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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:

– atsižvelgdamas į 1979 m. JT konvenciją dėl visų formų moterų diskriminacijos 
panaikinimo,

A. kadangi būtina atsižvelgti į kartų savitarpio santykių lyčių aspektą,

B. kadangi remiantis ambicingais strategijoje „ES 2020“ numatytais užimtumo skatinimo 
tikslais planuojama 25 proc. padidinti užimtumą ir kartu spręsti demografijos problemą,

C. kadangi demografinių pokyčių laikais itin svarbų vaidmenį atlieka moterys, nes jos 
reikalingos ir kaip darbuotojos, ir kaip motinos, o šios dvigubos naštos, kuria 
apkraunamos motinos, problema turi būti tinkamai išspręsta,

D. kadangi dėl ilgos gyvenimo trukmės moterų skaičius tarp vyresnio amžiaus gyventojų 
didėja,

1. ragina svarstant demografijos problemą ir solidarumo klausimus ypatingą dėmesį skirti 
lyčių perspektyvai, kadangi atsižvelgiant į lyčių santykius formuojamas visas gyvybės 
ciklas nuo gimimo iki senatvės, daromas poveikis ištekliams ir galimybėms ir kiekvienu 
etapu modeliuojamos gyvenimo strategijos;

2. pabrėžia, kad turi būti išspręstas skirtingo vyrams ir moterims mokamo atlyginimo 
skirtumo, kuris 27-iose ES valstybės narėse siekia 17 proc., klausimas, kadangi šis 
skirtumas lemia mažesnes pajamas gimus pirmajam vaikui ir netgi mažesnes pensijas bei 
didesnį skurdą tarp vyresnio amžiaus moterų;

3. pabrėžia, kad darbo ir šeiminio gyvenimo derinimas galimas tik tuo atveju, jeigu šeimoms 
teikiamos prieinamos ir įperkamos kokybiškos priežiūros paslaugos;

4. pripažįsta, kad vyresnio amžiaus moterys darbo rinkoje dažnai patiria diskriminaciją ir 
tyčinę daugybinę diskriminaciją ir kad turi būti tinkamai išspręstos su šia padėtimi 
susijusios problemos;

5. pripažįsta svarbų vyresnio amžiaus slaugytojų moterų, kurių pajėgumai dažnai 
nepakankamai vertinami ir kurios gali būti naudingos derinant darbą ir šeiminį gyvenimą, 
vaidmenį;

6. ragina visų amžiaus grupių moteris aktyviau dalyvauti mokymosi visą gyvenimą 
programose;

7. ragina Europos lyčių lygybės institutą stebėti ir analizuoti kartų santykius remiantis 
kiekvienos lyties ir amžiaus grupės rodikliais.


