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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. sutinka, kad lyčių lygybė yra pagrindinė teisė ir bendra ES vertybė, tačiau pažymi, kad, 
nepaisant pastebimos pažangos šioje srityje, tebėra daug moterų ir vyrų nelygybės;

2. sutinka, kad lyčių lygybė yra pagrindinė teisė ir bendra ES vertybė; tačiau pažymi, kad, 
nepaisant pastebimos pažangos šioje srityje, tebėra daug ir didelės moterų ir vyrų 
nelygybės; mano, kad dėl nepalankios moterų padėties socialinėje ir ekonominėje srityje, 
esant didesniam moterų nedarbo lygiui ir mažesniam nei vyrų darbo užmokesčiui, 
moterims kyla didesnis pavojus būti išnaudojamoms ir todėl ragina skirti griežtas bausmes 
darbdaviams išnaudotojams;

3. pabrėžia, kad atitiktis Europos bendrijos teisės aktams dėl vienodo požiūrio į vyrus ir į 
moteris, veiksmingas struktūrinių fondų naudojimas ir nauji finansavimo mechanizmai 
gali padėti pagerinti mokymo sąlygas, padidinti užimtumą ir paskatinti verslumą;

4. mano, kad Europos institucijos turėtų labiau informuoti apie Europos lygmeniu sukurtą 
politiką, kuria siekiama remti lyčių lygybę, moterų teises ir pažangą, kuri tapo įmanoma 
dėl šios politikos;

5. siūlo, kad valstybės narės parengtų moterų įdarbinimo strategiją, padėsiančią pašalinti 
kliūtis moterims patekti į darbo rinką, pagerinti vienodo atlygio sąlygas ir imtis kovos su 
diskriminacija pensijų srityje, kuri atsiranda dėl darbo pertrūkių motinystės ar vaiko 
priežiūros atostogų metu, priemonių; 

6. pabrėžia lemiamą Europos ir valstybių narių institucijų vaidmenį kuriant lyčių lygybe 
grindžiamą visuomenę; ragina valstybių narių institucijas rengti informacines ir 
visuomenės sąmoningumo skatinimo kampanijas visais abiejų lyčių santykių aspektais 
(atsižvelgiant į profesinį, šeimos ir politinį gyvenimą, į sveikatą ir kovą su visų formų 
smurtu prieš moteris, įskaitant prekybą moterimis);

7. pabrėžia, kad įmonės, kurios yra itin svarbios ekonomikos plėtrai ir darbo vietų kūrimui, 
atsižvelgdamos į bendrą socialinę atsakomybę, turėtų prisidėti prie diskriminacijos, dėl 
kurios dažnai nukenčia moterys, panaikinimo ir ypač moterų užimtumo, mokymosi ir 
profesinio tobulinimosi galimybių sudarymo; itin pabrėžia socialinių partnerių ir 
socialinio dialogo vaidmens svarbą; 

8. primena, kad ekonominis konkurencingumas ir socialinis teisingumas yra Europos plėtros 
modelio pagrindas; 

9. pažymi, kad sunkumų, su kuriais susiduria valstybės narės ir ES lyčių lygybės srityje, 
daugėja, nes stiprėja pasaulio ekonominė konkurencija ir dėl to didėja itin lanksčios ir 
judžios darbo jėgos paklausa; pabrėžia, kad moterys vis dar patiria diskriminaciją darbo 
vietoje, taip pat socialinę ir kitų formų diskriminaciją ir kad šie reikalavimai turbūt turi 
didesnę įtaką moterims nei vyrams; mano, kad ši padėtis neturėtų pakenkti lyčių lygybei ir 
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moterų reprodukcinėms teisėms;

10. mano, kad dabartiniai su demografiniais pokyčiais susiję sunkumai galėtų būti lengviau 
įveikiami, jei moterys turėtų geresnę prieigą prie darbo rinkos, grindžiamos lanksčiomis 
darbo valandomis, ir jei būtų užtikrinta darbo sauga, socialinis saugumas, mokymosi 
galimybės, taip pat jei būtų prieinamos bei įperkamos vaiko priežiūros įstaigų paslaugos, 
tai suteiktų geresnio darbo ir asmeninio gyvenimo santykio galimybes ir padidintų moterų 
užimtumo galimybes; 

11. pažymi, kad moterų dalyvavimas mokslinių tyrimų, mokslo ir technologijų srityje gali 
padėti skatinti naujoves;

12. remia Komisijos komunikate „Moterų ir vyrų lygybės gairės“ (KOM(2006)0092) (gairės) 
pateiktus pagrindinius šešių prioritetinių sričių veiksmus: moterų ekonominės 
nepriklausomybės siekimą, pabrėžiant nepaprastai didelę socialinių fondų naudojimo 
mokymui, ypač susijusiam su naujomis technologijomis, svarbą, darbo ir šeimos 
gyvenimo derinimą; lygaus moterų ir vyrų dalyvavimo priimant sprendimus skatinimą,  
prievartos ir prekybos žmonėmis dėl lyties sustabdymą, ypač kalbant apie vergų darbą; su 
lytimi susijusių stereotipų pašalinimą ir lyčių lygybės už ES ribų skatinimą; todėl tikisi, 
kad Komisija didins sąmoningumą šiuo klausimu pasidalydama pažangiąja patirtimi, 
remdama mokslinių tyrimų rezultatus ir užtikrindama tolesnius tyrimus; tačiau mano, jog 
tam, kad šie veiksmai būtų naudingi, reikia, jog ES ekonominė ir socialinė politika 
užtikrintų, kad visos moterys, vyrai ir vaikai galėtų gyventi oriai ir neskurstų;

13. ragina Komisiją sutelkti visas pastangas siekiant užtikrinti, kad būtų pradedamos 
įgyvendinti priemonės, už kurias pasisakoma šiame komunikate; pabrėžia, kad gana daug 
anksčiau įvykusių pokalbių apie lyčių lygybę padėjo rasti tik kelias konkrečias priemones 
ir dabar atėjo laikas veiksmingai taikyti Europos teisės aktus ir su šia sritimi susijusius 
komunikatuose bei direktyvose išdėstytus principus; taip pat mano, kad, siekiant 
veiksmingai taikyti šias skirtingas priemones, svarbu stiprinti partnerystę su valstybėmis 
narėmis ir pilietine visuomene; 

14. tvirtai tiki, kad, siekiant Lisabonos strategijoje išdėstytų ekonomikos augimo ir 
konkurencingumo tikslų, reikia pasinaudoti visomis gamybos priemonėmis ir kad dėl to 
moterys turėtų būti drąsinamos dalyvauti lygiomis sąlygomis su vyrais;

15. taip pat mano, kad komunikate „Moterų ir vyrų lygybės gairės“ pateikiami veiksmai turėtų 
būti įtraukti į kiekvieną ekonominę politiką ir šiuo atžvilgiu turėtų būti imamasi priemonių 
siekiant skatinti moterų verslumą, sudaryti geresnes sąlygas pasinaudoti finansavimo 
galimybėmis ir plėtoti moterų verslo centrus; 

16. mano, kad lyčių lygybė, kuri yra viena iš svarbiausių pagrindinių Europos Sąjungos 
vertybių, yra tikslas, kurio verta siekti ne vien dėl ekonominio veiksmingumo, o visų 
pirma dėl socialinio teisingumo priežasčių ir siekiant teisingesnio ir harmoningesnio 
pasaulio; taigi lyčių lygybė turėtų būti kiekvienos Europos Sąjungos ir valstybės narės 
politikos srities dalis;

17. pabrėžia, kad lyčių lygybė darbe glaudžiai susijusi su garantija, kad esant lanksčioms 
sistemoms yra gerbiamos darbuotojų teisės;
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18. ragina Komisiją visus ES dokumentus skatinti rengti ta kalba, kuri atspindėtų lyčių 
savitumus ir kurią galėtų vartoti visi esamų kultūrų atstovai;

19. prašo Komisiją užtikrinti, kad lyčių lygybės poveikis būtų deramai įvertinamas 
persvarstant arba rengiant Europos bendrijos teisės aktus, pvz., darbo laiko direktyvą, ir 
kad Komisija imtųsi atitinkamų veiksmų, kai galimas neigiamas lyčių lygybės poveikis, 
pvz., kaip buvo rengiant darbo laiko direktyvą; ragina Tarybą pabaigti užsitęsusias 
derybas dėl darbo laiko direktyvos, kuri yra labiau žalinga moterims nei vyrams ir trukdo 
derinti darbą bei šeimos gyvenimą;

20. prašo Komisijos paraginti valstybes nares pripažinti nemokamo darbo šeimose ir namų 
ūkiuose ekonominę, socialinę ir auklėjamąją naudą sukuriant savanoriškų įnašų į 
socialinės apsaugos ir pensijų sistemas mechanizmą;

21. prašo Komisiją, atsižvelgiant į lyčių lygybės ir vienodo darbo užmokesčio skatinimą, 
veiksmais ir politikos priemonėmis skatinti moterų dalyvavimą tose darbo srityse, kuriose 
tradiciškai dominuoja vyrai;

22. pabrėžia, kad moterims kyla didesnis nedarbo, išnaudojimo ir skurdo pavojus nei vyrams, 
todėl ragina Komisiją visų pirma parengti strategijas, kuriomis būtų siekiama sumažinti 
moterų skurdą ir nedarbą, ir ragina valstybes nares šias moterims skirtas strategijas 
įgyvendinti socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties procesuose; 

23. labai apgailestauja, kad gairėse neteikiama pakankamai reikšmės mokymui siekiant 
visiškos lygybės; ypač mano, kad daugiau dėmesio turėtų būti sutelkta į nedirbančių 
moterų, į moterų, turinčių laikiną darbą, arba dirbančių žemesnės kvalifikacijos darbus, 
mokymą; be to, mano, kad turėtų būti siūlomos ryžtingesnės skatinimo priemonės siekiant 
priversti įmones organizuoti būtiną moterų, kurių žema profesinė kvalifikacija, mokymą 
darbo metu; taip pat mano, kad labai daug dėmesio turėtų būti skiriama kaimo vietovėse 
gyvenančių moterų mokymui, ypač susijusiam su naujų technologijų naudojimu;

24. pabrėžia įvairių valdžios institucijų ir socialinių partnerių (įmonių ir profesinių sąjungų) 
vaidmens svarbą siekiant padaryti gyvenimą teisingesnį ir darnesnį; teigia, kad būtina 
užtikrinti privataus sektoriaus dalyvavimą ir kad valdžios institucijos turėtų skatinti 
oficialiai vietos, regiono, šalies arba Europos lygmeniu pripažinti tas įmones, kurios 
stengiasi derinti darbą ir šeimos gyvenimą; 

25. atsižvelgdamas į naujausią valstybių narių pvz., Ispanijos, patirtį, mano, kad pagal 
Komisijos rekomenduojamas priemones turėtų būti leidžiama jaunoms dirbančioms 
motinoms taikyti asmens pajamų mokesčio lengvatas; mano, kad panašias įmonių 
mokesčių lengvatas reikia leisti taikyti toms įmonėms, kurios įkuria dienos priežiūros 
centrus darbo vietoje;

26. ragina Komisiją imtis specialių priemonių siekiant užtikrinti, kad gairėse pateikti 
pasiūlymai valstybėms narėms būtų tikrai priimti, nes dažnai valstybės narės yra 
atsakingos už Europos Sąjungos teisės aktų taikymą ir lyčių lygybės principo įtraukimą į 
vyriausybės politiką;

27. prašo Europos Sąjungą parengti specialią politiką ir įsteigti stebėjimo centrą siekiant, kad 
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būtų laikomasi lygybės principo kalbant apie moteris imigrantes, nes jos dažnai yra 
dvejopos diskriminacijos – rasės ir lyties požiūriais – objektas;

28. pabrėžia Europos institucijų poreikį gauti patikimą informaciją ir statistikos duomenis 
siekiant sukurti veiksmingą užimtumo ir socialinių reikalų politiką. 
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