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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 strategijoje „Europa 2020“ siekiama moterų ir vyrų užimtumo lygį padidinti iki 
75 proc.; kadangi šiuo metu moterų užimtumo lygis yra 58,2 proc.;

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 atsiskaitomybę; pabrėžia, kad labai svarbu stebėti darbo rinką ir įgūdžių poreikius; 

2. pabrėžia, kad siekiant, jog darbo rinkoje būtų aukštos kvalifikacijos ir gerus įgūdžius 
turinčios moterys, būtina toms moterims, kurios susiduria su struktūriniu nedarbu ir 
kurioms sunku sugrįžti į darbą po motinystės ar vaiko auginimo atostogų, 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 aktyviai dalyvauti mokyme visą gyvenimą ir 
skatinti mergaičių technines ir inžinerijos studijas, kur mokymas ir lavinimas būtų 
lanksčiai pritaikytas prie darbo rinkos poreikių; 

3. ragina valstybes nares į savo struktūrinę darbo rinkos reformą įtraukti priemones, skirtas 
kovoti ir su horizontaliąja, ir su vertikaliąja moterų profesine atskirtimi, taikyti 
veiksmingas kovos su stereotipais priemones ir keistis pažangiąja patirtimi, taip pat 
valstybėms narėms numatyti gaires; 

4. ragina Komisiją remti moterų dalyvavimą darbo rinkoje ir investuoti į jį propaguojant 
įvairovės valdymą, profesine moterų veiklą ir steigiant naujo pobūdžio darbo vietas, 
kurios geriau užtikrintų profesinės veiklos ir šeiminio gyvenimo pusiausvyrą, pavyzdžiui, 
lankstų darbo grafiką; 

5. pažymi, kad moterų darbo lygį galima pakelti ne tik didinat darbo vietų skaičių sveikatos 
apsaugos ir socialinio darbo sektoriuose, bet ir verslo paslaugų sektoriuje, pavyzdžiui, 
draudimo ir konsultavimo sektoriuose, ekologijos sektoriuje, taip pat kuriant tvarias darbo 
vietas;

6. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti privatų sektorių imtis visų įmanomų veiksmų ir 
panaikinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus siekiant pagerinti moterų 
dalyvavimą darbo rinkoje.


