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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. reikėtų dėti daugiau pastangų norint pasiekti strategijos „ES 2020“ nustatytus tikslus, t. y. 
padidinti moterų dalyvavimą darbo rinkoje iki 75%, nes taip būtų atskleista daug 
neišnaudotų talentų, ypač mokslo ir technologijų srityje, ir tai prisidėtų prie ekonominio 
efektyvumo ir didesnio našumo;

1. pakartoja savo raginimą valstybėms narėms lyčių lygybės aspektą integruoti į Europos 
semestro procesą ir įgyvendinant Metinėje augimo apžvalgoje pateiktas politikos gaires 
atsižvelgti į moterų poreikius ir padėtį; giria tas valstybes nares, kurios lyčių aspektą 
integravo į savo nacionalines reformų programas (NRP), bet apgailestauja, kad daug 
valstybių narių lyčių aspekto savo NRP net nemini;

2. ragina Komisiją įtraukti su lyčių aspektu susijusius rodiklius, kad būtų galima stebėti 
daromą pažangą siekiant „ES 2020“ tikslų, ir kaip įmanoma labiau suskaidyti strategijos 
„ES 2020“ tikslus ir rodiklius pagal lytį; 

3. primena, kad vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas vis dar yra ES problema, ir kad 
tai vėliau taip pat turi įtakos moterų gaunamų pensijų lygiui; todėl ragina valstybes nares 
NRP nustatyti kokybinius tikslus, siekiant panaikinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio 
skirtumą; 

4. primena, kad dauguma moterų dirba ne visos darbo dienos darbus, kadangi nėra 
pasirinkimo, o tai riboja jų ekonominę nepriklausomybę ir stipriai paveikia moteris 
pažeidžiamose situacijose, pavyzdžiui, vienišas motinas; todėl ragina Komisiją ir 
valstybes nares stebėti moterų užimtumą tiek kiekybės, tiek ir kokybės atžvilgiu, tai yra 
pagal dirbtų valandų skaičių per savaitę, sutarties tipą ir jų gebėjimą užtikrinti savo 
finansinę nepriklausomybę; ragina valstybes nares įtraukti svarbų lyčių aspektą į bet kokia 
priemonę ir veiksmus, kuriais siekiama skatinti verslą ir savarankišką darbą;

5. pabrėžia, kad moterys, norinčios įžengti į didžiausią užimtumo potencialą turinčius 
sektorius, pavyzdžiui, mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ir 
veiksmingo išteklių naudojimo ekonomikos (ekologiškos darbo vietos) sektorių arba 
skaitmeninių technologijų ekonomikos sektorių, turėtų būti skatinamos ir labiau 
išsilavinusios; pabrėžia, kad sveikatos ir socialiniame sektoriuose („baltosios“ darbo 
vietos), kuriuose dirba daug moterų, darbo vietos turėtų gauti geresnį pripažinimą sutarčių 
tipų ir darbo užmokesčio aspektu;

6. pažymi, kad taip pat turėtų būti palengvinta moterų prieiga prie aukštesnės kvalifikacijos 
darbų siekiant sumažinti našumo lygių skirtumą ES ir tokiu būdu padidinti ES 
konkurencingumą pasaulio rinkose.


