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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 pagal ESBO šaltinių statistiką ESBO šalių gyventojų vidutinis amžius ilgėja: šiuo 
metu kiekvienam 100 darbuotojų tenka 38 pensininkai, ir jei įdarbinimo politika nebus 
keičiama, šis skaičius gali padidėti iki 70 pensininkų kiekvienam 100 darbuotojų,

B. kadangi 2005 m. Gyventojų fondo ataskaitoje, be kitų dalykų, sakoma, kad pastangos 
panaikinti skurdą pasaulyje nebus sėkmingos, jei nebus imtasi skubių priemonių kovai su 
nelygiomis sąlygomis dėl lyties, moterų ir mergaičių diskriminacija ir smurtu prieš jas,

C. kadangi ES šalyse didėja žmonių, esančių socialinės atskirties pavojuje, procentas bei 
rizikos grupių, kurių sąlygos integruotis į visuomenę yra apskritai mažesnės nei kitų 
gyventojų grupių procentas,

1. Rekomenduoja, kad prie septynių socialinės politikos prioritetų būtų pridėtas efektyvaus 
lyčių lygybės klausimų sprendimo prioritetas, taip padidinant socialinės politikos 
prioritetų skaičių nuo septynių iki aštuonių;

2. Siūlo, kad daugiau dėmesio būtų skiriama informacijai ir statistikai, gaunamai iš naujai 
įsteigto Lyčių lygybės instituto, vertinti;

3. Pritaria vaikų skurdo panaikinimo problemos išryškinimui, bet kartu atkreipia dėmesį, kad 
vaikų situacija yra artimai susijusi su lygių galimybių problema, kuri daro įtaką tolesniam 
šeimos, kaip institucijos, vystymuisi;

4. Atkreipia dėmesį, kad pagal Eurostato duomenis trečdalis vaikų ES gimsta ne santuokoje, 
ir šis skaičius kasmet didėja. Ši tendencija rodo, kad reikia surasti efektyvių priemonių, 
skatinančių tinkamą šeimos, kaip institucijos, funkcionavimą, įskaitant dėmesį galimiems 
jos ateities vystymosi būdams;

5. Atkreipia dėmesį, kad jei nebus imtasi teigiamų gyvenimo būdo, darbo ritmo, sveikatos 
apsaugos, mitybos ir mokslo pokyčių, ilgėjanti žmonių gyvenimo trukmė nereikš nieko 
kita kaip tik ilgesnį senyvo amžiaus periodą. Tokie pokyčiai turi būti prieinami 
didžiausiam įmanomam visų amžių ir socialinių grupių gyventojų skaičiui;

6. Rekomenduoja, kad pensijų sistemos būtų sudarytos ne tik iš įvairių socialinio ir 
papildomojo draudimo formų (nustatytų įstatymo ar privačių), bet jas kuriant būtų 
atsižvelgta ir į platesnę leistino pensinio amžiaus įvairovę, remiantis lyčių lygybe, 
profesija ir moterų atveju vaikų skaičiumi;

7. Pabrėžia, kad aktyvi socialinė politika ir socialinės gerovės būsena yra vieni iš ES ramsčių 
ir pagrindinių principų. Tačiau tuo pat metu šie principai brangiai kainuoja, ir jų 
finansavimas ES pastato į nepalankią padėtį modernaus globalinio pasaulio kontekste, 
ypač ekonominės konkurencijos su kitomis pagrindinėmis pasaulio ekonomikomis 
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prasme. Nepaisydama to, ES privalo tvirtai laikytis šių principų;

8. Siūlo labiau įsigilinti į socialinės, ypač imigrantų iš skirtingos kultūros pasaulio regionų, 
kurių kultūrinės vertybės ir tradicijos tam tikru atžvilgiu gali neatitikti ES šalyse priimto 
požiūrio, integracijos problemas. Tokie skirtumai gali sukelti trintį ir nesusipratimus ir 
trukdyti šių žmonių grupių, sprendžiant iš dabartinių įvykių Europoje, ypač jaunosios 
kartos, integracijai.


