
PA\730303LT.doc PE409.368v01-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 










 2009

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

2008/2098(INI)

19.6.2008

NUOMONĖS PROJEKTAS
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto

pateiktas Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl 2007–2010 m. Europos profesinio judumo veiksmų plano
(2008/2098(INI))

Nuomonės referentė: Marusya Ivanova Lyubcheva



PE409.368v01-00 2/3 PA\730303LT.doc

LT

PA_NonLeg



PA\730303LT.doc 3/3 PE409.368v01-00

LT

PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

- atsižvelgdamas į 2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2002/73/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 76/207/EEB dėl vienodo požiūrio į 
vyrus ir moteris principo taikymo įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų 
paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu;1

A. kadangi darbuotojų, taip pat ir moterų, judumas – pagrindinė priemonė įgyvendinti 
Lisabonos strategijos tikslus – vis dar nedidelis;

B. kadangi dėl dinamiškos darbo rinkos kyla didelių sunkumų darbuotojams, ypač moterims 
ir vaikams, ir jie yra priversti rinktis arba profesinę karjerą, arba šeiminį gyvenimą;

C. kadangi socialinės apsaugos sistemos dar nėra pakankamai pritaikytos valstybėse narėse, 
moterims kyla sunkumų dėl nėštumo, vaiko auginimo, didesnių karjeros galimybių ir kt.;

1. ragina Komisiją atkreipti dėmesį į įvairaus amžiaus judžių darbuotojų moterų ypatingus 
poreikius ir, siekiant patenkinti šiuos poreikius, imtis konkrečių veiksmų keturiose 
Europos profesinio judumo veiksmų plano srityse,

2. primygtinai ragina Komisiją atlikti darbo judumo lyčių aspekto tyrimą ir pasiūlyti, kokias 
lankstumo priemones taikyti siekiant įveikti likusius sunkumus, su kuriais susiduria 
moterys,

3. siūlo Komisijai rengti merginoms ir moterims informacines kampanijas darbo judumo 
galimybių klausimais siekiant palengvinti jų prisitaikymą prie dinamiškos darbo rinkos,

4. ragina valstybes nares ir suinteresuotąsias šalis atkreipti dėmesį į kliūtis, iškylančias 
moterims dėl darbo judumo, ir jas pašalinti suteikiant sąžiningas galimybes dirbti 
kvalifikuotą darbą ir užimti aukštas pareigas, gauti vienodą atlyginimą, dirbti pagal 
lankstų darbo grafiką, suteikti atitinkamas sveikatos apsaugos ir vaikų priežiūros 
paslaugas, užtikrinti aukštos kokybės švietimą vaikams, pensijų teisių perkėlimą, 
panaikinti lyčių stereotipus ir kt.,

5. rekomenduoja valstybėms narėms, regionų ir vietos valdžios institucijoms aktyviai 
skatinti konkrečias įdarbinimo, mokymo, švietimo, nuotolinio mokymosi ir kalbų 
programas siekiant sukurti „moterims palankesnę“ darbo rinką ir suteikti joms galimybę 
suderinti profesinį ir šeiminį gyvenimą,

6. sutinka su Komisijos pasiūlymu stiprinti TRESS tinklo gebėjimus ir plėsti EURES 
tarnybos paslaugų taikymo sritį bei gerinti jų kokybę įtraukiant moteris į konkrečią 
darbuotojų kategoriją.
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