos padidinti moterų užimtumo lygį, turėtų ypač 
daug dėmesio atkreipti į tai, kad būtų veiksmingai įgyvendinami antidiskriminaciniai 
teisės aktai ir šeimai palankios nuostatos, skatinti įdarbinimą į netradicines darbo vietas 
numatant savanoriškas priemones ir pasiekiamus tikslus, taip pat užtikrinti pasiekiamumą 
ir atskaitomybę; pabrėžia, kad labai svarbu stebėti darbo rinką ir įgūdžių poreikius; ragina 
valstybes nares savo darbo ir švietimo ministerijoms visapusiškai padėti vykdyti lyčių 
aspekto integravimo programas;

2. pabrėžia, kad siekiant, jog darbo rinkoje būtų aukštos kvalifikacijos ir gerus įgūdžius 
turinčios moterys, būtina sudaryti sąlygas moterims ateiti į darbo rinką, grįžti į ją po 
pertraukos ir daryti karjerą, ypač toms, kurios susiduria su struktūriniu nedarbu ir kurioms 
sunku sugrįžti į darbą dėl to, kad per pastarąją finansų krizę jos neteko darbo vietos, arba 
po motinystės ar vaiko auginimo atostogų arba dėl kitų priežasčių, suteikti kvalifikacijos 
keitimo ir profesinio mokymo galimybes, neatsižvelgiant į jų darbo sutarties pobūdį, kad 
būtų pakelta jų kvalifikacija; taip pat pabrėžia, kad būtina moterims visais karjeros 
laikotarpiais suteikti galimybę ir jas skatinti aktyviai dalyvauti mokyme visą gyvenimą ir 
skatinti mergaičių technines ir inžinerijos studijas, siekiant mokymą ir lavinimą lanksčiai 
pritaikyti prie darbo rinkos poreikių, ypač siekiant tenkinti aukštos kvalifikacijos 
darbuotojų paklausą;
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3. pabrėžia, kad reikia investicijų į veiksmingas švietimo ir profesinio orientavimo sistemas 
siekiant paskatinti jaunas moteris rinktis mokslinį, inžinerinė ir akademinį ar neakademinį 
aukštąjį techninį išsilavinimą; pabrėžia, kad ypatingas dėmesys turi būti skiriamas IRT 
kompetencijų, skaitmeninio raštingumo ir komunikacinių gebėjimų integravimui į 
valstybių narių profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą politiką, taip pat moterų 
skatinimui tuo pasinaudoti, padidinant kvalifikacijos kėlimo galimybes moterims, kad jos 
savo profesinės veiklos metu galėtų prisitaikyti prie pokyčių darbo rinkoje, taip padidinat 
aktyvesnį jų įsitraukimą į strateginius ateities plėtros sektorius; mano, kad būtina kovoti su 
lyčių stereotipais švietime;

4. mano, kad norint kintančioje ekonominėje erdvėje išsaugoti moterų darbuotojų 
kvalifikaciją ir įgūdžius ir padėti norinčioms grįžti į darbą, būtina į darbdavių 
organizuojamą kvalifikacijos kėlimo veiklą įtraukti ir vaiko priežiūros atostogų išėjusius 
darbuotojus;

5. ragina valstybes nares sustiprinti pastangas užkertant kelią darbo rinkų segregavimui 
įtraukiant į savo struktūrinės darbo rinkos reformą tokias priemones kaip Europos 
socialinis fondas (ESF), skirtas kovoti su moterų profesine segregacija, pasireiškiančia 
tuo, kad nepakankamai moterų užima vadovaujamus postus, ir lyčių skirtumais darbo 
rinkoje, veiksmingas kovos su išankstinėmis nuostatomis ir stereotipais – vadinamosiomis 
„stiklo lubomis“, priemones ir keistis gerąja patirtimi, taip pat valstybėms narėms 
numatyti lyginamuosius rodiklius ir teisėkūros priemones, įskaitant kvotas, siekiant 
padidinti vadovaujamus postus užimančių moterų skaičių;

6. ragina Komisiją ir valstybes nares remti profesinio ir šeiminio gyvenimo derinimo 
priemones ir investuoti į moterų dalyvavimą darbo rinkoje propaguojant įvairovės 
valdymą, profesine moterų veiklą ir steigiant naujo pobūdžio darbo vietas su 
lankstesnėmis darbo sąlygomis;

7. pabrėžia, kad naujos darbo vietos turi būti kuriamos remiantis naujomis darbo 
organizavimo formomis, kuriomis sudaroma galimybė vaikų turintiems darbuotojams 
pasirinkti alternatyvų darbo grafiką, mažesnį darbo valandų skaičių arba nuotolinį darbą;

8. ragina Europos Komisiją skatinti lyčių aspekto integravimą pramonėje, siekiant vienodo 
vyrų ir moterų dalyvavimo, ypatingą dėmesį skiriant tiems sektoriams, kuriuose 
tradiciškai dominuoja vyrai;

9. ragina Komisiją papildyti esamą teisinę bazę dėl darbo ir šeimos pareigų derinimo ir 
pateikti naujų pasiūlymų dėl teisės aktų dėl vaiko priežiūros atostogų, įvaikinimo atostogų 
ir išlaikytinių priežiūros atostogų; su susirūpinimu pažymi dabartinį Europos Komisijos 
pasyvumą dėl pasiūlymo peržiūrėti Direktyvą 92/85/EEB;

10. pabrėžia, kad darbo rinką reikia organizuoti taip, kad būtų galima derinti darbinį ir šeiminį 
gyvenimą – įkurti struktūras ir institucijas vaikų, pagyvenusių žmonių ir kitų išlaikytinių 
priežiūrai siekiant tenkinti realius poreikius ir užtikrinti kokybiškas ir visiems prieinamas 
priežiūros paslaugas, kad moterys galėtų suderinti motinystę ir profesinę veiklą, siekiant 
padidinti moterų dalyvavimą darbo rinkoje ir jų ekonominę nepriklausomybę;

11. pabrėžia, kad reikia nustatyti lankstesnį darbo laiką ir įvairius nuotolinio darbo variantus 
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nekeliant grėsmės darbuotojų, ypač moterų, kurios dažniau ne savo noru įdarbinamos 
laikinai ir ne visam darbo laikui, ekonominei nepriklausomybei; pabrėžia, kad ir visą, ir ne 
visą darbo dieną dirbantiems asmenims reikia užtikrinti deramą atlyginimą ir socialinį 
draudimą;

12. pažymi, kad moterų darbo lygį galima pakelti ne tik didinant darbo vietų skaičių sveikatos 
apsaugos ir socialinio darbo sektoriuose, bet ir krašto gynybos sektoriuje, logistikos 
sektoriuje (įskaitant transportą), verslo paslaugų sektoriuje, pavyzdžiui, draudimo ir 
konsultavimo sektoriuose, ekologijos sektoriuje, taip pat kuriant tvarias darbo vietas;

13. ragina Europos Komisiją ir valstybes nares remti ir kurti specialias programas, skirtas 
moterims įdarbinti techninėse srityse, teikiant finansinę paramą universitetuose 
studijuojančioms jaunuolėms, sekant gerąja kai kurių valstybių narių patirtimi –
pavyzdžiui, Austrijoje sukurta programa „Excellentia", kurią įgyvendinant padvigubėjo 
mokslo ir technologijų srities dėstytojų universitetuose ir buvo sukurti moterų 
vadovaujami aukščiausios kokybės mokslinių tyrimų centrai;

14. pabrėžia, kad ekologiškos darbo vietos – potencialiai sparčiausiai augsiantis Europos 
darbo rinkų segmentas; ragina Tarybą, Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad 
moterims šios darbo vietos duotų tiek pat naudos, kiek vyrams; ragina ypatingą dėmesį 
skirti tam, kad pereinant prie atsinaujinančiosios energijos ir investicijų į aplinkosaugos 
technologijas fizinei infrastruktūrai modernizuoti kartu būtų toliau kuriamos geros ir 
kokybiškos darbo vietos vyrams ir moterims;

15. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti privatųjį ir viešąjį sektorių imtis visų įmanomų 
bei būtinų veiksmų ir panaikinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus bei didelę 
nelygybę įsidarbinimo, darbo užmokesčio, karjeros, dalyvavimo ir valdymo srityse, 
siekiant pagerinti moterų dalyvavimą darbo rinkoje; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad 
svarbu renkant geresnius statistinius duomenis užtikrinti skaidrumą ir tinkamai apibrėžti 
sąvoką „lygiavertis darbas“; palankiai vertina Komisijos raginimus peržiūrėti pensijų 
sistemą tiems, kurie pensijų kaupimo įmokas mokėjo su pertraukomis, nes tam tikrais 
laikotarpiais jie neturėjo darbo, sirgo ar ką nors globojo, o tai daugiausia yra moterys.
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