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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:

– atsižvelgdamas į Europos fondo Dubline atliktus privataus gyvenimo ir darbo suderinimo 
tyrimus, Lisabonos Europos Vadovų Tarybos 2000 m. kovo mėn. išvadas, kuriomis 
siekiama iki 2010 m. Europos Sąjungoje padidinti užimtumą iki 70 proc., o moterų 
užimtumą daugiau negu iki 60 proc.ir į Stokholmo Europos Vadovų Tarybos 2001 m. 
kovo mėn. išvadas, kuriose numatyta iki 2005 m. įgyvendinti tarpinį tikslą – pasiekti 
67 proc. bendrą užimtumą ir 57 proc. moterų užimtumą,

A. kadangi Komisijos ataskaitoje „Moterų ir vyrų lygybė 2008 m.“ 1 teigiama, kad nors moterų 
užimtumas nuolat didėja, vis dar yra rimtų problemų moterų užimtumo kokybės srityje, 
būtent išliekantis moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas, besitęsiantis horizontalus ir 
vertikalus darbo rinkos susiskaidymas, pertraukos moterų profesinėje karjeroje bei profesinio 
ir šeimos gyvenimo suderinimo sunkumai, visa tai užkerta kelią vyrų ir moterų lygybei 
siekiant išsilavinimo, darbingame amžiuje ir pensiniame amžiuje; kadangi du trečdaliai 
asmenų, dirbančių ne visą darbo dieną, yra moterys, kadangi moterys bendrai dažniau dirba 
kenksmingomis sąlygomis,

B. kadangi nei Europos užimtumo strategijoje, nei lygių galimybių politikos srityje nėra 
konkrečių gairių lyčių klausimu,

C. kadangi 27 valstybių narių ir 3 ELPA valstybių 2007 m. lyginamoji apklausa rodo, kad lyčių 
aspektas dažniausiai nėra įtrauktas į užimtumo politikos sritį,

D. kadangi moterų diskriminacija prasideda dar tada, kai jos negali gauti galimybių atlikti 
praktiką, ypač regionuose, kuriuose didelis nedarbas, kuriuose moterys nepaisant geresnės 
kvalifikacijos turi mažiau galimybių atlikti gerą praktiką ir vėliau gauti geras darbo vietas,

E. kadangi profesiniam moterų gyvenimui būdingi pertraukiami darbo veiklos laikotarpiai, 
susidarantys dėl giliai įsišaknijusių moterų ir vyrų vaidmens darbe ir šeimoje stereotipų, 
darančių poveikį moterų galimybei likti darbe ir daryti pažangą, jos tampa labiau 
pažeidžiamos darbo rinkoje ir patiria ilgalaikių padarinių teisių į pensiją srityje,

F. kadangi lankstumo ir užimtumo garantijų strategija teikia vilčių, tačiau ją reikia 
patobulinti ir įtraukti „gyvenimo periodų“ sąvoką; kadangi ne visos valstybės narės iki 
2010 m. pasieks Barselonos tikslus; kadangi priklausomų šeimos narių (ne vaikų) 
priežiūros įstaigų steigimas ir netipinės bei neoficialios kvalifikacijos pripažinimas dar 
nėra įtrauktas į politikos strategijas,

G. kadangi, nors į Komisijos ataskaitą įtraukti išsamūs statistiniai duomenys apie moterų 
užimtumą, jų išsilavinimą ir dalyvavimą priimant sprendimus, taip pat apie moterų, 
palyginti su vyrais, skurdą Europos Sąjungoje, duomenys visiškai nesuskirstyti pagal 

                                               
1 Komisijos ataskaita Tarybai, Europos Parlamentui, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Moterų ir vyrų lygybė – 2008“, (COM(2008)0010).
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negalią, amžių, lytinę orientaciją, etninę kilmę ir religiją, o daugialypę diskriminaciją 
patiriančių moterų padėtis itin sunki,

1. ragina Komisiją ir valstybes nares imtis reikiamų priemonių aktyviau integruoti lyčių aspektą 
į visas socialines, užimtumo ir socialinės apsaugos politikas, ypač į lankstumo ir užimtumo 
garantijų strategiją ir skatinti įtraukti lyčių aspektą į visas jų politikos sritis;

2. primena Komisijai jos Moterų ir vyrų lygybės gaires (2006–2010 m.) ir ragina Komisiją ir 
valstybes nares užtikrinti, kad būtų sukurta konkreti politika, skirta pasiekti vienodą 
moterų ir vyrų ekonominę nepriklausomybę, suderinti privatų ir profesinį gyvenimą, 
užtikrinti vienodą dalyvavimą priimant sprendimus, panaikinti visų formų lytimi 
grindžiamą smurtą ir lyčių stereotipus;

3. ragina valstybes nares visapusiškai įgyvendinti Bendrijos teisės aktų nuostatas, kuriomis 
reikalaujama moterims ir vyrams sudaryti vienodas sąlygas darbe – vienodas galimybes 
gauti darbą, vienodas darbo sąlygas, lankstų darbo laiką, karjeros vystymą, paaukštinimus, 
vienodą užmokestį už vienodą darbą ir vienodos vertės darbą, vienodas atleidimo sąlygas, 
įtvirtinti, kad diskriminacijos dėl lyties, lytinio priekabiavimo atvejais jos neturėtų 
įrodinėjimo pareigos, užtikrinti nėštumo, motinystės, tėvystės apsaugą, galimybes gauti 
prieinamas, kokybiškas prekes ir paslaugas, pvz., vaikų priežiūros, pagyvenusių, 
neįgaliųjų ir kitų priklausomų asmenų priežiūros srityje;

4. pažymi, kad nepaisant santykinės kiekybinės pažangos moterų užimtumo srityje, iš 
Komisijos pateiktų duomenų matyti, kad vidutinis Europos vyrų ir moterų užimtumo 
skirtumas ES vis dar didelis (14,4 proc.), vyresnių nei 55 m. amžiaus žmonių grupėje –
daug didesnis (17,8 proc.), o kai kuriose valstybėse narėse – didesnis nei 30 proc.;

5. pabrėžia, kad daugelis Europos Sąjungoje sukuriamų darbo vietų yra nesaugios, daugelis 
darbo sutarčių – terminuotos, ir nuo to ypač nukenčia moterys; todėl ragina Komisiją ir 
valstybes nares skatinti patvirtinti priemones, kuriomis būtų kovojama su darbo 
nesaugumu, remiamas perėjimas nuo terminuotų prie neterminuotų sutarčių; pabrėžia, kad 
neterminuotos sutartys turėtų tapti norma;

6. ragina Komisiją imtis priemonių veiksmingam Vienodo darbo užmokesčio direktyvos 
įgyvendinimui kiekvienoje valstybėje narėje užtikrinti ir 2002 m. kovo mėn. Barselonoje 
vykusioje Europos Vadovų Taryboje suderintam tikslui – įtvirtinti aukštos kokybės vaikų 
priežiūrą – pasiekti; taip pat ragina Komisiją stiprinti Tėvystės atostogų direktyvą;

7. ragina valstybes nares siekti vienodos moterų ir vyrų ekonominės nepriklausomybės ir 
profesinės raidos; pažymi, kad būtina remti moterų poreikiams pritaikytas individualių 
įmonių kūrimo programas ir kad joms kurti turi būti skiriami kreditai visose veiklos 
srityse; primena Komisijai, kad Europos socialinių partnerių priimtame veiksmų plane 
lyčių lygybės klausimais siūloma padrąsinti mergaites apsvarstyti daugiau karjeros 
galimybių, daugiausia techninėse ir mokslinėse profesijose,

8. kviečia Komisiją ir valstybes nares bendradarbiaujant su įmonėmis ir švietimo įstaigomis 
plėtoti švietimo ir mokymo programas, kurios užtikrintų, kad aukštas moterų išsimokslinimo 
lygis leistų gauti jų išsilavinimą atitinkantį „geresnį darbą“, geresnį atlygį ir geresnes 
karjeros galimybes; ragina valstybes nares tikslinėmis priemonėmis mažinti jaunų moterų 
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diskriminaciją pereinant iš mokyklos į mokomosios praktikos laikotarpį ir iš jo į profesinę 
karjerą;

9. siūlo švietimo politikos priemones rengti atidžiai, išvengti išankstiniu nusistatymu 
grindžiamų idėjų dėl moterims „neprieinamų“ darbų ir siūlo užtikrinti visišką galimybių 
patekti į valdančiąsias pareigas skaidrumą, kad būtų išvengta diskriminavimo dėl lyties;

10. pabrėžia, kaip svarbu pasinaudoti turimomis Europos ir valstybių narių lėšomis rengiant 
projektus, kuriais siekiama aktyviai įtraukti moteris į darbo rinką; ragina Komisiją 
reikalauti, kad valstybės narės, įgyvendindamos Europos struktūrinius fondus, siektų 
konkrečių tikslų, laikydamosi integruoto horizontalaus požiūrio į lyčių lygybę ir kad 
moterys dalyvautų struktūrinių fondų programose; ragina Komisiją svarstyti parengti 
struktūrinių fondų biudžetus įtraukiant į juos lyčių aspektą ir juos išbandyti 
bandomuosiuose projektuose;

11. remia Europos socialinio fondo ir 2007-2013 m. laikotarpio PROGRESS programoje 
propaguojamas priemones, kuriomis, be kitų dalykų, siekiama gerinti moterų padėtį darbo 
rinkoje ir toliau skatinti kovą su diskriminacija; ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti, kad visos lyčių lygybei didinti skirtos politikos priemonės ir veiksmai būtų 
vykdomi visapusiškai atsižvelgiant į moterų, susiduriančių su daugialype diskriminacija 
dėl negalios, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės kilmės ar religijos, ir dėl asocijavimo 
diskriminuojamų moterų, pvz., diskriminuojamų žmonių motinų ar sutuoktinių, padėtį;

12. pabrėžia, kad svarbu nustatyti priemones ir sistemas, kaip į darbo rinką integruoti 
pažeidžiamas moterų grupes, ypač neįgalias, priklausomų asmenų turinčias, pagyvenusias, 
kaimo vietovėse gyvenančias, mažumoms priklausančias ir imigrančių statusą turinčias 
moteris; taip pat ragina geriau pripažinti neoficialų mokymąsi, kad būtų galima padėti 
plėtoti šį procesą;

13. primena savo 2004 m. kovo 9 d. rezoliuciją dėl darbo, šeimos ir privataus gyvenimo, kurioje 
Komisijos prašoma pasiūlyti pagrindų direktyvą dėl profesinių, šeimos bei asmeninių 
įsipareigojimų suderinimo, kuri, be kita ko, leistų taikyti papildomas priemones, 
palengvinančias galimybę moterims ir vyrams po lygiai pasidalyti priklausomų šeimos narių 
priežiūrą, ir kurioje būtų atsižvelgiama į Europos fondo atliktą darbo ir gyvenimo 
pusiausvyros tyrimą;

14. pažymi, kad dėl kintančios demografinės padėties numatoma, kad iki 2030 m. aktyvių ir 
neaktyvių žmonių santykis bus 2:1; ragina Komisiją kurti politiką ir remti būsimą 
slaugytojų ir tų, kurie priversti palikti darbo rinką ar dirbti ne visą darbo dieną, kad galėtų 
vykdyti šeimynines pareigas, grupę, užtikrinant moterų ir vyrų galimybes pasiekti 
profesinių, slaugos ir šeimyninių pareigų pusiausvyrą ir tokiu būdu išvengti nesaugumo 
įsidarbinimo, pajamų ir pensijų srityse; ragina valstybes nares planuoti ir įgyvendinti 
socialinės apsaugos sistemą atsižvelgiant į konkrečius moterų ir vyrų atvejus darbo 
rinkoje;

15. ragina valstybes nares sukurti ir taikyti nešališkus moterims ir vyrams skirtus pensijų 
planus ir įvertinti pensijų reformų poveikį moterų gyvenimui;

16. siūlo Komisijai toliau konsultuotis su socialiniais partneriais dėl galimų Bendrijos 
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veiksmų, kuriais būtų siekiama geriau suderinti profesinį, privatų ir šeimos gyvenimą ir 
taip tobulinti ir papildyti esamą sistemą, įgyvendinti Barselonos Europos Tarybos tikslus;

17. pabrėžia darbdavių ir profesinių sąjungų vaidmenį kuriant teisingą moterų ir vyrų darbo 
organizavimą, o valstybių narių – teikiant prieinamas ir nebrangias, bet kokybiškas 
paslaugas, keičiantis geriausia patirtimi, kad būtų lengviau suderinti profesinį ir šeimos 
gyvenimą ir skatinant įmonių socialinę atsakomybę;

18. pabrėžia, kad svarbus aktyvus moterų dalyvavimas profesinėse sąjungose, kurių 
uždaviniai orientuoti į moterų apsaugą darbo vietoje ir kurios siekia užtikrinti jų turimas 
teises;

19. sutinka su socialinių partnerių priimtame veiksmų plane išdėstytu pasiūlymu sukurti 
nelinijinius karjeros vystymo metodus, kuriuos taikant didesnio profesinio aktyvumo 
laikotarpius keistų laikotarpiai, kai daugiau pareigų atliekama šeimoje – tai turėtų pakeisti 
kultūrą, kurioje ir vyrams, ir moterims būdingos nebūtinos ilgos darbo valandos;

20. ragina Komisiją Europos aljanso už šeimas pagrindu remti visų šios srities veikloje 
dalyvaujančių įstaigų bendradarbiavimą ir jų partnerysčių kūrimą siekiant skatinti geriau 
suderinti profesinį, šeimos ir privatų gyvenimą;

21. ragina Komisiją ir valstybes nares apsvarstyti tam tikrus kokybinius rodiklius, kuriuos 
reikėtų naudoti imantis tolesnių Lisabonos ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo 
strategijos įgyvendinimo veiksmų, kuriais būtų atsižvelgiama į lyčių aspektą;

22. ragina Komisiją pradėti informavimo apie lyčių diskriminaciją kampanijas ir įtraukti lyčių 
aspektą į Europos Sąjungos švietimo programas.
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