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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 socialinei ir ekonominei 
sanglaudai ir kad šį poveikį, be kita ko, nulemia moterų dalyvavimas darbo rinkoje,

B. kadangi moterų dalyvavimas darbo rinkoje įvairiuose regionuose ženkliai skiriasi, o 
vidutinis jų dalyvavimo rodiklis dažniausiai žemesnis nei vyrų,

C. kadangi moterys sudaro didžiąją dalį aukštajį išsilavinimą turinčių asmenų, tačiau tuo pat 
metu moterų skaičius žemiausią išsilavinimą turinčių asmenų grupėje viršija vyrų skaičių,

1. primygtinai pabrėžia, kad sanglaudos politikos srityje būtina didinti finansinę paramą, 
skiriamą priemonėms, kurios moterims ir vyrams padeda geriau derinti profesinį ir šeimos 
gyvenimą, nes tai naudinga socialinei sanglaudai, atsižvelgiant į tai, kad propaguojamas 
šeimos vaidmuo ir skatinamas gimstamumas, taip pat ir ekonominei sanglaudai, nes 
daugiau moterų dalyvauja darbo rinkoje;

2. mano, kad Europos socialinio fondo parama turėtų būti ir toliau visų pirma skiriama 
siekiant skatinti profesinę veiklą, ypač užtikrinant bendrą finansavimą individualioms 
ekonominėms iniciatyvoms, kurių imasi darbo rinkoje nedalyvaujantys asmenys, ypatingą 
dėmesį skiriant vyresnėms kaip 45 metų amžiaus moterims;

3. ragina Komisiją įgyvendinant sanglaudos politiką tinkamai atsižvelgti į moterų profesinį 
mokymą ir prašo valstybių narių parengti visą gyvenimą trunkančio mokymosi 
programas;

4. remia Komisijos veiksmus, susijusius su sanglaudos politikos reforma, ypač kalbant apie 
didesnių lėšų sutelkimą mažesniam prioritetų skaičiui, jei bus užtikrinama, kad prie šių 
prioritetų bus nuolat priskiriamos lygios moterų ir vyrų teisės darbo rinkoje;

5. atkreipia dėmesį į būtinybę užtikrinti veiksmų, kuriuos Komisija nurodė dokumente, 
pridedamame prie 2010–2015 m. moterų ir vyrų lygybės strategijos, stebėseną;

6. ragina valstybes nares veiksmingai įgyvendinti visas Europos lygmeniu prieinamas 
finansines priemones, skirtas įtraukčiai į darbo rinką remti.


