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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 Eiropas Sociālo hartu, jo īpaši tās 16., 30. un 31. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, jo īpaši tās 15., 21., 31., 34. un 
36. pantu,

– ņemot vērā 2005. gada 13. oktobra rezolūciju par sievietēm un nabadzību Eiropas 
Savienībā1,

– ņemot vērā Padomes secinājumus par Eiropas Dzimumu līdztiesības paktu (2011.–
2020. gads)2,

– ņemot vērā 2009. gada 6. maija rezolūciju par tādu cilvēku aktīvu integrāciju, kuri ir 
atstumti no darba tirgus3,

– ņemot vērā Sieviešu un vīriešu līdztiesības stratēģiju 2010.–2015. gadam4,

– ņemot vērā 2010. gada 17. jūnija rezolūciju par ekonomiskās lejupslīdes un finanšu krīzes 
ar dzimumu saistītiem aspektiem5,

– ņemot vērā 2011. gada 5. jūlija rezolūciju par vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu 
nākotni6,

– ņemot vērā 2010. gada 19. oktobra rezolūciju par sievietēm nestabilās darba attiecībās7,

– ņemot vērā 2011. gada 8. marta rezolūciju par sieviešu nabadzības izpausmēm Eiropas 
Savienībā8,

– ņemot vērā Eurostat 2010. gada izdevumu „Nabadzības un sociālās atstumtības 
apkarošana: Eiropas Savienības statistiskais portrets 2010. gadā”,

A. tā kā ārkārtēja nabadzība ir pamattiesību pārkāpums un nopietni iedragā sieviešu, vīriešu 
un bērnu cilvēka cieņu;

B. tā kā nabadzīgos reģionos sabiedrības nabadzību var sekmīgi mazināt, ja attīstības procesā 
jo īpaši aktīvi iesaistās nabadzīgas sievietes un meitenes;

                                               
1 OV C 233 E, 28.9.2006., 130. lpp.
2 Padomes 2011. gada 7. marta secinājumi, Brisele.
3 P6_TA(2009)0371.
4 COM(2010)0491 (galīgā redakcija).
5 P7_TA (2010)0231.
6 P7_TA (2011)0319.
7 P7_TA(2010)0365.
8 P7_TA(2011)0086.
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C. tā kā sievietēm ar invaliditāti ir grūti rast izeju no sociāli nedrošām situācijām un viņas ir 
pakļautas būtiskam diskriminācijas, nabadzības un sociālās atstumtības riskam;

D. tā kā nabadzība atšķirīgi ietekmē nabadzīgas sievietes un vīriešus, zēnus un meitenes, jo 
nabadzīgām sievietēm un meitenēm bieži vien ir grūtāk piekļūt piemērotiem sociāliem 
pakalpojumiem un ienākumiem;

E. tā kā sieviešu ietekmes palielināšana, uzlabojot viņu dzīves apstākļus un nodrošinot viņām 
iespēju aktīvi piedalīties valsts sociālajā un ekonomiskajā dzīvē, ir galvenais faktors 
ilgtermiņa ilgtspējīgai attīstībai un nabadzības izskaušanai;

F. tā kā platformā nav ņemti vērā ar dzimumu saistīti faktori, kas ietekmē sievietes un 
vīriešus, un ir pievērsta nepietiekama uzmanība nabadzības feminizācijai;

G. tā kā nabadzība un sociālā atstumtība aizskar cilvēka cieņu un ir cilvēka pamattiesību 
pārkāpums, tai pašā laikā ienākumu atbalsta shēmu galvenais mērķis ir izglābt cilvēkus no 
nabadzības un nodrošināt viņiem iespēju dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi, kas ir īpaši svarīgi 
sievietēm, jo nabadzības ietekme uz viņām ir lielāka;

H. tā kā jaunattīstības valstīs ar mazāku dzimumu nevienlīdzību parasti ir zemāki nabadzības 
rādītāji;

I. tā kā dzimumu darba samaksas atšķirības ietekme uz darba dzīves laikā gūtiem 
ienākumiem nozīmē, ka sievietēm būs zemākas pensijas, un tādēļ sievietes vairāk nekā 
vīrieši ir pakļautas ilgstošai un ārkārtējai nabadzībai — 22 % no 65 gadu vecām un 
vecākām sievietēm ir pakļautas nabadzības riskam salīdzinājumā ar 16 % vīriešu;

J. tā kā aizvadītajos desmit gados to sieviešu skaits, kas dzīvo nabadzībā, ir nesamērīgi 
pieaudzis salīdzinājumā ar vīriešu skaitu,

1. aicina Komisiju/Eurostat visaptveroši analizēt nabadzību un sociālo atstumtību un, 
izmantojot kvalitatīvu un līdzdalības pieeju, apkopot statistikas datus pa dzimumiem un 
vecumiem, lai pievērstu uzmanību nabadzības problēmai vecāka gadagājuma sieviešu 
vidū; pauž cerību, ka Dzimumu līdztiesības institūts, tiklīdz tas pilnībā darbosies, veicinās 
tās problēmas risināšanu, kura radusies tādēļ, ka nav pietiekamu sistemātisku un 
salīdzinošu datu, kas dalīti pa dzimumiem;

2. aicina Komisiju un dalībvalstis veikt pasākumus, lai novērstu nabadzības feminizāciju, 
veicinot sieviešu nodarbinātību un uzņēmējdarbību, izskaužot dzimumu darba samaksas 
atšķirības, sekmējot darba un ģimenes pienākumu saskaņošanu, ko iespējams panākt, 
pilnveidojot bērnu aprūpes iespējas un pakalpojumu sistēmas apgādājamām personām, 
vienlīdzīgi sadalot vecāku starpā bērna kopšanas atvaļinājumu un padarot elastīgākus 
darba režīma noteikumus;

3. uzstāj, ka sociālā politika, kas minēta platformā, jāīsteno vienlaikus ar diskriminācijas 
novēršanas politiku, jo daudzām personām nabadzības cēlonis bieži vien ir ierobežotas 
iespējas;

4. asi kritizē to, ka Komisijas Eiropas platformā cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību 
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pilnībā netiek ņemts vērā nabadzībai un sociālajai atstumtībai piemītošais ar dzimumu 
saistītais aspekts;

5. uzsver, ka bieži vien sievietes lauku apvidos netiek uzskatītas par darbaspēku, lai gan viņu 
ieguldījums ikdienas lauku darbos ir tikpat svarīgs kā vīriešu ieguldījums — tādējādi 
viņas tiek sociāli atstumtas no iespējām īstenot savas darba ņēmēju tiesības un viņas ir 
mazāk aizsargātas pret nabadzību;

6. aicina Komisiju precizēt „pamata preču un pakalpojumu groza” definīcijas kopējos 
principus, lai pievērstu uzmanību nabadzībai un diskriminācijai dzimuma, vecuma vai 
sociālās izcelsmes dēļ;

7. aicina Komisiju ņemt vērā Ieteikumu 92/441/EEK1 un tajā atzītās „cilvēka pamattiesības 
uz pietiekamiem resursiem un sociālo palīdzību, lai dzīvotu cilvēka cienīgu dzīvi”, 
atgādinot, ka šis ir būtisks jautājums sievietēm, kā arī uzsverot, ka ienākumu atbalsta 
shēmu būtiskam mērķim jābūt izglābt cilvēkus no nabadzības un nodrošināt viņiem 
iespēju dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi, tostarp invaliditātes un vecuma pensiju, kas nodrošina 
šādu cienīgu dzīvi; ņemot vērā šo mērķi, iesaka Komisijai izveidot kopēju metodi iztikas 
līdzekļu robežvērtības aprēķināšanai dzīves dārdzības izteiksmē (preču un pakalpojumu 
„iepirkumu grozs”), lai varētu balstīties uz salīdzinošiem nabadzības līmeņu mērījumiem 
un noteikt sociālās iejaukšanās līdzekļus, tostarp minimālo ienākumu shēmu;

8. mudina pastāvīgi ievērot Eiropas pārtikas palīdzības programmu, kas paredzēta 
vistrūcīgākajām personām, kā vienu no tādas vērienīgas integrētas politikas elementiem, 
kas paredz apkarot nabadzību, ņemot vērā, ka sievietes bieži ir pirmie pārtikas trūkuma
upuri;

9. prasa, lai īpaša uzmanība tiktu pievērsta vecāku un bērnu attiecībām, piemēram, ar tādu 
programmu palīdzību, kuras ietver konkrētus pasākumus, kas īpaši pielāgoti valsts 
vajadzībām, mēģinot nodrošināt maksimālu un optimālu atbalstu vecākiem un aizbildņiem 
viņu vecāku pienākuma izpildē, nolūkā izvairīties no bērnu ievietošanas sociālās aprūpes 
iestādēs saistībā ar lielas nabadzības sekām vai nodrošināt to, ka šāda rīcība tiek paredzēta 
tikai kā pēdējais līdzeklis;

10. aicina dalībvalstis nodrošināt pietiekamu atbalstu vientuļajiem vecākiem, jo viņi ir 
pakļauti daudz lielākam nabadzības riskam nekā ģimenes, kurās ienākumus gūst abi 
vecāki; šajā sakarībā arī aicina dalībvalstis nodrošināt atbalstu vientuļajiem vecākiem, 
izveidojot pietiekami daudz bērnu aprūpes iestāžu un atvieglojot vientuļo vecāku iespējas 
tās izmantot;

11. aicina dalībvalstis nodrošināt atbilstīgus sociālos pabalstus sievietēm un vīriešiem, kas 
aprūpē  radiniekus, kuri ir gados veci, slimi vai kuriem ir invaliditāte, un aicina Komisiju 
saglabāt finanšu piešķīrumus, kas paredzēti pilsoniskās sabiedrības organizācijām, lai tās 
varētu cīnīties pret sieviešu nabadzības sekām un mazināt tās;

12. uzsver, ka vispārējai pieejamībai un augstas kvalitātes atbalsta pakalpojumiem par 

                                               
1 Padomes 1992. gada 24. jūnija Ieteikums par kopējiem kritērijiem saistībā ar pietiekamiem resursiem un 
sociālo palīdzību sociālās aizsardzības sistēmās (OV L 245, 26.08.1992., 46. lpp.).



PE467.285v02-00 6/7 AD\875758LV.doc

LV

pieejamu cenu, piemēram, bērnu aprūpes iespējām, ir liela nozīme sieviešu un vīriešu 
vienlīdzīgai līdzdalībai darba tirgū un tas ir līdzeklis nabadzības novēršanai un 
mazināšanai;

13. prasa Komisijai paredzēt galveno pamatnostādņu un principu kopumu ar mērķi nodrošināt 
pienācīgu un ilgtspējīgu pensiju sistēmu, lai efektīvi novērstu nabadzības risku, kam 
pakļautas sievietes nestabilu un nepastāvīgu darba attiecību un zema atalgojuma rezultātā; 
atzīmē, ka ir nepieciešams nodrošināt labklājības noteikumu labāku saskaņošanu ar 
individuālajiem un ģimenes apstākļiem, tai pašā laikā ceļot maternitātes un aprūpes 
sniegšanas vērtību;

14. aicina dalībvalstis un Komisiju pievērst īpašu uzmanību vecāka gadagājuma sieviešu 
nabadzības problēmai, kas radusies tādēļ, ka viņas saņem mazākas pensijas, kas ir arī tādu 
bezdarba periodu sekas, kuri viņām dzīvē ir bijuši nepieciešami, lai rūpētos par bērniem 
un citiem apgādājamiem ģimenes locekļiem;

15. aicina Komisiju un dalībvalstis ievērot uz dzimumiem balstītu perspektīvu, kas būtu 
svarīgs komponents visās kopējās politikas nostādnēs un valstu programmās, lai izskaustu 
nabadzību un apkarotu sociālo atstumtību; turklāt uzskata, ka dalībvalstīm savos plānos 
par atlabšanu pēc recesijas ir jāņem vērā ar dzimumu saistītais aspekts;

16. prasa, lai ministru apaļā galda sanāksmē, kas notiek divas reizes gadā, saistībā ar 
Starptautisko nabadzības izskaušanas dienu 17. oktobrī kopīgi ar iesaistītajiem pilsoņiem 
un apvienībām, kas atbalsta vistrūcīgākās personas, tiktu veikts novērtējums, ņemot vērā
ar dzimumiem saistītos aspektus un par atsauces kritēriju izmantojot nabadzīgākās grupas;

17. uzskata, ka brīvprātīgajam darbam var būt ļoti svarīga nozīme nabadzības, sociālās 
atstumtības un dzimumu nevienlīdzības apkarošanā; norāda, ka 2011. gads ir Eiropas 
brīvprātīgā darba gads un mudina dalībvalstis veicināt apmaiņu ar labu praksi un veikt 
efektīvus pasākumus, lai atbalstītu brīvprātīgo darbu un paplašinātu tā apmēru;

18. ierosina pievērst īpašu uzmanību nabadzības riska apdraudēto, neaizsargāto sieviešu grupu 
(vecāka gadagājuma sieviešu, invalīdu, lauku apvidos dzīvojošo, migrantu, vardarbības un 
cilvēktirdzniecības upuru) specifiskajai situācijai un vajadzībām un izstrādāt īpašus, ar 
dzimumu līdztiesību saistītus politikas pasākumus;

19. ierosina, ka platformā piedāvātajās darbībās jāatzīst dažāda veida diskriminācijas sekas un 
jāievieš uz politiku vērsti pasākumi, kādi pašlaik ir, piemēram, Spānijas un Rumānijas 
tiesību aktos, un īpaši jāizstrādā dzimumu līdztiesības integrētās pieejas jēdziens, lai tiktu 
galā ar dažāda veida diskrimināciju;

20. aicina priekšsēdētāju lūgt Pamattiesību aģentūrai sadarbībā ar Eiropas Dzimumu 
līdztiesības institūtu veikt pētījumu par visnabadzīgāko cilvēku iespējām īstenot visas 
pamattiesības un par diskrimināciju, ar kuru viņiem nākas saskarties, un šajā darbā 
iesaistīt organizācijas, kurām sociāli atstumtās personas brīvi pauž savu viedokli.
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