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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. atkreipia dėmesį į tai, kad ES patiria demografinę krizę, dėl kurios 2040 m. truks darbo 
jėgos (24 mln. asmenų), todėl kyla ekonominė būtinybė dar labiau įtraukti moteris į darbo 
rinką; pabrėžia, kad padidinus moterų užimtumo lygį iki vyrų užimtumo lygio darbo jėgos 
trūkumas sumažėtų iki 3 mln.; 

2. mano, kad lyčių lygybė yra būtina sąlyga norint pasiekti strategijoje „Europa 2020“ 
nustatytą 75 proc. užimtumo lygio tikslą ir yra esminis dalykas siekiant išlaikyti tvarias 
pensijų sistemas; 

3. pabrėžia, kad ES ekonomikos augimas ir konkurencingumas priklauso nuo to, ar bus 
pašalintas moterų išsilavinimo ir jų dalyvavimo bei pozicijų darbo rinkoje atotrūkis;

4. pabrėžia, kad nevienodos moterų padėties darbo rinkoje priežastis yra nelygus šeiminių 
pareigų pasiskirstymas; pabrėžia, kad darbo ir namų pareigų suderinimas yra pagrindinė 
sąlyga siekiant lyčių lygybės, kuri turėtų būti skatinama investuojant į priežiūros 
infrastruktūrą ir skatinant vyrus dalyvauti namų ruošos darbuose pasitelkiant teisės aktus 
dėl vaiko priežiūros ir tėvystės atostogų ir lankstų darbo grafiką; 

5. pabrėžia, kad skurdo feminizacija yra tokių veiksnių, kaip moterų karjeros pertraukos, 
vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas, pensijų skirtumas ir vienišų motinų namų 
ūkių skurdas, padarinys ir kad tikslas iki 2020 m. sumažinti skurdo lygį 20 mln. gali būti 
pasiektas vykdant kovos su skurdu politiką, grindžiamą lyčių lygybe;  

6. pabrėžia skaidrumo ir didesnės lyčių pusiausvyros būtinybę priimant dirbti į su sprendimų 
priėmimu susijusias pareigas; 

7. atkreipia dėmesį į aukštą nedeklaruojamo darbo lygį, kuris neigiamai veikia moterų 
socialinę apsaugą ir ES BVP dydį; ragina kurti paskatas, kad darbdaviai ir darbuotojai 
pereitų nuo neoficialios prie oficialios ekonomikos. 


