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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 Lisabonos strategijoje pabrėžiama, jog norint pasiekti jos tikslus, būtinas 
aktyvesnis moterų dalyvavimas darbo rinkoje:

1. Apgailestauja, kad Komisijos komunikatu lyčių perspektyva sistemiškai neįtraukiama į jos 
atliekamus demografinių pokyčių tyrimus, nors šis reiškinys yra glaudžiai susijęs su 
moterų padėtimi;

2. Kviečia valstybes nares įveikti išankstinį nusistatymą ir stereotipus, lemiančius struktūrinę 
lyčių nelygybę, kuri užkerta kelią pilnaverčiam moterų dalyvavimui visose visuomenės 
sferose;

3. Pabrėžia, kad nepaisant valstybių narių bendrai pasiektos moterų užimtumo lygio 
gerinimo pažangos, kitos diskriminacijos formos, susijusios su moterų darbu, išlieka ar net 
didėja;

4. Pabrėžia būtinybę skatinti moterų darbo laiko lankstumą, siekiant užtikrinti šeimos ir 
profesinio gyvenimo suderinamumą, kas nereikštų neišvengiamos karjeros pabaigos, bet 
būtų laisvo pasirinkimo, o ne prievartos dalykas;

5. Pabrėžia, kad atsižvelgiant į gimstamumo sumažėjimą, būtinybė sukurti sąlygas moterims 
turėti vaikų yra visos visuomenės, o ne tik moterų rūpestis;

6. Laikosi nuomonės, kad vyrai turėtų būti visiškai įtraukti į politiką, skirtą geresniam 
šeimos ir profesinio gyvenimo suderinamumui;

7. Kviečia valstybes nares skatinti lankstesnę darbo vietos kultūrą, kuri leistų derinti 
dirbančios moters, turinčios įsipareigojimų šeimai, asmeninius poreikius su darbdavio 
poreikiais;

8. Ragina valstybes nares imtis priemonių, numatančių geros kokybės ir kainos vaikų ir kitų 
priklausomų asmenų priežiūros struktūrų sukūrimą;

9. Džiaugiasi valstybių narių keitimusi gera praktika, panaudojant atviro koordinavimo 
metodą, ir pabrėžia gerą demografinių pokyčių Skandinavijos šalyse valdymą, kur 
nepaisant aukšto moterų dalyvavimo darbo rinkoje lygio, gimstamumas taip pat yra vienas 
iš didžiausių; tai turėtų būti Komisijos tyrimo objektas, siekiant įvertinti šių dviejų 
reiškinių santykį, atsižvelgiant į vaikų priežiūros struktūrų prieinamumą;

10. Kviečia valstybes nares, rengiant politiką, sutelktą į gyvenimo ciklą, lyčių lygybę ir darbo 
laiko pusiausvyrą nustatyti kaip prioritetą vyriausybėms, darbdaviams ir kitiems 
veikėjams;
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11. Pripažįsta svarbų moterų migrančių vaidmenį ir ragina valstybes nares savo integracijos 
politikoje užtikrinti, kad šios moterys už savo žmogiškojo kapitalo investicijas gautų 
tinkamą naudą;

12. Apgailestauja, kad Žaliojoje knygoje nėra pateikiamas augantis naujos struktūros šeimų 
skaičius, ypač šeimų su vienu iš tėvų, iš kurių 85 proc. šeimų yra išlaikomos moterų ir 
kurių daugumai kyla didesnė rizika nuskursti;

13. Ragina valstybes nares skatinti „garantuotas minimalias pajamas“, siekiant užtikrinti 
moterims galimybę normaliai gyventi bei mokytis profesijos, atsižvelgiant į darbo rinkos 
poreikius;

14. Kviečia valstybes nares įgyvendinti teisės normas, numatančias mokamas 
motinystės / tėvystės atostogas gimus vaikui mažiausiai vienerių metų laikotarpiui, 
tinkamai jas padalijant ir vienodai remiant teisę tiek į tėvystės, tiek ir į motinystės 
atostogas;

15. Ragina valstybes nares organizuoti informavimo kampanijas demografiniais klausimais, 
siekiant sustabdyti ES piliečių mažo gimstamumo reiškinį.


