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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:

A. kadangi Komisijos ataskaitoje „Moterų ir vyrų lygybė 2008 m.“ (COM(2008)0010)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 darbingame amžiuje ir vėliau,

B. kadangi Europos užimtumo strategijoje ar 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 lankstumo ir užimtumo garantijų strategija teikia vilčių, kad bus lengviau suderinti 
moterų ir vyrų profesinį ir šeimos gyvenimą; kadangi ne visos valstybės narės iki 2010 m. 
pasieks Barselonos tikslus; kadangi priklausomų šeimos narių (ne vaikų) priežiūros įstaigų 
steigimas dar nėra įtrauktas į politikos strategijas,

1. ragina Komisiją ir valstybes nares aktyviau integruoti lyčių aspektą į visas užimtumo ir 
socialinės apsaugos politikas, ypač į lankstumo ir užimtumo garantijų strategiją;

2. kviečia Komisiją ir valstybes nares plėtoti priemones, kurios užtikrintų, kad aukštas moterų 
išsimokslinimo lygis leistų gauti „geresnį darbą“;

3. primena savo 2004 m. kovo 9 d. rezoliuciją dėl darbo, šeimos ir privataus gyvenimo,2  
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;

4. pabrėžia darbdavių vaidmenį kuriant šiuolaikinį darbo organizavimą, o valstybių narių –
teikiant prieinamas ir nebrangias, bet kokybiškas paslaugas, kad būtų lengviau suderinti 
profesinį ir šeimos gyvenimą;

5. ragina valstybes nares siekti vienodos moterų ir vyrų ekonominės nepriklausomybės;

6. ragina valstybes nares sukurti ir taikyti nešališkus moterims ir vyrams skirtus pensijų 
planus.

                                               
1  Komisijos ataskaita Tarybai, Europos Parlamentui, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Moterų ir vyrų lygybė – 2008“, COM(2008)0010.
2  OL C 102 E, 2004 4 28, p. 492.
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