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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. ragina Komisiją iš dalies pakeisti Direktyvą 2006/54/EB įtraukiant privalomą 
lygiaverčio darbo apibrėžtį, kuri būtų taikoma visuose profesiniuose sektoriuose ir 
apimtų lyčių aspektu grindžiamą požiūrį;

2. pakartoja savo raginimą Komisijai kuo greičiau pateikti teisinę priemonę dėl skaidraus 
vyrų ir moterų darbo užmokesčio;

3. ragina Komisiją ir valstybes nares spręsti skurdo feminizacijos – kad ir kokia būtų jos 
forma – klausimą, pvz., atsižvelgti į lyties aspektą nustatant pensijų išmokas, kad būtų 
panaikintas vyrų ir moterų pensijų skirtumas, ir gerinti darbo sąlygas sektoriuose, 
kuriuose dirbančiųjų daugumą sudaro moterys; pažymi, kad svarbu spręsti darbo, kurį 
dažniausiai dirba moterys, kultūrinio nuvertinimo ir per didelio netipinį darbą dirbančių 
moterų skaičiaus problemas; pabrėžia, kad būtina stiprinti kolektyvines derybas, 
siekiant skatinti stabilų ir kokybišką užimtumą;

4. ragina Komisiją pateikti susitarimą dėl priežiūros Europai, apimantį visas priežiūros 
reikmes, su kuriomis susiduriama per visą gyvenimo ciklą; ragina valstybes nares 
ratifikuoti TDO Namų ūkio darbuotojų konvenciją Nr. 189 ir visapusiškai įgyvendinti 
bei viršyti Barselonos tikslus, susijusius su priežiūra, užtikrinant, kad šiomis reikmėmis 
būtų pasirūpinta teikiant kokybiškas visuotines viešąsias priežiūros paslaugas; ragina 
valstybes nares visapusiškai įgyvendinti Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros 
direktyvą1 ir kviečia jas siekti daugiau negu numatyta pagal būtiniausius šios direktyvos 
standartus;

5. reiškia gilų susirūpinimą dėl smurto ir priekabiavimo darbo sektoriuje; ragina Komisiją 
pasiūlyti direktyvą dėl holistinio požiūrio į kovą su smurtu prieš moteris; ragina 
valstybes nares ratifikuoti ir įgyvendinti Stambulo konvenciją bei TDO Kovos su 
smurtu ir priekabiavimu konvenciją Nr. 190;

6. teigiamai vertina Komisijos įsipareigojimą priimti veiksmų planą Europos socialinių 
teisių ramsčiui įgyvendinti; pabrėžia, kad būtina užtikrinti lyties požiūriu atžvalgias 
teises vadovaujantis tarpsektorine strategija, kaip nustatyta pagal minėtojo ramsčio 2 ir 
3 principus; šiuo tikslu ragina Komisiją parengti ir į Europos semestrą įtraukti lyčių 
lygybės indeksą, kad būtų stebimas makroekonominės politikos bei perėjimo prie 
žaliosios ekonomikos ir skaitmeninių technologijų poveikis lyčiai.

1 OL L 188, 2019 7 12, p. 79.


