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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 moterų ir vyrų lygybė ir nediskriminavimas yra pagrindinės Europos Sąjungos 
vertybės, nurodytos Europos Sąjungos sutartyje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje;

B. kadangi, siekiant sumažinti nelygybę, reikia toliau skatinti lygias galimybes, 
atsirandančias dėl pirmiau minėtų teisės aktų;

C. kadangi lyčių aspekto integravimas atlieka svarbų vaidmenį siekiant įtraukti lyčių 
lygybę į visas ES politikos sritis, priemones ir veiksmus, taigi ir į darbo rinkos ir 
socialinę politiką, kad būtų skatinamos lygios galimybės ir kovojama su visų formų 
moterų diskriminacija;

D. kadangi Europos socialinių teisių ramstis apima rekomendacijas dėl lyčių lygybės, lygių 
galimybių ir aktyvios paramos užimtumui;

1. pažymi, kad vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas ES siekia 16 proc., o vidutinis 
vyrų ir moterų užimtumo skirtumas – 11,5 proc., kad lankstaus darbo grafiko, netipinio 
ir lankstaus darbo sutarčių (darbo nefiksuotomis darbo valandomis,  fiktyvaus 
savarankiško darbo, laikino darbo, darbo ne visą darbo laiką ir kt.) poveikis moterims 
yra didesnis negu vyrams ir kad moterys dažniau dirba menkai apmokamuose ir 
nepakankamai vertinamuose sektoriuose, kuriuose daugiausia įdarbinamos moterys, jos 
dažniau patiria skurdą, gauna mažai garantijų ir patenka į labiausiai skurstančių 
darbuotojų kategoriją, taip pat į kitas tarpsektorines kategorijas, kaip antai vieno asmens 
šeimos ūkis, išlaikomus artimuosius prižiūrintys asmenys, neįgalios moterys ir žemą 
išsilavinimą turinčios moterys ar nepakankamas priežiūros paslaugų teikimas; kadangi 
kolektyvinės derybos yra esminis veiksnys panaikinant ir įveikiant nelygybę;

2. pažymi, kad po 2008 m. kilusios pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės dirbančiųjų 
skurdas ES išaugo nuo 8 iki 10 proc. ir kad šiuo metu visą pasaulį apėmusios 
precedento neturinčios pasaulinės COVID-19 pandemijos ekonominės ir finansinės 
pasekmės bus dar didesnės, o tai darys tiesioginę įtaką skurdo didėjimui, ypač tarp 
moterų ir pažeidžiamiausių visuomenės grupių, nes didžiausią jų poveikį pajus 
paslaugų, turizmo, apgyvendinimo ir priežiūros sektorių darbuotojai, savarankiškai 
dirbantys asmenys, mažų garantijų darbo sąlygomis dirbantys asmenys, laikinieji ir 
sezoniniai bei kiti darbuotojai, kurių didesnę dalį sudaro moterys, tai taip pat bus 
juntama įvairiuose kituose ekonomikos sektoriuose, kuriems poveikį darys darbo vietų 
praradimas, darbo užmokesčio mažinimas ir (arba) darbo laiko trumpinimas, taip pat 
padidėję priežiūros paslaugų poreikiai pandemijos metu;

3. pabrėžia, kad moterų skurdo didėjimas reiškia didesnį visos visuomenės skurdo 
didėjimą, nes moterys paprastai yra atsakingos už pagrindinių prekių pirkimą ir atlieka 
labai svarbų vaidmenį išlaikydamos namų ūkį; reiškia susirūpinimą dėl šio reiškinio 
poveikio vaikų skurdui ir atkreipia dėmesį į tai, kad 2017 m. iš visų amžiaus grupių 
vaikai susidūrė su didžiausia skurdo ar socialinės atskirties rizika ES; šiuo atžvilgiu 
palankiai vertina Komisijos įsipareigojimą įgyvendinti „vaiko garantiją“;
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4. yra susirūpinęs dėl to, kad COVID-19 pandemija ir jos sukeltas ekonomikos nuosmukis 
neproporcingai paveiks nepalankioje padėtyje esančias moterų grupes, įskaitant, be kita 
ko, vienišas motinas, migrantes ir mažas pajamas gaunančias, mažų garantijų darbą 
dirbančias ir ne visą darbo dieną dirbančias moteris, ir joms kils skurdo, nedarbo, 
socialinės atskirties  ir (arba) benamystės pavojus; ragina Komisiją integruoti lyčių 
aspektą į visas iniciatyvas ir papildomas ES finansavimo programas, visų pirma į 
priemonę „Next Generation EU“ ir sustiprintą 2021–2027 m. daugiametę finansinę 
programą, ir jas taikyti, siekiant užtikrinti, kad ekonominės politikos atsakas į COVID-
19 pandemiją būtų pritaikytas konkretiems moterų poreikiams ir patirčiai, ir pasiūlyti 
konkretų finansavimą siekiant remti moteris mažų garantijų ir neformaliuose 
sektoriuose ir skatinti moterų verslininkių mikrofinansavimą;

5. pažymi, kad net jeigu skirtingose valstybėse narėse moterų skurdo lygis labai 
nevienodas, skurdo ir socialinės atskirties rizika, patiriama rizikos grupėse, kurioms 
priklauso vyresnio amžiaus moterys, vienišos moterys ir vienišos motinos, pabėgėlės ir 
migrantės, nebaltaodės moterys, etninėms mažumoms priklausančios moterys, 
homoseksualios, biseksualios ir translytės moterys bei neįgalios moterys, yra didelė, o 
vidutinė tendencija yra ta, kad moterys dažniau nei vyrai patiria skurdo ir socialinės 
atskirties riziką (2018 m. ES – 22,8 proc.); pažymi, kad dėl kitų tarpsektorinės rizikos 
veiksnių, pvz., neveiklumo, vaikų ir priklausomų šeimos narių priežiūros paslaugų 
trūkumo, kai kurių konkrečių kategorijų moterys yra labiau pažeidžiamos skurdo rizikos 
požiūriu nei kitos;

6. pabrėžia, kad vienam iš dviejų migrantų, kilusių iš ES nepriklausančių šalių, gresia 
skurdas arba socialinė atskirtis, kad darbo be garantijų lygis yra ypač aukštas tarp 
moterų migrančių ir pabėgėlių, o asmenų, turinčių priklausomą ar neteisėtą statusą, 
skurdo lygis yra itin aukštas; pabrėžia, kad keturi iš penkių romų bendruomenių narių 
gauna mažesnes nei skurdo riba pajamas ir kad mažiau nei viena iš penkių romų 
tautybės moterų (16 metų ir vyresnių) dirba; pabrėžia, kad diskriminacija, susijusi su 
galimybėmis šviestis, mokytis ir gauti darbą bei kokybe šiose srityse, pablogina esamą 
padėtį; ragina ES bendradarbiauti su valstybėmis narėmis siekiant užtikrinti visapusišką 
ES ir nacionalinių užimtumo standartų įgyvendinimą be jokios diskriminacijos, be kita 
ko, taikant veiksmingus, nepriklausomus ir visiems darbuotojams prieinamus 
stebėsenos, skundų ir žalos atlyginimo mechanizmus;

7. atkreipia dėmesį į tai, kad, Eurostato duomenimis, šiuo metu ES valstybėse narėse 
skurde gyvena 64,6 mln. moterų ir 57,6 mln. vyrų, o tai rodo, kad skurdo poveikis 
moterims ir vyrams yra skirtingas; pažymi, kad šie skaičiai rodo, kiek moterų patiria 
poveikį, ir kad jie turi būti nagrinėjami kartu su kitais rodikliais, pvz., amžiumi, tikėtina 
gyvenimo trukme, pajamų nelygybe, vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumu, namų 
ūkio tipu ir socialiniais pervedimais, siekiant suprasti visą jų reikšmę; pabrėžia, kad 
moterų skurdo poveikis gali būti nepakankamai įvertintas, ir ragina valstybes nares 
rinkti skurdo duomenis, atspindinčius asmens namų ūkį ir asmeninę realybę, kartu su 
atitinkamais duomenimis apie lygybę, ir atlikti skurdo statistikos ir politikos lyčių 
aspekto analizę, nes negalima daryti prielaidos, kad namų ūkiuose vyrai ir moterys 
vienodai dalijasi ištekliais;

8. mano, kad prostitucija yra sunki smurto ir išnaudojimo forma, nuo kurios dažniausiai 
kenčia moterys ir vaikai; ragina valstybes nares imtis konkrečių priemonių siekiant 
kovoti su ekonominėmis, socialinėmis ir kultūrinėmis prostitucijos priežastimis ir imtis 
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paramos priemonių, skirtų prostitucija užsiimantiems asmenims, kad jie galėtų vėl 
integruotis į visuomenę ir profesinę veiklą;

9. susirūpinęs pažymi, kad moterų skurdas didėja su amžiumi daugiausia dėl per visą 
profesinį gyvenimą susikaupusių įvairių nelygybės apraiškų (neapmokamas darbas 
prižiūrint vaikus ir kitus artimuosius), darbo užmokesčio ir darbo laiko skirtumų visą 
gyvenimą, nes moterų profesiniame gyvenime daugiau pertrūkių, netipiško darbo ir 
darbo ne visą darbo dieną ir dėl to vėliau gaunamos mažesnės pensijos, dėl skirtingo 
vyrų ir moterų pensinio amžiaus kai kuriose valstybėse narėse ir dėl to, kad daugiau 
vyresnio amžiaus moterų gyvena vienos; apgailestaudamas pažymi, kad vyrų ir moterų 
pensijų skirtumas yra apie 39 proc., t. y. daugiau nei dvigubai didesnis už vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio skirtumą, o tai rodo, kad darbo užmokesčio skirtumų poveikis 
ilgainiui didėja; ragina valstybes nares ir Komisiją bendradarbiauti siekiant sukurti ES 
minimalių pajamų sistemų sistemą ir įgyvendinti konkrečias kovos su vyresnio amžiaus 
moterų skurdo ir socialinės atskirties rizika priemones, didinant moterų pensijas, kad jos 
atitiktų vyrų pensijas, ir išlaikant sąžiningas ir solidarumu grindžiamas socialinės 
apsaugos sistemas, siekiant užtikrinti teisingas ir deramas pajamas po viso gyvenimo 
darbinės veiklos;

10. pabrėžia, kad dirbančiųjų skurdo problemą galima spręsti imantis veiksmų, susijusių su 
kai kuriomis pagrindinėmis jos priežastimis ir sudedamosiomis dalimis, pvz., švietimu, 
mokymu ir priežiūros paslaugomis, kurios yra lemiamos ir todėl į jas reikia atsižvelgti 
formuojant politiką;

11. pabrėžia, kad moterų skurdas yra daugialypė problema, kuriai tiesioginę įtaką daro 
nepakankamas paprastai moterų atliekamo darbo įvertinimas, karjeros pertraukų 
poveikis paaukštinimui darbe ir pensijų didėjimui, nevienodos galimybės gauti saugias 
darbo sutartis ir kokybiškas darbo sąlygas, nevienodas neapmokamų priežiūros pareigų 
ir namų ūkio darbų pasiskirstymas ir segregacija švietimo srityje, o vėliau ir darbo 
rinkoje – dėl to moterys sudaro didžiausią mažai apmokamų darbuotojų dalį; todėl 
pažymi, kad, siekiant sumažinti nuolatinę nelygybę ir skurdo feminizaciją, reikia 
skatinti įvairių sričių veiksmus ir politiką – nuo švietimo gerinimo iki aukštos kokybės 
prieinamų ir įperkamų vaikų priežiūros paslaugų užtikrinimu – siekiant sistemingai 
spręsti vyrų ir moterų užimtumo ir darbo rinkos segregacijos problemas; pakartoja savo 
raginimą valstybėms narėms greitai į nacionalinę teisę perkelti Profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros direktyvą ir visapusiškai ją įgyvendinti;

12. ragina Komisiją pateikti daugiau iniciatyvų, kuriomis būtų skatinama kurti darbo vietas 
moterims, ypač patiriančiosioms įvairių formų diskriminaciją, siekiant ne tik sumažinti 
skurdą, bet ir skatinti užimtumo kokybę ir jų finansinį nepriklausomumą, vengiant 
darbo nesaugumo;

13. ragina Komisiją ir valstybes nares imtis iniciatyvų, kuriomis būtų skatinamas moterų 
įgalėjimas pasitelkiant švietimą, profesinį mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą, taip pat 
galimybės gauti finansavimą, moterų verslumas ir moterų skaičius į ateitį orientuotuose 
sektoriuose, siekiant užtikrinti galimybes gauti kokybišką darbą; ypač ragina labiau 
propaguoti gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos dalykus, 
skaitmeninį švietimą, dirbtinį intelektą ir finansinį raštingumą, siekiant kovoti su 
esamais švietimo stereotipais ir užtikrinti, kad daugiau moterų įsitrauktų į šiuos 
sektorius ir prisidėtų prie jų plėtros;
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14. atkreipia dėmesį į nuolatinį dialogą su skurdą patiriančiomis moterimis ir sprendimus 
priimančiais asmenimis nacionaliniu, regioniniu ir ES lygmenimis rengiamuose 
forumuose, kad būtų stebimas dabartinės politikos ir (arba) paslaugų veiksmingumas ir 
siūloma sprendimų;

15. pažymi, kad 70 proc. pasaulio sveikatos priežiūros ir socialinės srities darbuotojų, pvz., 
gydytojų, slaugytojų ir priežiūros darbuotojų, yra moterys; ragina Komisiją ir valstybes 
nares nukreipti viešąsias investicijas į moterų poreikių tenkinimą teikiant sveikatos 
priežiūros paslaugas, pavyzdžiui, į apsaugos ir higienos priemones, taip pat gerokai 
padidinti darbo užmokestį ir pagerinti darbo sąlygas sektoriuose, kuriuose itin 
dominuoja moterys;

16. atkreipia dėmesį į tai, kad būtina užtikrinti tinkamą NVO finansavimą, ir pabrėžia, kad 
jos turi gauti ES lėšų, kad galėtų teikti novatoriškas ir veiksmingas kovos su skurdu 
paslaugas;

17. pažymi, kad didžioji dalis parduotuvių vadovų, jų darbuotojų ir valytojų daugiausia yra 
moterys, kurioms dažnai mokamas tik minimalus darbo užmokestis, o dėl COVID-19 
pandemijos joms kyla dar didesnė skurdo rizika; pabrėžia, kad reikia skubiai suteikti 
daugiau teisių į mokamas atostogas, nuotolinį darbą, darbą ne visą darbo laiką ir geresnę 
socialinę apsaugą moterims, dirbančioms mažų garantijų darbą arba jau praradusioms 
darbą, taip pat sukurti moterų, dirbančių mažų garantijų darbą arba dirbančių pagal 
mažų garantijų darbo sutartis, socialinės ir ekonominės apsaugos sistemas;

18. pabrėžia, kad būtina užtikrinti galimybę naudotis vaikų priežiūros paslaugomis visiems 
tėvams ir šeimos nariams, dirbantiems pagrindinių paslaugų srityje, ir padidinti paramą 
pažeidžiamoms šeimoms, įskaitant tas, kurios rūpinasi neįgaliais šeimos nariais;

19. ragina Komisiją imtis Europos lygmens atsakomųjų veiksmų ir per krizę bei po jos 
teikti paramą mažosioms ir vidutinėms moterų vadovaujamoms įmonėms;

20. ragina Komisiją kuo greičiau pateikti pasiūlymų, kaip panaikinti vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio ir pensijų skirtumus, be kita ko, remiant vienodo užmokesčio už vienodos 
vertės darbą principą, ir palankiai vertina jos įsipareigojimą iki 2021 m. pateikti 
pasiūlymą dėl privalomų darbo užmokesčio skaidrumo priemonių, kaip nurodyta 2020–
2025 m. lyčių lygybės strategijoje, taip pat, be kita ko, peržiūrėti Barselonos tikslus ir 
išnagrinėti pensijų kreditus už karjeros pertraukas, susijusias su priežiūra, nes visa tai 
padės spręsti su lytimi susijusio skurdo problemą ir skatins lygias galimybes ir moterų 
dalyvavimą darbo rinkoje; ragina Komisiją laiku pateikti Direktyvos 2006/54/EB 
(Vienodo požiūrio direktyva) peržiūrą ir įtraukti bet kokios diskriminacijos dėl 
seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės ar lyties pakeitimo draudimą;

21. ragina Europos Komisiją kuo greičiau pateikti plataus užmojo Europos strategiją dėl 
negalios po 2020 m., į kurią būtų įtraukti pasiūlymai, kaip užtikrinti informuotumą apie 
neįgaliųjų juridines teises, įskaitant teisę į darbą ir užimtumą, ir priemonės, kuriomis 
būtų skatinama jų integracija į darbo rinką ir lygios galimybės, ypatingą dėmesį skiriant 
neįgalių moterų padėčiai ir būdams, kaip kovoti su tarpsektorinių formų diskriminacija;

22. ragina Komisiją ir valstybes nares sistemingai tirti ir šalinti visų formų dirbančiųjų 
moterų skurdą ir visas jo priežastis;
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23. apgailestauja, kad priežiūros sektoriaus darbuotojai dažnai yra ypač pažeidžiami dėl 
prastų darbo sąlygų ir tinkamos socialinės ir darbo apsaugos stokos, ypač namų ūkio 
priežiūros darbuotojai, ir kad jų vaidmuo tradiciškai nepakankamai vertinamas; ragina 
Komisiją priimti ES priežiūros srities strategiją, kuria būtų sprendžiamas socialinio 
poveikio priežiūros pareigų turintiems asmenims, tarp kurių yra neproporcingai daug 
moterų, klausimas; pabrėžia, kad šiai strategijai įgyvendinti reikėtų didelių investicijų į 
priežiūros ekonomiką, taip pat reikėtų stiprinti politiką, kuria siekiama suderinti darbą ir 
priežiūros pareigas per visą asmens gyvenimą ir užpildyti darbo jėgos trūkumą, visų 
pirma rengiant mokymus, pripažįstant įgūdžius ir gerinant darbo sąlygas šiuose 
sektoriuose.
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