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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 Komisija pateiks pasiūlymą dėl privalomo Europos socialinių teisių ramsčio 

(ESTR), kuriuo turėtų būti garantuojamos pagrindinės socialinės teisės, visų pirma lyčių 

lygybė; kadangi ypatingą dėmesį reikėtų skirti grupėms, susiduriančioms su daugialype 

diskriminacija, pvz., LGBTI asmenims, socialinio draudimo sistemų, socialinės paramos 

programų ir viešųjų paslaugų srityse; 

B. kadangi socialinės teisės yra žmogaus teisių dalis ir yra įtvirtintos Sutartyje dėl Europos 

Sąjungos veikimo (SESV); 

C. kadangi pagrindinių teisių laikymasis yra būtinas socialiai teisingos visuomenės 

elementas; 

D. kadangi moterys Europos Sąjungoje vis dar patiria įvairių formų diskriminaciją ir jos vis 

dar yra per menkai atstovaujamos visose sprendimų priėmimo srityse; 

E. kadangi atliekant ES LGBT tyrimą nustatyta, kad lesbietės, biseksualios ir translytės 

moterys patiria neproporcingai didelę diskriminacijos dėl savo seksualinės orientacijos ar 

lytinės tapatybės riziką; 

F. kadangi lyčių lygybė yra įtvirtinta Europos Sąjungos Sutartyse ir ES pagrindinių teisių 

chartijoje ir tai yra viena iš pagrindinių ES vertybių; kadangi, nepaisant to, moterų 

užimtumo lygis vis dar yra pernelyg mažas (vyrų užimtumo lygis siekia 75,6 proc., 

palyginti su moterų užimtumo lygiu – 64,5 proc.), pernelyg daug moterų dirba ne visą 

darbo dieną ir mažiausiai apmokamuose sektoriuose, be to, jos gauna mažesnius 

valandinius darbo užmokesčius, todėl vyrų ir moterų darbo užmokestis skiriasi 16 proc., o 

pensijos – 39 proc., taip pat yra didelių skirtumų tarp valstybių narių; kadangi 

diskriminaciją dėl lyties vis dar dominuoja kalbant apie įdarbinimo procedūras valstybėse 

narėse, nepaisant to, kad moterys pralenkia vyrus pagal išsilavinimo lygį; 

G. kadangi dėl ekonomikos krizių ir griežto taupymo priemonių neproporcingai nukentėjo 

moterys, visų pirma jaunos moterys ir moterys, patiriančios daugialypę diskriminaciją; 

kadangi ES ir toliau esama konkrečiai moterims būdingo skurdo (vad. skurdo 

feminizacijos), nes daugiau moterų dirba mažų pajamų darbą, ir kadangi didėjanti rizika 

moterims, ypač vienišoms motinoms ir skurde gyvenantiems vaikams, gresia skurdas, 

patirti skurdą ir socialinę atskirtį yra glaudžiai susijusi su biudžeto lėšų, skiriamų 

viešosioms paslaugoms, kaip antai sveikatos priežiūrai, švietimui, socialinėms paslaugoms 

ir socialinėms išmokoms, mažinimu; 

H. kadangi socialinės teisės, paslaugos ir pakankamos pajamos yra nuo lyties priklausomi 

klausimai, nes daugiau moterų dirba mažų pajamų darbą, patiria didesnę skurdo riziką, yra 

labiau priklausomos nuo viešųjų ir privačiųjų socialinių paslaugų, o atlikdamos tradicinį 

vaikų ir pagyvenusių šeimos narių prižiūrėtojų vaidmenį ir būdamos labiausiai atsakingos 

už namų ūkio poreikių tenkinimą jos galiausiai gauna mažesnes pensijas; 
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I. kadangi pažanga lyčių lygybės srityje buvo lėta ir kadangi lyčių užimtumo atotrūkio 

mažinimas priklauso nuo pagrindinių socialinių teisių įgyvendinimo ir būtinųjų socialinių 

paslaugų teikimo; 

J. kadangi Europa susiduria su senėjančios visuomenės reiškiniu, o moterys gyvena ilgiau, 

tačiau, palyginti su vyrais, jos turi daugiau sveikatos sutrikimų, o pagyvenusios moterys 

susiduria su daugialype diskriminacija dėl amžiaus, lyties, sveikatos būklės ir negalios; 

K. kadangi, Tarptautinės darbo organizacijos duomenimis, dauguma namų ekonomikos 

sektoriuje, įskaitant priežiūros sektorių, dirbančių darbuotojų yra moterys; 

L. kadangi vis dar nepasiekti 2002 m. nustatyti Barselonos tikslai, tuo tarpu ES pagrindinių 

teisių chartijoje nustatyta, kad vaikai turi teisę į apsaugą ir priežiūrą, dėl to daromas 

dramatiškas poveikis moterų dalyvavimui darbo rinkoje, lyčių lygybei, darbo ir asmeninio 

gyvenimo pusiausvyrai ir moterų skurdui; 

M. kadangi vienišiems tėvams, iš kurių dauguma yra moterys, ypač sunku suderinti asmeninį 

ir profesinį gyvenimą; kadangi 28 valstybėse narėse bent 34 proc. vienišų motinų gresia 

skurdas, o vaikai iš tokių šeimų patiria neproporcingai didesnę riziką paveldėti skurdą; 

N. kadangi smurtas prieš moteris yra pagrindinių teisių pažeidimas, su kuriuo susiduriama 

visuose visuomenės sluoksniuose, neatsižvelgiant į amžių, išsilavinimą, pajamas, socialinę 

padėtį ir kilmės ar gyvenamąją šalį, tai taip pat didelė kliūtis moterų ir vyrų lygybei; 

O. kadangi norint pasiekti ES 2020 m. kovos su skurdu tikslus reikalingas plataus užmojo 

politinis postūmis ir drastiški veiksmai, atsižvelgiant į skurdo feminizaciją; kadangi kovos 

su skurdu tikslų negalima pasiekti, jeigu nebus mažinama socialinė ir ekonominė lyčių 

nelygybė; 

P. kadangi patekti į darbo rinką ar joje likti siekiančios moterys vis dar susiduria su 

diskriminacija, joms nesuteikiamos darbo teisės, visų pirma dėl nėštumo ir motinystės; 

Q. kadangi Europos darbo rinkoms būdinga lyčių segregacija; kadangi Komisija savo 

2016 m. kovo 8 d. komunikate dėl Europos socialinių teisių ramsčio (COM(2016) 0127, I 

priedas) taip pat pripažino, kad „moterų, palyginti su vyrų, užimtumo lygis tebėra gerokai 

žemesnis, o dirbančių ne visą darbo dieną, dirbančių prasčiau apmokamuose sektoriuose ir 

gaunančių mažesnį valandinį atlyginimą, net atliekant lygiavertį darbą, yra daugiau nei 

vyrų, nors moterų išsilavinimas yra geresnis“; 

R. kadangi moterų dalyvavimas darbo rinkoje yra laikomas ekonomikos augimo veiksniu; 

kadangi, remiantis Europos pridėtinės vertės vertinimo išvadomis, sumažinus vyrų ir 

moterų darbo užmokesčio skirtumą vienu procentiniu punktu ekonomikos augimas 

padidėtų 0,1 proc.1; 

1. ragina pagal ESTR nustatyti privalomą galiojančių ir papildytų socialinių teisių stebėsenos 

ir įgyvendinimo mechanizmą, ypač kalbant apie lygias galimybes, įskaitant moterų 

dalyvavimą darbo rinkoje, įmonių valdyme ir moteris vadovybės pareigose, sąžiningas 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/504469/IPOL-

JOIN_ET(2013)504469_EN.pdf 
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darbo sąlygas, mažų garantijų darbą ir tinkamą bei tvarią moterų socialinę apsaugą; ragina 

Komisiją bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis nustatyti tinkamiausias priemones 

vyrų ir moterų pensijų skirtumui panaikinti; 

2. pabrėžia, kad pagrindinės kliūtys siekiant didinti moterų dalyvavimą darbo rinkoje yra 

tinkamos darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo politikos nebuvimas, fiskalinės 

priemonės, kuriomis antrasis šeimoje uždirbantis asmuo skatinamas nedirbti, pernelyg 

didelis darbo apmokestinimas, stereotipai, susiję su darbų paskirstymu namuose, moterų 

vaidmeniu visuomenėje, studijų kryptimis ir profesija; taip pat pažymi, kad daugelyje 

valstybių narių vyrams nesuteikiama galimybių ir jie pakankamai neskatinami imti 

atostogų dėl šeiminių priežasčių, todėl moterims tenka priežiūrą užtikrinančio asmens 

vaidmuo, o tai turi neigiamą poveikį moterų užimtumui; 

3. mano, kad moterų dalyvavimo darbo rinkoje ir jų ekonominio nepriklausomumo 

skatinimas nepaprastai svarbus norint pasiekti strategijos „Europa 2020“ tikslą iki 75 proc. 

padidinti visų gyventojų užimtumo rodiklį ir kad tai paskatintų augti BVP; todėl ragina 

Komisiją ir valstybes nares stiprinti politiką ir didinti investicijas, kuriomis remiamas 

moterų įdarbinimas kokybiškose darbo vietose, ypač tuose sektoriuose ir pareigose, 

kuriuose moterų yra per mažai, pavyzdžiui, mokslo, technologijų, inžinerijos ir 

matematikos, taip pat žaliosios ekonomikos sektoriuose ar aukščiausios vadovybės 

pareigose visuose sektoriuose; 

4. primena, kad įtraukus vadinamuosius socialinius rodiklius į ekonomikos valdymo tikslus 

ir procedūras, ypač į Europos semestrą, niekaip nepakeičiami esminiai šių mechanizmų 

tikslai; 

5. pabrėžia, kad vadovaujantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos dvasia 

galimybė suderinti profesinį ir asmeninį gyvenimą kaip viena iš pagrindinių teisių turi būti 

užtikrinta visiems žmonėms, o atitinkamos priemonės turi būti prieinamos be 

diskriminacijos; 

6. pabrėžia, kad reikia atsižvelgti į konkrečių moterų grupių, įskaitant moteris migrantes, 

neįgaliąsias, LGBTI moteris, mažumoms priklausančias moteris, pagyvenusias moteris ir 

kt., patiriamą daugialypę diskriminaciją; 

7. ragina Komisiją lyčių aspekto integravimą įtraukti sudedamąja Europos socialinių teisių 

ramsčio dalimi, o į pagrindinių teisių laikymosi vertinimą įtraukti sistemingus poveikio 

atskiroms lytims vertinimus; 

8. primena, kad profesinio ir asmeninio gyvenimo suderinimas yra plati sąvoka, apimanti 

visas bendras teisėkūros ir ne teisėkūros pobūdžio politikos priemones, kuriomis siekiama 

skatinti tinkamą ir proporcingą įvairių žmonių gyvenimo aspektų pusiausvyrą; mano, kad, 

norint pasiekti tikrą profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, reikia patikimos, 

kompleksinės, struktūrinės, darnios ir visapusiškos politikos, įskaitant darbo, šeimos 

priežiūros ir su ja praleidžiamo laiko, taip pat asmeninio tobulėjimo suderinimo paskatas 

ir veiksmingas priemones; 

9. ragina greitai patvirtinti ir įgyvendinti Kovos su diskriminacija direktyvą, pripažįstant 

poreikį jautriai vertinti konkrečius aspektus ir imtis tikslinių veiksmų įvairiems 

diskriminacijos sluoksniams panaikinti, taip pat pripažįstant poreikį imtis priemonių 
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kovoti su diskriminacija horizontaliai, visuose visuomenės sluoksniuose; 

10. apgailestauja, kad šiuo atžvilgiu nebuvo priimta 2016–2020 m. ES lyčių lygybės 

strategija, ir, primindamas 2016 m. birželio 16 d. Tarybos išvadas dėl lyčių lygybės, 

ragina Komisiją sustiprinti savo 2016–2019 m. strateginį įsipareigojimą dėl lyčių lygybės, 

priimant jį kaip komunikatą; 

11. ragina atnaujinti pastangas įgyvendinti Užimtumo lygybės direktyvą, kad būtų galima 

skatinti darbuotojų įvairovę ir kovoti su stereotipais ir diskriminacija; 

12. ragina Europos Komisiją ir valstybes nares įgyvendinti biudžetą atsižvelgiant į lyčių 

aspektą, nes tai yra priemonė, skirta užtikrinti, kad biudžeto valdymo sprendimai būtų 

priimami atsižvelgiant į lyčių aspektą ir diferencijuotai atsižvelgtų į poveikį; 

13. ragina Komisiją dėti daugiau pastangų, kad būtų stiprinamas moterų atstovavimas 

priimant sprendimus politinėje ir ekonominėje srityje, taikant dvejopą požiūrį, apimantį 

lyčių aspekto integravimą ir tikslines priemones; 

14. ragina parengti visapusišką, veiksmingą socialinės politikos sistemą, kuria būtų 

skatinamas socialinių, užimtumo ir makroekonominių politikos priemonių tarpusavio 

derėjimas, apimantis nuoseklų lyčių aspekto integravimą;  ragina Komisiją ir valstybes 

nares politikos darną įtraukti į socialinės ir ekonominės politikos poveikio tyrimus; 

15. ragina Komisiją pagerinti išsamių, palyginamų, patikimų ir reguliariai atnaujinamų 

duomenų apie moterų dalyvavimą priimant sprendimus surinkimą, analizę ir sklaidą; 

16. apgailestauja, kad vis dar blokuojamas 2012 m. pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos dėl biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių 

asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo ir atitinkamų priemonių, ir ragina Tarybą galiausiai 

priimti bendrą poziciją dėl šio pasiūlymo; 

17. ragina Komisiją išnaudoti Skaitmeninės darbotvarkės ir Bendrosios skaitmeninės rinkos 

strategijos teikiamas galimybes ir tikslingiau jas rengti, siekiant spręsti didelio atotrūkio 

tarp lyčių IRT sektoriuje problemą, gerinti moterų ir mergaičių švietimą ir mokymą IRT 

srityje, didinti moterų matomumą skaitmeninėje aplinkoje, didinti lyčių lygybę ir moterų 

dalyvavimą sudarant geresnę prieigą prie finansavimo, taip pat remti pilietinę visuomenę 

ir moterų organizacijas, įtraukų internetą paverčiant realybe; 

18. ragina Komisiją pateikti priemonių rinkinį, apimantį teisėkūros priemones ir ne teisinio 

pobūdžio priemones dėl atostogų dėl darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros siekiant 

lyčių lygybės, įskaitant direktyvų dėl motinystės ir vaiko priežiūros atostogų peržiūrą, taip 

pat pasiūlymą dėl direktyvos dėl tėvystės atostogų ir prižiūrinčių asmenų atostogų; 

pabrėžia, kad pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų turėtų apimti vyrų ir 

moterų lygybę kaip teisinį pagrindą; 

19. apgailestauja, kad vis dar neišnyksta vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas ir pensijų 

skirtumas, o tai yra pagrindinio principo – vienodo užmokesčio už vienodą darbą 

moterims ir vyrams, įtvirtinto SESV 157 straipsnyje – pažeidimas; ragina ES ir valstybes 

nares, kad jos, bendradarbiaudamos su socialiniais partneriais ir lyčių lygybės 

organizacijomis, nustatytų ir įgyvendintų vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo 
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panaikinimo politiką; 

20. ragina atkreipti dėmesį į naujas pažeidžiamiausių gyventojų grupių, pvz., pažeidžiamų 

suaugusiųjų, šeimų, kurioms gresia nepriteklius, mažas pajamas gaunančių asmenų, tarp 

kurių moterims kyla didesnė skurdo grėsmė, skurdo formas, dėl kurių Europos socialinėje 

politikoje turėtų būti numatytos novatoriškos prevencijos ir veiksmų priemonės; 

21. primygtinai ragina Komisiją pateikti Tarybai tvirtinti Europos slaugytojų artimųjų 

programą ir politikos pagrindų direktyvą; 

22. pabrėžia, kad lanksčiai organizuojant darbą (įskaitant nuotolinio darbo galimybę, 

atsirandančią dėl skaitmeninės pažangos) taip pat galima padėti užtikrinti darbo ir 

asmeninio gyvenimo pusiausvyrą; 

23. ragina valstybes nares iki 2020 m. veiksmingai įgyvendinti Barselonos tikslus ir pritarti 

2014 m. ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros kokybės sistemai; 

24. ragina Komisiją ir valstybes nares pradėti taikyti vyresnio amžiaus asmenų, neįgaliųjų ir 

kitų priklausomų asmenų priežiūros paslaugų tikslus, pagal pobūdį panašius į Barselonos 

tikslus, ir stebėjimo priemones, kuriomis būtų vertinama kokybė, prieinamumas ir 

įperkamumas; ragina Eurostatą, Eurofound ir Europos lyčių lygybės institutą (dėl jo 

nustatyto lyčių lygybės indekso) rinkti atitinkamus duomenis ir atlikti tyrimus, siekiant 

padėti vykdyti šią veiklą; 

25. ragina naudojantis Europos ilgalaikės priežiūros paslaugų kokybės sistema parengti 

Europos ilgalaikės priežiūros kokybės sistemą, kad būtų galima plėtoti kokybiškas 

priežiūros paslaugas, kuriomis būtų pasirūpinta visais poreikiais, įskaitant sudėtingiausius 

atvejus, ir ragina išnaudoti galimybę skatinti priežiūros poreikių turinčius žmones kuo 

ilgiau išlikti nepriklausomus; 

26. pabrėžia, kad tik labai maža vyrų dalis pasinaudoja savo teise į tėvystės atostogas; todėl 

ragina imtis konkrečių veiksmų, kad būtų užtikrintos kuo individualesnės ir neperkeliamos 

teisės į tėvystės atostogas; 

27. pabrėžia, kad vaikų skurdo ir socialinės atskirties rizika tvirtai susijusi su jų tėvų padėtimi 

darbo rinkoje ir jų socialinėmis sąlygomis; 

28. pažymi, kad neproporcingai daug moterų dažnai ne savo noru dirba mažų garantijų darbą, 

įskaitant dažnai atliekamą darbą ne visą darbo dieną, menkai apmokamą darbą, pagal 

terminuoto ir nefiksuoto darbo laiko sutartis atliekamą darbą; šiomis aplinkybėmis 

primena, kad vyrų ir moterų lygybę galima pasiekti tik sąžiningai perskirsčius mokamą ir 

nemokamą darbą ir darbo, šeimos ir priežiūros pareigas; 

29. pabrėžia, kad siekiant kovoti su skurdu svarbios minimalių pajamų sistemos; taigi, ragina 

Komisiją įvertinti, kaip ir kokiomis priemonėmis būtų galima sudaryti sąlygas visose 

valstybėse narėse gauti pakankamas, skurdo ribą viršijančias minimalias pajamas, 

atitinkančias 60 proc. nacionalinės pajamų medianos; 

30. rekomenduoja teisės aktais ar kolektyvinėmis derybomis nustatyti nacionalinį minimalųjį 

darbo užmokestį, siekiantį bent 60 proc. atitinkamos nacionalinės darbo užmokesčio 
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medianos ir viršijantį nacionalinį ar regioninį pragyvenimą užtikrinantį darbo užmokestį; 

31. ragina persvarstyti Direktyvą 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo 

požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo 

ir ją papildyti, inter alia, privalomu reikalavimu, kad įmonės parengtų lyčių lygybės 

užtikrinimo priemones arba planus, įskaitant veiksmus segregacijai mažinti, 

tebevyraujančiam vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir pensijų skirtumams panaikinti ir 

mokėjimo sistemoms plėtoti, taip pat įskaitant priemones moterų karjerai remti; pakartoja, 

jog svarbu, kad valstybės narės savo nacionalinės teisės aktuose aiškiai uždraustų visas 

diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos arba lytinės tapatybės formas; mano, kad 

dabartinė teisinė apsauga, remiantis direktyva turėtų būti taikoma visiems translyčiams 

asmenims; ragina rengiant darbuotojų konsultavimo, dalyvavimo ir informavimo formas 

įmonių valdymo srityje skirti kuo daugiau dėmesio lyčių pusiausvyrai; 

32. pažymi, kad kova su vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir pensijų skirtumu yra vienas iš 

socialiai teisingos, lyčių lygybę užtikrinančios visuomenės pagrindų, todėl dar kartą 

aktyviai ragina valstybes nares galiausiai pradėti aktyviai įgyvendinti Komisijos 

rekomendacijas dėl vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio principo stiprinimo didinant 

skaidrumą ir nuolat imantis teigiamų veiksmų, pageidautina – teisės aktais, taip pat 

nustatyti darbo užmokesčio skaidrumo priemones ir lyties požiūriu neutralius darbo 

vertinimus; 

33. ragina ypatingą dėmesį skirti pastangoms vykdant pensijų reformas išsaugoti ir atkurti 

socialinės apsaugos pensijų teisingumą, be kita ko, pensijų sistemoje numatant priežiūros 

vykdymo kreditus ir leidžiant lanksčiau pereiti iš darbo į pensiją; 

34. ragina imtis realių veiksmų, kuriais būtų siekiama panaikinti vyrų ir moterų darbo 

užmokesčio skirtumus, turinčius neigiamą poveikį socialinei ir ekonominei moterų 

padėčiai; ragina imtis veiksmų ir sukurti modelius, kuriais būtų siekiama sumažinti 

pensijų dydžio skirtumus dėl lyties, daugiausia atsirandančius dėl užimtumo skirtumų ir 

dėl to, kad neatsižvelgiama į vaikų ir kitų šeimos narių priežiūros laikotarpį; 

35. rekomenduoja pagal atsargumo principą užtikrinti aukšto lygio darbuotojų apsaugą nuo 

visokeriopos rizikos, kuri gali kilti darbe; 

36. rekomenduoja Europos socialinio draudimo sistemomis tinkamai apsaugoti didėjantį 

netipinių darbuotojų skaičių; 

37. primena, kad ESTR nebus sėkmingas be investicijų socialinėje srityje, ypač į prieinamą ir 

įperkamą aukštos kokybės vaikų ir kitų priklausomų asmenų priežiūros infrastruktūrą, taip 

pat į kovos su vyrų ir moterų diskriminacija priemones, naudojantis Europos socialinio 

fondo (ESF), Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir Europos strateginių investicijų 

fondo (ESIF) teikiama parama; pabrėžia, kad svarbu Jaunimo garantijų iniciatyvai suteikti 

išteklių ir nustatyti konkrečius jaunoms moterims skirtus tikslus, siekiant padėti joms 

patekti į darbo rinką, visų pirma tose srityse, kuriose iš socialinių rodiklių matyti didesnė 

lyčių pusiausvyros stoka; 

38. primena, kad makroekonominės politikos priemonės, kuriomis skatinamas griežtas 

taupymas, ir struktūrinės reformos, kuriomis skatinamas viešojo sektoriaus lėšų 

mažinimas, turi neproporcingą poveikį moterims ir mergaitėms, slopina ekonomikos 
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augimą, didina skurdą ir socialinę atskirtį; primena savo raginimą Komisijai ir valstybėms 

narėms perorientuoti savo makroekonominį požiūrį į viešojo sektoriaus socialinių 

investicijų skatinimą siekiant tvaraus integracinio augimo, kuris būtų naudingas 

pažeidžiamiausiems visuomenės nariams, ypač moterims ir mergaitėms; 

39. pažymi, kad pagal ES sutartį Sąjunga privalo kovoti su socialine atskirtimi ir 

diskriminacija, o SESV yra nustatytas Sąjungos tikslas panaikinti nelygybę ir skatinti vyrų 

ir moterų lygybę; pabrėžia, kad, kaip nurodyta Pagrindinių teisių chartijos 23 straipsnyje, 

lyčių lygybės principas nekliudo laikytis ar imtis priemonių, kuriomis nepakankamai 

atstovaujamai lyčiai suteikiamos konkrečios lengvatos; 

40. ragina priimti ir greitai įgyvendinti Europos prieinamumo aktą; 

41. labai apgailestauja dėl to, kad Taryba dar nepatvirtino 2008 m. pasiūlymo dėl direktyvos, 

kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, 

negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas; teigiamai vertina tai, kad 

Komisija šiai direktyvai teikia pirmenybę, ir dar kartą ragina Tarybai kuo greičiau 

patvirtinti pasiūlymą; 

42. rekomenduoja būstą pritaikyti prie pagyvenusių asmenų poreikių siekiant užtikrinti, kad 

vyresnio amžiaus žmonės galėtų gyventi namuose tiek, kiek jie pageidauja; 

43. atkreipia dėmesį į tai, kad moterys ir mergaitės patiria neproporcingą skurdo ir socialinės 

atskirties poveikį, ir ragina suteikti atnaujintą politinį postūmį plataus užmojo Europos 

kovos su skurdu strategijai, taip pat iš naujo įsipareigoti pasiekti 2020 m. Europos kovos 

su skurdu tikslus; primygtinai ragina valstybes nares išdėstyti išsamius nacionalinius 

strateginius kovos su skurdu planus, o Komisiją – pabrėžti skurdo mažinimą Europos 

semestro procese; 

44. pabrėžia, kad smurtas prieš moteris yra sistemingas pagrindinių teisių pažeidimas; ragina 

ES ir jos valstybes nares kuo greičiau ratifikuoti Stambulo konvenciją ir primena raginimą 

Komisijai pateikti pasiūlymą dėl ES direktyvos dėl smurto prieš moteris ir smurto dėl 

lyties; 

45. smerkia bet kokios formos LGBTI asmenų diskriminaciją ir smurtą prieš juos; 

46. ragina Komisiją ir valstybes nares įtraukti priemones, kurių paskirtis – apsaugoti moteris 

ir LGBTI asmenis nuo priekabiavimo darbo vietoje; 

47. ragina užtikrinti, kad nustatant visus ESTR tikslus ir rodiklius būtų atsižvelgiama į lyčių 

aspektą. 

48. ragina Komisiją ir valstybes nares į lyčių lygybės politiką įtraukti socialinius partnerius ir 

pilietinę visuomenę; pabrėžia, kad kovojant su diskriminacija ir skatinant lyčių lygybę 

darbe labai svarbus pakankamas tokios politikos finansavimas, kolektyviniai susitarimai, 

kolektyvinės derybos, taip pat gerosios patirties tyrimai ir mainai. 
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