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IEROSINĀJUMI

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

– ņemot vērā Eiropadomes Stokholmas 2001. gada sanāksmē pieņemto stratēģiju, kuras 
galvenais mērķis ir pensiju sistēmu reforma Eiropā,

– ņemot vērā Eiropadomes Lākenes 2001. gada sanāksmē pieņemto lēmumu par kopīgiem 
mērķiem pensiju jomā, uzsverot atbilstīgu, noturīgu un pielāgojamu pensiju 
nepieciešamību,

– ņemot vērā Zaļo grāmatu „Ceļā uz atbilstīgām, noturīgām un drošām Eiropas pensiju 
sistēmām”,

A. tā kā pensiju aprēķinu pamatā ir sociāli apdrošināta darba ņēmēja algas apmērs un 
nodarbinātības periods, tā kā sievietēm pensijas summu ļoti nelabvēlīgi ietekmē darba 
pārtraukuma un bieži vien piespiedu kārtā noteikta nepilna darba laika periodi un arī tas, 
ka pastāv darba samaksas atšķirības starp dzimumiem, tādēļ sievietēm ir grūti iegūt 
attiecīgās tiesības un veidot uzkrājumus, kas ļautu baudīt nodrošinātas vecumdienas, un tā 
kā tas viss ietekmē arī dzīves laikā gūtos ienākumus, sociālās drošības garantētu 
aizsardzību un pensijas, jo paaugstinās nabadzības slieksnis, sevišķi pēc aiziešanas 
pensijā;

B. tā kā par pensijām ir atbildīgas dalībvalstis un būtu jārespektē to kompetence šajā jomā;

C. tā kā cilvēki, kas savu laiku un prasmes velta bērnu audzināšanai vai rūpēm par vecāka 
gadagājuma ļaudīm, ir pelnījuši sabiedrības atzinību un to varētu nodrošināt, garantējot šo 
cilvēku individuālās tiesības, sevišķi attiecībā uz pensijām;

D. tā kā sieviešu un vīriešu līdztiesība ir Savienības vērtība, mērķis un pamattiesības un ES 
iestādēm ir jānodrošina dzimumu līdztiesības ievērošana visās darbības jomās;

E. tā kā dažādos ar pensijām saistītos aspektos Eiropas Savienībā ir vērojama gan tieša, gan 
netieša sieviešu diskriminēšana;

F. tā kā pensiju reformu ietekme parasti tiek prognozēta, pamatojoties uz atbilstošā profesijā 
pilnu darba laiku nodarbināta vidējā pelnītāja vīrieša profilu un aktuārās dzīves ilguma 
tabulas, kuru pamatā ir piederība attiecīgam dzimumam, negatīvi ietekmē sieviešu 
pensijas aprēķinus, un tajās sievietēm ir noteikts zemāks ienākumu aizstāšanas līmenis;

G. tā kā sievietes biežāk nekā vīrieši savas profesionālās karjeras laikā pārtrauc darbu 
profesijā, lai rūpētos par bērniem, apgādājamiem, slimiem vai vecāka gadagājuma 
ģimenes locekļiem, un viņas biežāk nekā vīrieši pārtrauc darba attiecības vai strādā 
nepilnu darba laiku, lai nodotos saviem ģimenes pienākumiem;

H. tā kā pensionāriem draud slīgšana nabadzībā, tā kā vecāka gadagājuma sievietes ir viena 
no tām iedzīvotāju grupām, kas vismazāk aizsargātas pret nabadzības risku, un tā kā 
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2007. gadā nabadzības riskam pakļauto personu īpatsvars bija lielāks sievietēm (17 %) 
nekā vīriešiem (15 %) un šī atšķirība bija sevišķi liela vecāka gadagājuma cilvēkiem 
(22 % sievietēm salīdzinājumā ar 17 % vīriešiem) un vientuļajiem vecākiem (34 %);

I. tā kā ģimenes aprūpētāji joprojām tiek diskriminēti, jo viņu nostrādātie gadi netiek ņemti 
vērā, nosakot pensijas un citas tiesības;

J. tā kā vecāka gadagājuma sievietes ir īpaši nedrošā situācijā tad, ja viņu tiesības uz pensiju 
ir atkarīgas no viņu civilstāvokļa (laulātā vai apgādnieka zaudējuma pabalsts) un ja darba 
pārtraukuma periodu dēļ viņām pašām nav tiesību saņemt atbilstīgu pensiju;

K. tā kā ir noteikts mērķis nodrošināt vienlīdzību vīriešu un sieviešu pensiju jomā, arī 
attiecībā uz pensionēšanās vecumu, un tā kā darba samaksas atšķirības starp dzimumiem 
nav mazinājušās, tādēļ atšķirības starp sieviešu un vīriešu pensijām joprojām pastāv —
pašlaik vidēji Eiropas Savienībā šī atšķirība ir 18 %, un dažās dalībvalstīs tā sasniedz pat 
30,3 % —, un tas veicina nevienlīdzību darba tirgū un risku, ka mūža nogalē nāksies 
dzīvot nabadzībā;

L. tā kā lielākajā daļā attiecīgo Eiropas sistēmu likumā noteiktais pensionēšanās vecums ir 
palielināts vai to gatavojas palielināt, cita starpā arī pamatojoties uz paredzamo dzīves 
ilgumu;

M. tā kā vecāka gadagājuma cilvēkiem ir grūti atrast vietu darba tirgū un bieži vien viņus 
pirmos atlaiž no darba darbinieku skaita samazināšanas dēļ, un, paliekot bez darba, viņiem 
nav iespējas veidot pietiekamu pensijas uzkrājumu;

N. tā kā vairums dalībvalstu ierosina aizvien vairāk paļauties uz privāti fondētām pensiju 
shēmām, lai nodrošinātu atbilstīgu ienākumu aizstāšanas līmeni, un tas nozīmē, ka ir 
jārisina saistībā ar šādu shēmu pieejamību sievietēm aktuālās dažāda veida problēmas —
dzimumu līdztiesības trūkums profesionālās karjeras ziņā, neapmaksāti darba pārtraukuma 
periodi vai profesiju segregācija, kā rezultātā kvalitatīvas darba devēja pensiju shēmas 
sievietēm ir mazāk pieejamas;

O. tā kā sievietes bieži strādā mazāk atalgotu darbu un tādēļ viņām ir vēl grūtāk ietaupīt 
pensiju shēmām,

1. uzskata, ka pensiju sistēmas būtu jāveido, pamatojoties uz atbilstošiem, stabiliem un 
taisnīgiem kritērijiem; aicina dalībvalstis nodrošināt, lai, garantējot vienādu attieksmi, 
pensiju sistēmās būtu ņemta vērā to sieviešu un vīriešu situācija, kas ir pārtraukuši savu
profesionālo karjeru aprūpes pienākumu dēļ, un būtu ņemti vērā periodi, kuros sievietes ir 
strādājušas saskaņā ar nepilna darba laika līgumiem vai bijušas grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājumā, un aicina dalībvalstis izvairīties no jaunu atkarības slazdu radīšanas;

2. uzskata, ka ikviens priekšlikums par atbilstīgām, noturīgām un drošām Eiropas pensiju 
sistēmām ir jāizstrādā ar mērķi izskaust sieviešu un vīriešu nevienlīdzību Eiropas 
Savienībā; ir jāaizliedz tieša diskriminācija privātajās un valsts pensiju shēmās, cita starpā 
arī tāda prakse kā izmaksājamo un iemaksājamo summu noteikšana, pamatojoties uz 
paredzamo dzīves ilgumu, un tas nozīmē, ka privātajām, valsts un darba devēja pensiju 
shēmām, kuru pamatā ir iepriekš noteiktas iemaksas, ir jāpiemēro abiem dzimumiem 
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vienādi aktuārie kritēriji;

3. uzskata — nosakot pensijas saņemšanas tiesības un aprēķinot pensijas summu, laikposmi, 
ko sieviete vai vīrietis ir veltījuši bērnu vai citu apgādājamu ģimenes locekļu aprūpei, būtu 
jāuzskaita kā faktiskas sociāli apdrošinātas nodarbinātības periodi;

4. aicina dalībvalstis risināt jautājumus, kas saistīti ar strukturāliem faktoriem, kuri veicina 
nevienlīdzību pensiju shēmās, tostarp jautājumus par aprūpes organizēšanu, darba un 
ģimenes dzīves saskaņošanu, nevienlīdzību darba tirgū, darba samaksas atšķirībām starp 
dzimumiem un tiešu diskrimināciju otrajā un trešajā pensiju līmenī;

5. aicina dalībvalstis pensiju aprēķinos ņemt vērā laiku un ieguldījumu, kas veltīts 
apgādājamo aprūpei neatkarīgi no apgādājamo vecuma vai radniecības pakāpes;

6. lai visiem vecumdienās būtu nodrošināta cilvēka cienīga dzīve, aicina dalībvalstis 
individuālas tiesības uz atbilstīgu pensiju garantēt ikvienam, tostarp personām 
(galvenokārt sievietēm), kas pamatotu iemeslu dēļ attiecīgos laikposmos ir pārtraukušas 
profesionālās karjeras veidošanu;

7. aicina dalībvalstis nodrošināt vienlīdzību pensiju jomā, šai nolūkā, piemēram, pensiju 
shēmās iekļaujot laikposmus, kas veltīti bērnu kopšanai un ģimenes aprūpei, jo īpaši 
ņemot vērā, ka šos pienākumus joprojām veic galvenokārt sievietes un tādēļ samazinās 
viņu pensijas apmērs;

8. norāda, ka pašu sieviešu ienākumi un algots darbs joprojām ir noteicošais viņu 
saimnieciskās patstāvības faktors, kas veicina sieviešu un vīriešu līdztiesību sabiedrībā 
kopumā; aicina ES dalībvalstis individualizēt tiesības uz sociālo drošību, tostarp tiesības 
uz pensiju;

9. aicina dalībvalstis pienācīgi izstrādāt minimālo ienākumu shēmu un pārskatīt savas 
pensiju sistēmas saistībā ar katra dzimuma lomu sabiedrībā, ņemot vērā sieviešu lielāko 
paredzamo dzīves ilgumu, bet nekādā gadījumā neizmantojot to kā attaisnojumu 
diskriminācijai dzimuma dēļ, un ņemot vērā, ka vīriešu un sieviešu saņemtā darba 
samaksa būtiski atšķiras, ietekmējot piešķirtās pensijas apmēru, tādēļ sievietes bieži vien 
ir spiestas dzīvot zem nabadzības sliekšņa, un aicina dalībvalstis izskaust pensiju 
atšķirības starp dzimumiem;

10. tā kā sievietēm un vīriešiem pensijas ir atšķirīgas tāpēc, ka pastāv darba samaksas 
atšķirības starp dzimumiem, prasa, lai Komisija spertu izšķirošus soļus šo atšķirību 
izskaušanai;

11. aicina dalībvalstis rast risinājumus, kas nepieļautu, ka sieviešu nodarbinātību darba tirgū 
nelabvēlīgi ietekmē pasākumi, kuri tiek veikti, lai atbalstītu darbu mājās, to attiecīgi 
novērtētu vai celtu tā vērtību; tādēļ prasa novērtēt to, kā sabiedrību un sieviešu 
nodarbinātību ietekmē pasākumi, kas tiek īstenoti, lai atzītu mājās veiktu darbu, un arī 
veikt skaitliskus aprēķinus pensiju vajadzībām;

12. uzsver, ka ir jāizstrādā Eiropas nodarbinātības stratēģija, kas veicina sieviešu līdzdalību 
darba tirgū un ļauj nodarbinātības jomā izskaust nevienlīdzību, kura atkarībā no dzimuma 
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atšķirīgi ietekmē iemaksas pensiju shēmā un tiesības saņemt pensiju;

13. aicina Komisiju uzsākt procedūru, lai svītrotu Direktīvas 2004/113/EK 5. panta 2. punktu, 
kas pieļauj atšķirīgu attieksmi pret sievietēm pensiju produktu jomā;

14. aicina Komisiju veicināt to, ka tiek pieņemta ES pamatdirektīva par minimālo pensiju, 
kurā varētu noteikt, ka katrai personai, sasniedzot konkrētu vecumu, neatkarīgi no 
nostrādāto gadu skaita ir tiesības saņemt minimālo pensiju;

15. mudina Komisiju un dalībvalstis noteikt, ka tiem, kas nodrošina darba devēja pensijas un 
citas papildpensijas, pensiju pabalstu aprēķini ir jāveic, obligāti izmantojot mirstības 
tabulas, kurās nav iedalījuma pēc dzimuma, lai novērstu to, ka lielāka paredzamā dzīves 
ilguma dēļ sievietēm tiek piemērots zemāks ienākumu aizstāšanas līmenis nekā vīriešiem;

16. aicina Komisiju un ES dalībvalstis vispusīgi izvērtēt visu to sociālās drošības sistēmas un 
jo īpaši pensiju sistēmas reformu ietekmi, kas var nelabvēlīgi ietekmēt sieviešu 
nodarbinātību un tiesības uz pensiju, piemēram, dienas aprūpes un veco ļaužu aprūpes 
iestāžu skaita samazināšana, pensiju politikas stratēģijas u. c.;

17. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, lai darba devēja pensiju un privāto pensiju 
shēmas nebūtu sievietēm diskriminējošas un neveicinātu pašreizējo modeļu tendenci 
nostādīt sievietes nelabvēlīgākā situācijā ieguvumu un ieguldījumu attiecības ziņā; aicina 
Komisiju izpētīt Direktīvas 2004/113/EK 5. panta, iespējams, diskriminējošo ietekmi uz 
sievietēm;

18. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu „Ceļā uz atbilstīgām, noturīgām un drošām pensiju 
sistēmām” ar nosacījumu, ka nemainīgi tiek ievērots subsidiaritātes princips un ka valsts 
pensiju politika un pensiju sistēmas joprojām ir dalībvalstu atbildības un kompetences 
joma;

19. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu „Ceļā uz atbilstīgām, noturīgām un drošām pensiju 
sistēmām”, ja vien ES politikas nostādnes un iespējamās jaunās ES regulas un direktīvas 
garantē to, ka joprojām tiek saglabāta paaudžu solidaritāte, konkrētas paaudzes vienaudžu 
solidaritāte, kā arī vīriešu un sieviešu solidaritāte;

20. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu „Ceļā uz atbilstīgām, noturīgām un drošām pensiju 
sistēmām”, sevišķi Komisijas ieceri atvieglot pensijas tiesību iegūšanu tiem ES pilsoņiem, 
kuri (uz laiku) ir nodarbināti citā dalībvalstī;

21. aicina Komisiju ņemt vērā, ka pašlaik iespējas iegūt (papildu) pensijas bieži vien ir pārāk 
sarežģītas un ļoti riskantas; tādēļ mudina Komisiju dot dalībvalstīm rīcības brīvību 
piedāvāt vairāk pārredzamības un drošības tiem, kas izvēlas konkrētu piedāvājumu un/vai 
uzņemas attiecīgas saistības, jo īpaši sievietēm, kurām būtu izdevīgs papildu pensijas 
uzkrājums;

22. aicina Komisiju neierosināt jaunas ES prasības attiecībā uz to, kā definējams jēdziens 
„atbilstīgas pensijas”, jo šādā definīcijā nebūs ņemts vērā, ka dalībvalstīs būtiski atšķiras 
vecāka gadagājuma ļaužu iespējas par pieņemamu maksu saņemt citus pakalpojumus un 
pabalstus (piemēram, mājoklis, aprūpe un sabiedriskais transports).
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