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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 Komisijos komunikatas „Tvirta socialinė Europa teisingai pertvarkai užtikrinti“ 
(COM (2020)0014) buvo paskelbtas prieš prasidedant COVID-19 pandemijai;

B. kadangi COVID-19 pandemija daro neproporcingai didelį poveikį moterims, nes 
dauguma darbuotojų, kurie pirmieji susiduria su šia problema, yra moterys (pvz., 
sveikatos priežiūros darbuotojai ir vaikų priežiūros darbuotojai), nes moterys dažniau 
nei vyrai dirba laikiną darbą, darbą ne visą darbo dieną arba mažų garantijų darbą ir 
kadangi moterys dirba daugiausia nemokamą darbą namuose; kadangi pandemija 
parodė, kad būtina vykdyti šeimai palankią politiką;

C. kadangi, nepaisant to, kad lyčių lygybė įtvirtinta Sutartyje dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) ir ES pagrindinių teisių chartijoje, vyrų ir moterų užimtumo skirtumas 
sudaro 11,7 proc., darbo užmokesčio skirtumas – 15,7 proc., o pensijų skirtumas – 30,1 
proc.;

D. kadangi skaitmeninis švietimas ir skaitmeniniai įgūdžiai yra labai svarbūs siekiant 
prisitaikyti prie Europos ekonomikos ir visuomenės perėjimo prie skaitmeninių 
technologijų; kadangi moterų dalis IRT profesijose nepakankama;

1. ragina Komisiją bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, kad Europos socialinių teisių 
ramstis (ESTR) būtų ekonomikos atgaivinimo programų pagrindas, siekiant skatinti 
lygias galimybes, moterų dalyvavimą darbo rinkoje, teisingas darbo sąlygas ir tvarią 
socialinę apsaugą;

2. ragina Komisiją ir valstybes nares dirbti siekiant pagerinti moterų padėtį COVID-19 
krizės metu ir patvirtinti šeimai palankią politiką; ragina Komisiją ir valstybes nares 
pradėti įgyvendinti plataus užmojo socialinių ir demografinių investicijų planą, kuriuo 
būtų remiamos valstybių narių pastangos gerinti prieinamą ir įperkamą aukštos kokybės 
vaikų priežiūros, nemokyklinės priežiūros ir ilgalaikės priežiūros infrastruktūrą;

3. pabrėžia, kad Komisija ir valstybės narės turi laikytis pagrindinio principo, kad 
moterims ir vyrams už vienodą darbą turėtų būti mokamas vienodas užmokestis, ypač 
rengiant reagavimo į COVID-19 krizę priemones;

4. ragina Komisiją ir valstybes nares suteikti moterims daugiau galių pasitelkiant 
kokybišką, pritaikytą skaitmeninį švietimą ir individualizuotą mokymą bei įgūdžių 
ugdymą;

5. ragina Komisiją ir valstybes nares visiems, ypač pažeidžiamoms grupėms, pvz., 
neįgaliesiems, kaimo vietovėse gyvenančioms moterims ir vyresnio amžiaus moterims, 
suteikti vienodas galimybes naudotis technologijomis, švietimu, mokymu, užimtumu, 
socialinės apsaugos sistemomis ir sveikatos priežiūra, kad jos galėtų visapusiškai 
pasinaudoti savo bendruomenių gyvenimu ir aktyviai jame dalyvauti.
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