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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 vidutiniškai ES darbą turi tik 48,3 proc. neįgalių moterų, palyginti su 
53,3 proc. vyrų1;

B.  kadangi neįgalios mergaitės ir moterys gali būti įvairių formų diskriminacijos 
taikiniu;

1. ragina valstybes nares sistemiškai įtraukti neįgalių moterų ir mergaičių interesus ir 
teises į visus veiksmų planus, strategijas ir nacionalinę politiką;

2. ragina valstybes nares įgyvendinti sąmoningumo ugdymo kampanijas ir suteikti 
darbuotojams bei plačiajai visuomenei aiškią informaciją apie jų teises ir pareigas, 
įskaitant teises į darbą ir užimtumą, ypatingą dėmesį skiriant prieinamumui ir tinkamų 
sąlygų sudarymui atsižvelgiant į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją;

3. ragina valstybes nares nustatyti priemones, kuriomis būtų užtikrinta, kad neįgalioms 
moterims būtų taikomos lygios galimybės įsidarbinti;

4. ragina valstybes nares užtikrinti prieinamą ir laisvą nuo stereotipų švietimo sistemą, 
kurioje būtų taikomos įtraukios švietimo priemonės;

5. ragina Komisiją įvertinti, ar valstybės narės yra parengusios detalias nuostatas dėl 
naudojimosi teise į motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros atostogas, taip pat dėl 
lanksčių darbo sąlygų;

6. primygtinai ragina surinkti svarbius ir tikslius duomenis apie lyčių aspektą ir negalios 
kintamąjį darbo rinkoje;

7. laukia, kada bus atliktas Europos strategijos dėl negalios vertinimas ir kada Komisija 
pateiks pasiūlymą dėl 2021 m. neįgaliųjų lygybės strategijos, į kurią bus įtraukti 
veiksmai, kuriais atsižvelgiama į specifinius moterų poreikius;

8. ragina valstybes nares taikyti priemones, kuriomis būtų skatinamos ir remiamos 
įmonės, įsipareigojusios įdarbinti neįgaliųjų.

1 Europos Sąjungos statistika apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS, 2017).


