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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:

1. pabrėžia, kad lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl rasės, lyties, amžiaus, lytinės 
orientacijos ar negalios principai turėtų būti nuolat įtraukiami į visas politikos sritis, ir 
ragina, kad iniciatyvose būtų bendrai atsižvelgiama į šiuos klausimus;

2. pabrėžia, kad moterims Europos ateities socialiniame modelyje ir jo sudedamosiose 
dalyse turėtų būti teikiama išimtinė pirmenybė; pažymi, kad socialinės apsaugos 
užtikrinimas, pensijų sistemos reforma siekiant, kad tie, kurie dirba besikartojantį 
nemokamą darbą, nenukentėtų išėję į pensiją, visų kategorijų darbuotojų teisių didinimas 
bei užimtumo sąlygų gerinimas ir ES užimtumo didinimas turėtų didelės įtakos moterims;

3. pabrėžia, kad reikėtų imtis priemonių, skatinančių moterų užimtumą, užimtumo kokybę, 
socialinę įtrauktį bei profesinio ir šeimos gyvenimo suderinamumą; ragina Komisiją ir 
valstybes nares imtis konkrečių veiksmų siekiant įveikti tebesantį vyrų ir moterų 
atlyginimų atotrūkį;

4. atkreipia dėmesį į Lisabonos strategiją ir į tikslą – siekti, kad iki 2010 m. 60% moterų 
dalyvautų darbo rinkoje ir į savo 2006 m. sausio 19 d. rezoliuciją dėl Lisabonos 
strategijos ateities atsižvelgiant į lyčių perspektyvą1;

5. atkreipia dėmesį į Moterų ir vyrų lygių galimybių gaires 2006–2010 m. ir ragina 
valstybes nares jas įgyvendinti;

6. ragina stojančias šalis ir šalis kandidates vadovautis gairėmis ir užtikrinti moterų teisių 
apsaugą ir pagerinti moterų galimybes darbo rinkoje ir socialinės apsaugos priemones; 
dėl šios priežasties atkreipia dėmesį į savo 2005 m. birželio 6 d. rezoliuciją dėl moterų 
vaidmens Turkijos visuomeniniame, ekonominiame ir politiniame gyvenime;

7. pabrėžia, kad ypač reikia spręsti problemas, su kuriomis susiduria moterys, 
priklausančios tautinėms mažumoms, ir imigrantės.


