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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 perėjimas prie naujo ekonomikos modelio neturėtų tapti pretekstu atsisakyti 
įvairių lygybės priemonių, tačiau, užuot tai darius, turėtų būti laikomas unikalia 
galimybe didinti moterų dalyvavimą ES darbo rinkoje, nes tai būtina norint užtikrinti 
tvarų augimą, panaudoti visą darbo vietų potencialą ir didinti konkurencingumą,

1. pabrėžia, kad pereinant prie naujo ekonomikos modelio svarbu skirti dėmesį lyčių 
lygybei, kadangi moterų padėtis darbo rinkoje dažniau yra nesaugi dėl nepalankių 
darbo sąlygų ir nuolatinio darbo užmokesčio skirtumo, palyginti su vyrais; ragina 
parengti darbo rinkos priemonių, kuriose būtų sprendžiamas lyčių aspekto klausimas ir 
kurias papildytų programos, skirtos įdarbinti moteris netradicinėse darbo vietose;

2. turint mintyje tai, kad vos 30 proc. verslininkų yra moterys ir nedaug jų dirba 
savarankiškai, pažymi, jog reikėtų šalinti kliūtis, šiuo metu trukdančias moterims tapti 
verslininkėmis, kadangi verslininkai atlieka esminį vaidmenį užtikrinant našumą ir 
augimą tvarios ekonomikos sąlygomis;

3. pabrėžia, kad, siekiant darbo rinkoje panaikinti segregaciją pagal lytį, būtina imtis 
tikslingų pastangų norint visais lygmenimis užtikrinti moterų galimybę mokytis, taip 
pat teikti visą gyvenimą trunkančio mokymosi paslaugas; ragina teikti tinkamas 
mokymo paslaugas norint užtikrinti, kad ekonomikos sektoriuose, kuriuose išmetama 
mažai anglies dioksido, nedirbtų mažiau moterų nei vyrų; 

4. pabrėžia, kad, turint mintyje techninį mokymą ir stažuotes, reikėtų labiau atsižvelgti į 
moterų poreikius, be kita ko, nustatyti mokymo tvarkaraštį ir parinkti mokymo vietas 
taip, kad jie atitiktų moterų vaidmenį šeimoje, o mokymas atitiktų moterų turimus 
įgūdžius; ragina ES ir valstybes nares užtikrinti, kad būtų teikiamos lanksčios ir 
kokybiškos vaikų priežiūros paslaugos;

5. ragina ES ir valstybes nares įgyvendinant Europos socialinio fondo (ESF) programas 
teikti didesnį prioritetą moterims skirtoms ekologiškoms darbo vietoms, atsižvelgiant į 
tai, kad ESF finansuoja mokymo projektus atsinaujinančių energijos išteklių, 
ekologinio turizmo ir panašiose srityse; pabrėžia, kad reikia labiau stengtis norint, jog 
ESF remiamuose projektuose dalyvautų daugiau moterų (šiuo metu moterų dalis 
nesiekia 10 proc.);

6. pabrėžia, kad reikia didinti moterų dalyvavimą profesinėse sąjungose netradiciniuose 
užimtumo sektoriuose, kadangi tai itin svarbu norint saugoti moterų teises ir užtikrinti 
naujosios ekonomikos darbo vietų tvarumą socialiniu požiūriu.


