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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:

1. pažymi, kad vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas 28-iose ES valstybėse narėse 
siekia 15,7 proc., kad netipinio ir lankstaus darbo (darbo nefiksuotomis darbo 
valandomis, laikino darbo, darbo ne visą darbo laiką ir kt.) sutarčių poveikis moterims 
yra didesnis negu vyrams ir kad skurdą dėl šių mažas garantijas suteikiančių sutarčių 
dažniau patiria bei į labiau skurstančių darbuotojų kategoriją patenka moterys;

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 kitų pažeidžiamiausių visuomenės grupių, nes didžiausią jų poveikį pajus 
paslaugų sektorių darbuotojai, savarankiškai dirbantys asmenys, laikinieji ir sezoniniai 
bei kt. darbuotojai, kurių didesnę dalį sudaro moterys;

3. pažymi, kad net jeigu skirtingose valstybėse narėse moterų skurdo lygis labai 
nevienodas, skurdo rizika, patiriama rizikos grupėse, kurioms priklauso vyresnio 
amžiaus moterys, vienišos moterys ir vienišos motinos, homoseksualios, biseksualios ir 
translytės moterys bei neįgalios moterys, yra tokia pat;

4. 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;

5. su nerimu pažymi, kad moterų skurdas didėja su amžiumi, o vyrų ir moterų pensijų 
skirtumas tebesiekia apie 39 proc.;

6. pabrėžia, kad moterų skurdas yra daugialypė problema, kuriai tiesioginę įtaką daro 
nevienoda prieiga prie nuosavybės, karjeros pertraukos, kurias tenka daryti dėl vaikų 
auginimo ir priežiūros, rūpinimasis sergančiais ir priklausomais asmenimis, segregacija 
švietimo srityje, o vėliau ir darbo rinkoje – dėl to moterys sudaro didžiausią mažai 
apmokamų darbuotojų dalį;

7. ragina Komisiją kuo skubiau pateikti pasiūlymų dėl moterų ir vyrų darbo užmokesčio 
skirtumo panaikinimo.


