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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl moterų judumo švietimo tikslais ir profesinio judumo Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 2 ir 3 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 8, 45, 165 ir 
166 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač jos 21, 23 ir 
25 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 1979 m. JT Konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo 
moterims (angl. CEDAW),

– atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 21 d. Komisijos komunikatą „2010–2015 m. moterų ir 
vyrų lygybės strategija“ (COM(2010) 0491),

– atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 23 d. Komisijos komunikatą „Naujų įgūdžių ir darbo 
vietų darbotvarkė. Europos pastangos kiekvienam suteikti darbą“ (COM(2010) 0682),

– atsižvelgdamas į 2010 m. birželio 9 d. Komisijos komunikatą „Naujasis postūmis Europos 
bendradarbiavimui profesinio mokymo srityje, siekiant paremti strategiją „Europa 2020“ 
(COM(2010) 0296),

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl darbuotojų judumo Europos 
Sąjungoje skatinimo1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pranešimą (A7-0000/2012),

A. kadangi teisė gyventi ir dirbti kitoje Sąjungos šalyje yra viena iš Sąjungos pagrindinių 
laisvių;

B. kadangi darbuotojų judumas ir judumas švietimo tikslais padeda ugdyti Europos 
pilietiškumo jausmą ir dalyvauti demokratiniuose procesuose;

C. kadangi ekonomikos ir finansų krizė padarė neigiamą įtaką ES darbo rinkai, ypač 
užimtumo lygiui ir galimybei laisvai judėti bei įsidarbinti pagal savo išsilavinimą ir 
profesinę kvalifikaciją, o moterys yra viena iš labiausiai nuo šio reiškinio nukentėjusių 
grupių;

D. kadangi darbuotojų judumo Europos Sąjungoje srityje esama didelių lyčių skirtumų: vyrai 
kur kas dažniau nei moterys (atitinkamai 44 ir 27 proc.) dėl darbo keičia gyvenamąją vietą 
arba pereina iš vienos darbo vietos į kitą, o moterys, norėdamos sekti paskui savo partnerį, 

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0455.
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dažniau persikelia didelius atstumus;

E. kadangi darbo rinkos susiskaidymas pagal lytį, tinkamų darbo sąlygų trūkumas, įsitvirtinę 
stereotipai ir diskriminacijos dėl lyties pavojus yra pagrindinės moterų profesinio judumo 
kliūtys; kadangi veiksniai, susiję su šeima, socialiniais tinklais, vaikų priežiūros 
įstaigomis, būstu ir vietos sąlygomis, taip pat yra kliūtys, trukdančios moterims naudotis 
laisvo judėjimo teise;

F. kadangi, siekiant padėti moterims geriau integruotis į darbo rinką, reikia daugiaplotmių 
politinių sprendimų, apimančių mokymosi visą gyvenimą, darbo laiko ir darbo bei 
asmeninio gyvenimo pusiausvyros, sveikatos ir saugos ir darbo organizavimo būdų 
aspektus;

G. kadangi judumas švietimo tikslais padeda skatinti profesinį judumą ir didinti darbo rinkos 
galimybes, be to, visi, įskaitant žemos kvalifikacijos moteris, privalo turėti galimybę 
judėti švietimo tikslais;

1. pabrėžia, kad, siekiant ginti moterų teises, skatinti lygybę bei lygias galimybes ir kovoti su 
visų rūšių išnaudojimu darbo rinkoje, būtina didinti informuotumą apie moterų padėtį 
įgyvendinant ES švietimo, integracijos, migracijos, užimtumo ir socialinės politikos 
kryptis;

2. ragina valstybes nares, rengiant savo nacionalines strategijas ir reformų programas, 
įtraukti su moterų teisių apsauga susijusias nuostatas dėl profesinio judumo;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad moterys, vykstančios į užsienį prižiūrėti vaikų ar pagyvenusių 
asmenų, neretai dirba nesudariusios darbo sutarties arba neteisėtai, todėl neturi jokių teisių 
arba teisės gauti socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros ir kitas išmokas;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad dirbti į užsienį vykstančioms moterims dažnai siūlomos 
įgūdžių, darbo užmokesčio ir prestižo požiūriais prasčiausios darbo vietos ir kad moterų 
darbo jėgos migracija neretai susijusi tik su keliomis profesijomis, kurias paprastai renkasi 
moterys ir kurios siejamos su įprastais lyčių vaidmenimis;

5. ragina Komisiją ir valstybes nares stebėti moterų teisių pažeidimus darbo rinkoje, teikti 
užsienyje dėl darbo gyvenančioms moterims visą reikiamą informaciją, įskaitant 
informaciją apie galimybes įsidarbinti ir mokytis šioje srityje, taip pat apie socialines 
teises ir sveikatos priežiūrą, ir be papildomo mokesčio teikti konsultacijas apie 
įsidarbinimo galimybes;

6. primygtinai ragina valstybes nares ir Komisiją stiprinti ES politiką, susijusią su kova su 
tiesiogine ir netiesiogine kitoje valstybėje narėje gyvenančių ES darbuotojų migrantų 
diskriminacija ir jų teisių pažeidimais dėl nepakankamo priimančiosios valstybės narės 
kalbų mokėjimo ir įstatymų, susijusių su jų įdarbinimu, žinojimo;

7. ragina valstybes nares steigti informacijos centrus, skirtus su darbdaviais individualiais 
darbo santykiais susietiems judiesiems namų ūkio darbuotojams ir slaugytojams, kad jie 
galėtų sukurti tarpusavio tinklą, kuriuo naudodamiesi būtų informuojami apie savo teises;
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8. primygtinai ragina valstybes nares didinti darbo užmokesčio tendencijų skaidrumą, kad 
būtų išvengta darbo užmokesčio skirtumų įtvirtinimo ar didėjimo;

9. ragina valstybes nares teikti paslaugas darbuotojams, kurie į kitą valstybę persikelia kartu 
su sutuoktiniu, partneriu ir (arba) vaikais, pvz., steigti vaikų priežiūros įstaigas, 
ikimokyklinio ugdymo įstaigas, mokyklas ir teikti medicinos paslaugas, taip pat sudaryti 
sąlygas laisvai patekti į valstybines užimtumo tarnybas, taip siekiant padėti į kitą valstybę 
narę persikeliantiems sutuoktiniams ar partneriams susirasti darbą;

10. ragina valstybes nares panaikinti darbuotojų judumo kliūtis ir moterims, kurios kartu su 
sutuoktiniais ar partneriais vyksta į kitą valstybę narę, teikti atitinkamas paslaugas, pvz., 
be papildomo mokesčio rengti kalbų ir profesinio mokymo kursus, kad jos galėtų lengviau 
integruotis į naują socialinę bei kultūrinę aplinką;

11. dar kartą ragina valstybes nares skatinti judumą mokymosi ir užimtumo srityse: a) 
didinant informuotumą ir užtikrinant, kad informacija būtų lengvai prieinama visiems 
asmenims; b) ankstyvuosiuose švietimo etapuose pabrėžiant judumo teikiamą papildomą 
naudą; c) užtikrinant mokymosi rezultatų, pasiektų pasitelkiant judumą tarp valstybių 
narių, pripažinimą ir d) mažinant administracinę naštą bei skatinant atitinkamų valstybių 
narių institucijų bendradarbiavimą;

12. ragina Komisiją tvirtai remti programą Erasmus; atkreipia dėmesį į tai, kad nuo pat 
programos Erasmus pradžios 1987 m. ji daugiau kaip 2,2 mln. studentų padėjo judėti 
Europos Sąjungoje ir gerokai prisidėjo prie judumo Europos aukštojo mokslo srityje 
didinimo;

13. pabrėžia, kad privalu teikti papildomą paramą neįgalioms moterims ir vienišoms 
motinoms, kad jos galėtų dalyvauti esamose judumo švietimo tikslais skatinimo 
programose;

14. pabrėžia, kad reikia didinti į užsienį išvykusių moterų dalyvavimo mokymosi visą 
gyvenimą programose, įskaitant su įgūdžių ugdymu susijusias programas, lygį;

15. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
vyriausybėms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Artimiausiu metu Europos laukia dideli uždaviniai, kuriuos reikia išspręsti, kad darbo rinka 
taptų vis atviresnė ir prieinamesnė.

Pirmiausia derėtų siekti specialistų judumo, nes švietimo ir profesinio mokymo sistemas 
būtina geriau pritaikyti prie naujų darbo rinkos reikalavimų, gerinti nuolatinį mokymąsi ir 
įgūdžių įgijimą bei tobulinti profesinės kvalifikacijos pripažinimo sistemas.

Antra, vis dar per žemas darbuotojų judumo valstybėse narėse lygis rodo, kad vidaus rinkos 
pranašumai išnaudojami ne iki galo.

Vis dar esama per daug kliūčių judumui, įskaitant nepakankamą užsienio kalbų mokėjimą, 
nelabai palankias sąlygas derinti šeimos gyvenimą bei darbą ir neatnaujintus nacionalinius 
socialinės apsaugos įstatymus. 

Galimybė gauti informacijos apie tarpvalstybinį judumą vis dar ribota, daugeliu atvejų 
nekokybiška, ir tai stabdo daugelį žmonių.

Daugeliu atvejų darbo pakeitimas gali reikšti daugiau negu persikėlimą iš vienos įmonės į kitą 
arba iš vieno sektoriaus į kitą: jis gali tapti kitokios karjeros ir naujo darbo pradžia. 

Todėl svarbiausia užtikrinti, kad mokymosi galimybių derinys atitiktų reikalavimą garantuoti 
ir galimybes darbuotojams gauti darbą, ir jų gebėjimą prisitaikyti visą savo profesinį 
gyvenimą, taip pagerinant savo profesinio judumo įgūdžius.

Visi piliečiai turi teisę gauti tinkamo lygio išsilavinimą, turėti galimybę atnaujinti žinias ir per 
profesinį gyvenimą įgyti naujų įgūdžių. 

Siekiant šių tikslų, atsakomybę turi bendrai prisiimti vyriausybės, valdžios institucijos, 
darbdaviai, socialiniai partneriai ir pavieniai piliečiai. 

Švietimo ir profesinio mokymo sistemos dar turi būti pritaikytos prie darbo rinkos poreikių 
bei vis labiau žiniomis grindžiamų ekonomikos ir visuomenės reikalavimų.

Dabar, kai vis mažiau jaunuolių sugeba patekti į darbo rinką, būtina spręsti naujus uždavinius 
ir išnaudoti visuomenės teikiamas galimybes. 

Svarbiausia, kad vis daugiau asmenų įgytų kuo geresnį išsilavinimą, ypač moterys, kurios dėl 
motinystės ar rūpinimosi šeima laikinai pasitraukia iš darbo rinkos, ir joms geras išsilavinimas 
yra esminė sąlyga siekiant skubiai vėl į ją įsilieti.

Pagrindinis strategijos „Europa 2020“ tikslas – iki 75 proc. padidinti 20–64 metų amžiaus 
moterų ir vyrų užimtumą, tuo tikslu labiau įtraukiant jaunimą, pačius vyriausius ir žemos 
kvalifikacijos darbuotojus.

Aukštesnis ir geresnis išsilavinimas lemia didesnį užimtumo lygį, o išsilavinimo lygio kilimas 
per ilgą laiką prisideda prie didesnio moterų užimtumo ir daro tiesioginį teigiamą poveikį 
BVP. 
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Plačiausią teigiamą poveikį augimui galima pasiekti tik skatinant ir didinant investicijas į 
žmogiškąjį kapitalą bei moterų darbo našumą. 


