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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Sieviešu tiesību un 
dzimumu līdztiesības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā vecāku nabadzība bieži vien izraisa arī bērnu nabadzību un nopietni ietekmē bērnus 
turpmākajā dzīvē;

B. tā kā atšķirība vīriešu un sieviešu darba samaksā ES ir gandrīz 18 % un tā kā vienlīdzīgas 
darba samaksas princips vīriešiem un sievietēm ir viens no Eiropas Savienības Līgumos 
noteiktajiem pamatprincipiem;

C. tā kā galēja nabadzība, cilvēku tirdzniecība, vervēšana prostitūcijai un visi pārējie 
ekspluatācijas veidi ir cieši saistīti,

1. atzinīgi vērtē Komisijas izstrādāto sieviešu un vīriešu līdztiesības stratēģiju (2010–2015);
2. aicina Komisiju un Padomi, izstrādājot politikas nostādnes un pasākumus nākamajam 

atklātās koordinācijas metodes posmam attiecībā uz sociālo integrāciju un sociālo 
aizsardzību, sociālās integrācijas stratēģiju un pamatiniciatīvu „Eiropa 2020” par 
nabadzības un sociālās atstumtības apkarošanu, pienācīgi ņemt vērā Parlamenta prasības, 
kas paustas 2007. gada 15. novembra rezolūcijā par sociālās realitātes analīzi1, 
2008. gada 9. oktobra rezolūcijā par sociālās integrācijas veicināšanu un nabadzības, 
tostarp bērnu nabadzības, apkarošanu ES2, 2009. gada 6. maija rezolūcijā par tādu cilvēku 
aktīvu integrāciju, kuri ir atstumti no darba tirgus3, un 2010. gada 20. oktobra rezolūcijā 
par minimālā ienākuma nozīmi nabadzības apkarošanā un integrējošas sabiedrības 
attīstības veicināšanā Eiropā, un iesaistot visas ieinteresētās personas līdzdalības procesā;

3. aicina dalībvalstis iekļaut dzimumu līdztiesības koncepciju visos nodarbinātības politikas 
virzienos un īpašos pasākumos, lai uzlabotu nodarbinātības pieejamību, izvairītos no 
pārmērīgas sieviešu pārstāvības nepastāvīgā nodarbinātībā, palielinātu stabilu līdzdalību 
un veicinātu sieviešu situācijas uzlabošanos nodarbinātības jomā, kā arī samazinātu 
dzimumu segregāciju darba tirgū, risinot tās tiešos un netiešos cēloņus;

4. norāda, ka ir ievērojamas atšķirības starp iedzīvotāju apstākļiem lauku apvidos un pilsētās 
apmācības, nodarbinātības un pienācīgas kvalitātes darba ziņā; uzsver, cik liela nozīme ir 
šo iedzīvotāju, īpaši jaunāko un neaizsargātāko, tiesību ievērošanai attiecībā uz 
atbilstošas izglītības iegūšanu, profesionālas apmācības un augstskolas studiju 
pieejamību, un tādēļ aicina dalībvalstis un Komisiju atbalstīt minētās grupas, izveidojot 
aktīvas politikas un piemērotu apmācības pasākumu efektīvu sistēmu, lai dotu iespēju šīm 
personām ātri pielāgoties darba tirgus prasībām;

5. mudina dalībvalstis īstenot noturīgu politiku, kas ļaus ikvienam, tostarp iedzīvotāju 
grupām, kurām ir visvājākajās iespējas un kuras ir vismazāk aizsargātas, piekļūt darba 
tirgum un labāk līdzsvarot darba, privāto un ģimenes dzīvi, vienlaikus tām sniedzot 
pilnīgu atbalstu vienlīdzīgu iespēju un visu nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanai, 
veicinot tādus pasākumus kā elastīgs darbalaiks un finansiālā ziņā piemēroti un pieejami 
bērnu aprūpes pakalpojumi;

                                               
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0541.
2 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0467.
3 Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0371.
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6. norāda, ka ekonomikas krīzes dēļ vairākās dalībvalstīs aizvien palielinās bezdarbs un 
sociālās problēmas un ka tas atšķirīgi ietekmē jauniešus un gados vecākus cilvēkus, 
vīriešus un sievietes un viņu ģimenes, un tādēļ aicina Eiropas Savienību un dalībvalstis 
pastiprināt savas saistības un veikt īpašus pasākumus nabadzības un sociālās atstumtības 
izskaušanā, jo nabadzība un sociālā atstumtība ir cilvēktiesību pārkāpums, kas ietekmē 
vismaz vienu no sešiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem; aicina Komisiju un 
dalībvalstis pievērst īpašu uzmanību visneaizsargātāko grupu aizsardzībai (vienvecāka 
mājsaimniecībām, ģimenēm ar trim un vairāk bērniem, invalīdiem, etnisko minoritāšu 
pārstāvjiem, jo īpaši romiem, cilvēkiem, kuri dzīvo visnelabvēlīgākajos mikrorajonos, 
cilvēkiem ar pazeminātām darba spējām un jauniešiem bez darba pieredzes); uzskata, ka 
cilvēka cienīgai dzīvei ir nepieciešama izglītības un darba tirgus pieejamība un līdzdalība 
sabiedrības dzīvē; aicina Eiropas Savienību un dalībvalstis nodrošināt, ka tiek veikti 
pasākumi bērnu nabadzības izskaušanai un ka visiem bērniem tiek dotas vienādas 
iespējas dzīvē;

7. tā kā turklāt attiecībā uz sievietēm bezdarbs ir nabadzības, nevienlīdzības un sociālās 
atstumtības galvenais cēlonis, prasa saglabāt un radīt darbavietas, izmantojot pasākumus 
konkrētiem mērķiem (piemēram, nodrošinot nepilnas slodzes darbu vai darbu ar elastīgu 
darbalaiku sievietēm, kuras audzina bērnus), un līdztekus pasākumiem nodarbinātības 
jomā arī ierosina, lai tiktu īstenota mērķtiecīga politika sociālās aizsardzības sistēmas 
stiprināšanai (piemēram, izveidojot bērnu aprūpes iestādes, lai palīdzētu sievietēm 
atgriezties darba tirgū);

8. uzsver, ka trešā daļa vienvecāka ģimeņu Eiropā dzīvo nabadzībā;

9. norāda, ka sieviešu nabadzība nav tikai nesenās ekonomikas krīzes rezultāts, bet to 
izraisījis dažādu faktoru kopums, tostarp stereotipi, pastāvošās atšķirības vīriešu un 
sieviešu darba samaksā, šķēršļi, kurus rada nespēja savienot ģimenes un darba dzīvi, 
ilgāks mūžs sievietēm un parasti dažādie dzimumu diskriminācijas veidi, kas pārsvarā 
ietekmē tieši sievietes;

10. uzsver, ka saistībā ar bezdarbu lielāks risks neatjaunoties darbā ir sievietēm un ka drīzāk 
viņas varētu būt nelabvēlīgākā stāvoklī darbā pieņemšanas procesā, jo ar sievietēm vairāk 
nekā ar vīriešiem tiek slēgti nedroša darba vai nepilnas slodzes darba līgumi, kurus viņas 
pašas nav izvēlējušās, vai arī tāpēc, ka sievietes joprojām ietekmē nevienlīdzīga darba 
samaksa;

11. uzsver, ka bieži tiek kavēta sieviešu līdzdalība darba tirgū vai pilnas slodzes darbā, jo nav 
pieejami aprūpes pakalpojumi viņu apgādājamām personām, kuri būtu pieskaņoti tā, lai 
abiem vecākiem būtu pietiekami daudz brīva laika un elastīga darbalaika iespējas;

12. uzsver, ka nevajadzētu palielināt Eiropas Sociālā fonda finansējumu;

13. aicina Komisiju stiprināt Eiropas sociālās integrācijas un aizsardzības stratēģiju saskaņā 
ar iniciatīvu „Eiropas platforma cīņai pret nabadzību” un pastiprināt centienus jo īpaši 
vienvecāka ģimeņu stāvokļa uzlabošanā, lai tās varētu dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi;

14. uzsver, ka jāsamazina vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirības, kuras pastāv 
vienlīdzīgu prasmju un vienāda darba apstākļos, sievietēm gūstot daudz zemākus 
ienākumus, un tādēļ sievietēm, kuras ir pensionāres vai atraitnes, ir augstāks nabadzības 
līmenis;

15. uzskata, ka gados vecākas sievietes nav pasargātas no tiešas vai netiešas diskriminācijas 
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darba tirgū vai pat no daudzkārtējas diskriminācijas un ka šī problēma ir jārisina; uzsver, 
ka nodarbinātība ir vislabākais līdzeklis cīņā ar sieviešu nabadzību; prasa, lai tiktu 
sekmēta visu vecumu sieviešu līdzdalība mūžizglītības un apmācības programmās;
uzsver, ka ģimenes un darba dzīves saskaņošana un mācību turpināšana prasa īpašu 
uzmanību un atbalstu;

16. aicina Komisiju un Padomi steidzami izstrādāt un īstenot stratēģiju, lai līdz 2012. gadam 
samazinātu bērnu nabadzības rādītājus uz pusi un kopumā pārtrauktu nabadzības spirāli, 
ņemot vērā to, ka pastāv augsts risks bērniem no vecākiem mantot paliekošu nabadzību, 
kas varētu radīt ievērojamu nelabvēlīgu ietekmi uz viņu bērnu izredzēm uz labāku dzīvi; 
tāpēc uzsver, ka ir jāintegrē individuālās bērnu tiesības visos ES politikas virzienos un 
pasākumos, lai pārraudzītu un novērtētu veiktos pasākumus bērnu nabadzības izskaušanā, 
noteiktu un izstrādātu prioritāras darbības, veicinātu datu vākšanu un pilnveidotu kopīgos 
rādītājus ES līmenī; uzskata, ka šajā sakarībā ir būtiski sekmēt vientuļā vecāka iestāšanos 
un atgriešanos darba tirgū, kā arī sociālos pabalstus vienvecāka ģimenēm, lai risinātu 
problēmas, vienlaikus nodrošinot arī konkrētu atbalstu lielām ģimenēm; uzskata, ka 
bērniem no nabadzīgām mājsaimniecībām, kurās neviens nestrādā, ir jāsaņem īpaša 
uzmanība un atbalsts, lai novērstu nabadzību nākotnē;

17. norāda, ka starptautiski pētījumi liecina, ka sievietes ir skaitliskā vairākumā nabadzīgo 
strādājošo vidū dzimumu nelīdztiesības dēļ (profesionālā segregācija, diskriminācija 
darba samaksā utt.) un ka šīs atšķirības darba samaksā vēl vairāk palielina tas, ka 
sievietes parasti uzņemas aprūpes pienākumus, turklāt šie divi faktori rada arī ievērojami 
neizdevīgāku finansiālo stāvokli sievietēm vecumā (atšķirības pensijas un ietaupījumu 
apmērā);

18. aicina dalībvalstis veikt ekonomikas recesijas ietekmes novērtējumu uz dzimumu 
līdztiesību un izpētīt nodarbinātības apstākļu mainīgo raksturu un to ietekmi uz mazāk 
aizsargātajām iedzīvotāju grupām, nabadzību un sociālo atstumtību;

19. aicina Komisiju un dalībvalstis konstatēt, pieņemt un uzraudzīt specifiskus pa 
dzimumiem sadalītus rādītājus nabadzības izskaušanai un sociālās integrācijas 
veicināšanai;

20. aicina attiecīgās valstu iestādes pārskatīt imigrācijas politiku, lai novērstu strukturālus 
šķēršļus migrantu pilnīgai līdzdalībai darba tirgū, kā arī apkopot datus par gūtajiem 
rezultātiem diskriminācijas pret mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām novēršanā un 
novērtēt izdevumu samazinājumu ietekmi uz iedzīvotājiem saistībā ar veselības aprūpes 
un izglītības pieejamību un sociālo aizsardzību;

21. ņem vērā Padomes 2010. gada 17. jūnija lēmumu uzticēt pašām dalībvalstīm sadarbībā ar 
reģioniem valsts mērķu izvirzīšanu, lai samazinātu to cilvēku skaitu, kuriem draud 
nabadzības un atstumtības risks viena vai vairāku iemeslu dēļ, kuri norādīti Padomes 
sanāksmē apstiprinātajos trijos rādītājos; uzskata — ja dalībvalstis izmanto tikai rādītāju 
„bezdarbnieku mājsaimniecība”, sistemātiski varētu neievērot tādas problēmas kā 
strādājošo nabadzība, enerģētiskā nabadzība, vientuļo vecāku nabadzība, bērnu nabadzība 
un sociālā atstumtība; mudina dalībvalstis ļaunprātīgi neizmantot rīcības brīvību, 
izvēloties rādītāju mazāk vērienīgu mērķu sasniegšanai nabadzības izskaušanas jomā; 
vērš uzmanību uz problēmām, ar kurām sastopas miljoniem Eiropas pensionāru, kuru 
pensijas ir nepietiekamas iztikai un izdevumiem par specifiskām ar vecumu saistītām 
vajadzībām, kas jo īpaši saistītas ar zālēm un ārstēšanu, kuru izmaksas ir augstas; uzskata, 
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ka prioritāram mērķim ir jābūt skolas un augstskolas izglītības nodrošināšanai vismazāk 
aizsargātajām iedzīvotāju grupām un ka katrai dalībvalstij saistībā ar to jānosaka savi 
mērķi;

22. atgādina, ka Komisija ir noteikusi 2010. gadu par Eiropas gadu cīņai pret nabadzību un 
sociālo atstumtību, lai atkārtoti apliecinātu un apstiprinātu Savienības politiskās saistības 
sasniegt konkrētus panākumus cīņā pret nabadzību un atzītu to personu pamattiesības, 
kuri dzīvo nabadzībā un sociālā atstumtībā, uz pienācīgas kvalitātes dzīves apstākļiem un 
uz plašu līdzdalību sabiedrības dzīvē;

23. atgādina, ka Eiropas gads cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010) tika noteikts 
nevis kā plašsaziņas līdzekļu kampaņa, bet kā iniciatīva turpmākai daudzdimensiju 
politikas veicināšanai nabadzības izskaušanā un efektīvāku nabadzības noteikšanas 
rādītāju izstrādei; tādēļ aicina Komisiju sniegt objektīvu pārskatu par pasākumiem, ko 
dalībvalstis šajā sakarībā no jauna veikušas nabadzības un sociālās atstumtības 
pārvarēšanai;

24. norāda, ka saskaņā ar Eurostat nabadzības riska līmeņa rādītāju 2008. gadā gandrīz 
85 miljoni iedzīvotāju Eiropas Savienībā saskārās ar nabadzības risku un ka attiecībā uz 
rādītāju „materiālā nenodrošinātība” tiek lēsts, ka attiecīgais skaitlis varētu palielināties 
līdz 120 miljoniem; uzskata, ka attiecībā uz Padomes lēmumā minētajiem nabadzības 
rādītājiem var rasties neskaidrība saistībā ar kopējo samazināšanas mērķi, t. i., līdz 
2020. gadam atbrīvot no nabadzības un atstumtības 20 miljonus iedzīvotāju (23,5 % 
samazinājums saskaņā ar Eurostat nabadzības riska līmeņa rādītāju, bet tikai 16,7 % 
saskaņā ar „materiālās nenodrošinātības” rādītāju);

25. atkārtoti aicina Komisiju un dalībvalstis stiprināt instrumentus un uzlabot vajadzīgo 
tiesību aktu kopumu, lai pārvarētu darba samaksas atšķirības starp dzimumiem;

26. norāda, ka sociālā aizsardzība, darba tirgus politika un sociālā politika, stabilizējot darba 
tirgu un patēriņu, sniedz ievērojamu ieguldījumu recesijas dziļuma un ilguma mazināšanā 
un ka sociālās aizsardzības sistēma ir gan ienākumu, gan izdevumu puses stabilizators;

27. uzskata, ka aktīva nodarbinātības politika (piemēram, strādājošo apmācība, profesionālā 
izglītība un apmācība) ir ļoti nozīmīga nabadzības novēršanai un ka šajā procesā būtiska 
loma ir sociālajiem partneriem; turklāt uzskata, ka aktīva nodarbinātības politika 
(piemēram, jauniešu darba pieredze, aizsargātas darbnīcas un darba vietas) ir arī būtiska, 
lai nodrošinātu līdzsvaru un paplašinātu darba tirgus pieejamību, kā arī saglabātu 
nodarbinātību nelabvēlīgos apstākļos esošajām grupām;

28. ierosina, ka ir nepieciešams uzturēt gan Eiropas, gan valstu līmenī stingras saistības 
panākt redzamākus rezultātus dzimumu līdztiesībā, izmantojot stratēģijas, ar ko ievieš 
Komisijas pamatnostādnes par sieviešu un vīriešu vienlīdzību, Eiropas Padomes 
pieņemto Eiropas Dzimumu līdztiesības paktu un rīcības programmu dzimumu 
līdztiesības jomā, par ko vienojās Eiropas sociālie partneri; 

29. ņemot vērā, ka nodarbinātība ir dzinējspēks cīņā ar nabadzību, uzsver — lai nodrošinātu 
pienācīgas kvalitātes darba apstākļus un atalgojumu, jāizveido pārredzami regulējoši 
noteikumi attiecībā uz netipiskiem nodarbinātības veidiem;

30. aicina dalībvalstis vajadzības gadījumā pārskatīt sociālās drošības sistēmas, lai nepieļautu 
būtisku nevienlīdzību starp sieviešu un vīriešu pensiju līmeni, un apsvērt iespējas ieviest 
korekcijas koeficientus, ņemot vērā atšķirības iemaksās, kuras radušās nedrošas 
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nodarbinātības vai mātes pienākumu veikšanas dēļ;
31. uzsver, ka ir svarīga individuāla sociālā drošība un pensijas tiesības, lai sievietēm un 

vīriešiem garantētu ekonomisko neatkarību;
32. norāda — tā kā līdzdalība ekonomikā, politiskajā un sabiedriskajā dzīvē ir jāuzlūko kā 

personas tiesības, aktīvā integrācijas politikā būtu jāizmanto holistiska pieeja, lai 
izskaustu nabadzību un sociālo atstumtību, jo īpaši nodrošinot kvalitatīvu sociālo 
pakalpojumu un pakalpojumu ar vispārēju (tautsaimniecisku) nozīmi plašu pieejamību;

33. uzsver, ka dzimumu līdztiesība ir viens no ilgtspējīgas izaugsmes, nodarbinātības, 
konkurētspējas un sociālās kohēzijas priekšnoteikumiem;

34. norāda, ka saskaņā ar Eirobarometra īpašo apsekojumu „Dzimumu līdztiesība ES 
2009. gadā” Eiropā plaši tiek atzīta nepieciešamība samazināt atšķirību vīriešu un 
sieviešu darba samaksā;

35. uzsver, ka jāveic pasākumi Eiropas un valstu līmenī, lai saskaņotu ģimenes un darba 
dzīvi, kas ir to centienu daļa, kuri veltīti nabadzības izskaušanai un pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātības pieejamības palielināšanai; tādēļ aicina dalībvalstis uzlabot bērnu aprūpes 
sabiedrisko iestāžu darbību un stimulēt uzņēmumus radīt šādas iespējas savos 
uzņēmumos;

36. aicina dalībvalstis veicināt darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, paredzot konkrētus 
pasākumus, piemēram, uzlabot darba samaksas un darbā pieņemšanas procedūru un 
apdrošināšanas izmaksu pārredzamību, radīt elastīga darbalaika iespējas un līdzsvarot 
vecāku pienākumu veikšanai nepieciešamās izmaksas;

37. uzsver, ka jāizstrādā atbilstošas nodarbinātības integrācijas un apmācības politikas 
nostādnes valstu līmenī, kā arī jāveido īpaša nodokļu iekasēšanas kārtība vienvecāka 
ģimenēs, kas veidotu pasākumu daļu cīņā pret nabadzību, bērnu nabadzību un sociālo 
atstumtību;

38. uzsver, ka jāveic pasākumi valstu un Eiropas līmenī kā to centienu daļa, lai cīnītos pret 
diskrimināciju attiecībā uz iespējām darba tirgū un atalgojuma politiku;

39. aicina Komisiju rūpīgi izpētīt tādus sociālās līdzdalības šķēršļus kā enerģētiskā 
nabadzība, finansiālā atstumtība un šķēršļus piekļuvei informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijām (IKT);

40. uzsver — lai efektīvi apkarotu nabadzību, visos pārvaldes līmeņos jākoordinē politikas 
virzieni cīņā ar bezdarbu un sociālo atstumtību;

41. atgādina, ka pret nabadzību un sociālo atstumtību ir jācīnās gan Eiropas Savienībā, gan 
ārpus tās, lai izpildītu Eiropas Savienības un dalībvalstu saistības līdz 2015. gadam 
sasniegt ANO Tūkstošgades attīstības mērķus;

42. atgādina dalībvalstīm, ka atbilstoša bērnu aprūpe ir dzimumu līdztiesības īpaši būtiska 
daļa darba tirgū; tādēļ atgādina dalībvalstīm, cik svarīgi ir sasniegt Barselonas stratēģijas 
mērķus attiecībā uz bērnu aprūpi, tādējādi sekmējot sieviešu līdzdalību darba tirgū un 
saskaņojot darba un privāto dzīvi;

43. aicina dalībvalstis atvieglot imigrantu un etnisko minoritāšu pārstāvju piekļuvi izglītības 
un apmācības programmām, kuras sekmēs viņu līdzdalību darba tirgū.
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