
AD\927380LV.doc PE502.102v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

2012/2234(INI)

20.2.2013

ATZINUMS
Sniegusi Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai

par atbilstīgu, drošu un noturīgu pensiju programmu
(2012/2234(INI))

Atzinumu sagatavoja: Regina Bastos



PE502.102v02-00 2/8 AD\927380LV.doc

LV

PA_NonLeg



AD\927380LV.doc 3/8 PE502.102v02-00

LV

IEROSINĀJUMI

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

A. tā kā ir jānovērtē demogrāfiskās novecošanas ietekme uz publisko finanšu ilgtspēju; tā kā 
nākamajām paaudzēm būtu jāgūst labums no atbilstīgām pensiju sistēmām;

B. tā kā pensiju fondi sniedz lielu ieguldījumu ES ekonomikas izaugsmē un ļoti lielā mērā 
palīdz sasniegt stratēģijas „Eiropa 2020” mērķi — nodrošināt 75 % 20−64 gadus vecu 
sieviešu un vīriešu nodarbinātību — un veidot sociāli iekļaujošu sabiedrību;

C. tā kā pašlaik Eiropas debatēs pensiju shēmas pārāk bieži tiek uzskatītas tikai par slogu 
publiskajām finansēm, nevis par būtisku instrumentu, kas ļauj cīnīties ar nabadzību 
vecumā un nodrošināt līdzekļu pārdali gan personas dzīves garumā, gan visā sabiedrībā;

D. tā kā pensijas ir galvenais ienākumu avots vecākā gadagājuma eiropiešiem un pensiju 
mērķis ir nodrošināt šiem iedzīvotājiem pienācīgu dzīves standartu un ļaut viņiem baudīt 
finansiālu neatkarību; tā kā Savienībā aptuveni 22 % sieviešu, kas vecākas par 75 gadiem, 
tomēr dzīvo nabadzībā, un tādēļ tās apdraud sociālā atstumtība, un tā kā lielākā daļa 
iedzīvotāju, kas vecāki par 75 gadiem, ir sievietes;

E. tā kā sievietes biežāk nekā vīrieši pārtrauc karjeru un strādā nepilnu darba dienu, lai 
rūpētos par bērniem un veciem cilvēkiem, apgādājamiem vai slimiem ģimenes locekļiem, 
un tādēļ sievietes biežāk nekā vīrieši izvēlas strādāt nepilnas slodzes vai sliktāk apmaksātu 
darbu, un tā kā šos pārtraukuma periodus neņem vai tikai daļēji ņem vērā, aprēķinot 
pensijas apmēru, un tādēļ sieviešu pensijas bieži vien ir mazākas nekā vīriešu pensijas un 
nabadzība sievietes apdraud vairāk;

F. tā kā nepilnas slodzes un elastīga darbalaika darba tirgū ir nesamērīgi vairāk sieviešu;

G. tā kā liela daļa darba ņēmēju, kas iesaistīti nedeklarētā darbā, galvenokārt mājas darbos un 
apgādājamu cilvēku aprūpē, ir sievietes;

H. tā kā pārsvarā sievietes veic tādus darbus un ieņem tādus amatus, kas ir viszemāk 
kvalificēti, vismazāk apmaksāti un ar vismazāko prestižu, un tāpēc sievietēm nākas strādāt 
nedrošākās darbvietās un viņas saņem mazāku atalgojumu nekā vīrieši;

I. tā kā sievietēm ir grūtāk apvienot darba un ģimenes dzīvi, jo ģimenes pienākumi ne 
vienmēr ir taisnīgi sadalīti un rūpes par bērniem un citiem apgādājamiem ģimenes 
locekļiem galvenokārt uzņemas sievietes;

J. tā kā vīriešu un sieviešu vienlīdzības trūkums nodarbinātības, algu, iemaksu, karjeras 
pārtraukumu, nedeklarētas nodarbinātības, nedrošu darbvietu un ģimenes apstākļu dēļ 
veikta nepilnas slodzes darba jomā nopietni ietekmē pensijas apmēru, kuru sievietes ir 
tiesīgas saņemt;

K. tā kā Eiropas ekonomikas un finanšu krīzes radītā negatīvā ietekme uz atalgojumu un 
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nodarbinātību nākotnē palielinās nabadzības risku vecumdienās;

L. tā kā pētījums „Sievietes, kas dzīvo vienas — pašreizējais stāvoklis”, kas veikts pēc 
Parlamenta Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas pieprasījuma, liecina, ka 
daži pašlaik pensiju jomā īstenojamie pasākumi var netieši veicināt dzimumu līdztiesības 
trūkumu, jo īpaši attiecībā uz sievietēm, kuras dzīvo vienas;

M. tā kā sociālajai, nodarbinātības un migrācijas jomai veltītajā ESAO darba dokuments 
Nr. 116 „Ēdiena gatavošana, aprūpe un brīvprātīgais darbs — neapmaksāts darbs visā 
pasaulē” (autore Veerle Miranda) ir skaidri parādīts, cik svarīgs ir neapmaksāts darbs, kas 
vēl netiek atzīts valstu pensiju shēmās;

N. tā kā ES nodarbināto īpatsvars 55–64 gadus vecu cilvēku grupā ir tikai 47,4 % un 
nodarbinātu šāda vecuma sieviešu īpatsvars ir tikai 40,2 %; tā kā dažās ES valstīs tikai 
2 % gadījumu brīvās darbvietas tiek piedāvātas cilvēkiem, kas nav jaunāki par 55 gadiem; 
tā kā šis zemais nodarbināto īpatsvars ir iemesls tam, ka vīriešu un sieviešu pensijas 
atšķiras gan vienas paaudzes ietvaros, gan dažādu paaudžu starpā, un tādēļ būtiski atšķiras 
dažādu paaudžu cilvēkiem pieejamais finanšu resursu apmērs;

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

P. tā kā sievietes, jo īpaši par 50 gadiem vecākas sievietes bieži ir nodarbinātas sliktāk 
apmaksātās darbvietās un tām ir mazāk iespēju darba tirgū, tādēļ viņām ir grūtāk veidot 
uzkrājumus pensiju shēmām,

1. uzsver, ka vairākās dalībvalstīs ir jāveic pensiju sistēmas reforma, lai reaģētu uz izmaiņām 
sabiedrībā un darba tirgos; jo īpaši uzsver, ka reformām ir jābūt sociāli taisnīgām un ka ir 
jāstiprina solidaritātes mehānismi un dzimumu līdztiesība; uzsver, ka reformas būtu 
jāveic, iesaistot sociālos partnerus un attiecīgās ieinteresētās personas un ka par tām būtu 
pienācīgi jāinformē iedzīvotāji;

2. norāda, ka dalībvalstīm būtu jāatbalsta pētījumi par dažādu pensiju indeksēšanas formulu 
ietekmi uz nabadzības risku vecumdienās, ņemot vērā dzimumu aspektu; aicina 
dalībvalstis jo īpaši ņemt vērā izmaiņas cilvēku vajadzībās, kad cilvēki noveco, piemēram, 
ilgtermiņa aprūpi, lai nodrošinātu to, ka veci cilvēki, īpaši sievietes, var saņemt 
pietiekamu pensiju un dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi;

3. uzsver, ka pensiju politika ir sociālās politikas galvenais elements un ka pensijas ir 
paaudžu tiešas finanšu solidaritātes mehānisms un ieguldījums nākotnē;

4. norāda, ka dalībvalstis ir atbildīgas par pensiju sistēmu izstrādi, un uzsver priekšrocības, 
ko sniegtu vispārēja, ES līmenī saskaņota pieeja;

5. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt to, ka pensiju apdrošināšanas shēmās attiecībā 
uz sievietēm un vīriešiem tiek pastāvīgi piemērots vienādas attieksmes princips, un jo 
īpaši to, ka aroda pensiju shēmas nediskriminē sievietes un nepiemēro pašreizējos 
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modeļus, kuros sievietes jau ir neizdevīgākā stāvoklī attiecībā uz pabalstiem un 
iemaksām;

6. 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.;

7. vēlreiz norāda, ka dalībvalstīm ir jāveic pasākumi, lai izskaustu par vienādu darbu 
saņemta atalgojuma un ienākumu atšķirības starp sievietēm un vīriešiem un atšķirības 
vadošu amatu pieejamības ziņā, kā arī dzimumu līdztiesības trūkumu darba tirgū, jo tas 
ietekmē arī pensijas, radot būtisku atšķirību starp sieviešu pensijām un daudz lielākajām 
vīriešu pensijām; mudina Komisiju iesniegt priekšlikumu par spēkā esošo tiesību aktu 
pārskatīšanu; norāda — lai gan iepriekšējos gados tika rīkotas neskaitāmas kampaņas, tika 
noteikti mērķi un pasākumi, vīriešu un sieviešu darba samaksa joprojām ievērojami 
atšķiras;

8. uzsver, ka ir nekavējoties jāveic pasākumi, lai novērstu vīriešu un sieviešu darba samaksas 
atšķirību privātajā sektorā, kas lielākajā daļā dalībvalstu ir īpaši liela;

9. aicina dalībvalstis veicināt elastīgumu attiecībā uz pensionēšanās vecumu, ņemot vērā 
dzimumu aspektu un garantējot minimālo pensiju;

10. norāda — ja dalībvalstu pensiju pasākumos netiek ņemtas vērā īpatnības, kas saistītas ar 
sievietēm, kuras dzīvo vienas, vai dzimumu jautājumu vispār, sievietes kopumā tiek 
netieši diskriminētas un pakļautas lielākam nabadzības riskam;

11. norāda — lai gan elastīgs darba laiks un nepilnas slodzes darbs īpaši sievietēm ļauj labāk 
līdzsvarot darbu un privāto dzīvi, tas nozīmē arī mazāku atalgojumu un tādējādi mazāku 
pensiju nākotnē; uzsver, ka lielāko daļu zemo algu un gandrīz visas ļoti zemās algas 
saņem nepilnas slodzes darba ņēmēji un ka aptuveni 80 % trūcīgo darba ņēmēju ir 
sievietes;

12. uzsver, ka ir jāsamazina vīriešu un sieviešu atalgojuma atšķirības, jo to dēļ vienādu 
prasmju un vienāda darba apstākļos sievietes saņem mazāk ienākumu un liela daļa 
sieviešu, kas ir aizgājušas pensijā vai kļuvušas par atraitnēm, dzīvo nabadzībā;

13. atzīst, ka ir jāpielāgo sieviešu un vīriešu pensionēšanās vecums, ņemot vērā lielāku 
paredzamo dzīves ilgumu un vienlaikus nodrošinot pieejamāku mūžizglītību, atvieglojot 
iespēju apvienot darba, ģimenes un privāto dzīvi un veicinot aktīvas vecumdienas;

14. aicina Komisiju un dalībvalstis attiecībā uz pensijām izmantot dzīves cikla pieeju, ņemot 
vērā visu personas darba dzīves ilgumu, tostarp karjeras pārtraukumus un izmaiņas tajā, 
lai atspoguļotu neapmaksāta aprūpes darba sniegtās sociālās un ekonomiskās 
priekšrocības un mūsdienīgus nodarbinātības modeļus;

15. uzsver to, ka ir svarīgi nodrošināt, lai vecums, no kura ir tiesības saņemt vecuma pensiju, 
vīriešiem un sievietēm būtu vienāds un lai tiktu veicinātas vecāka gadagājuma sieviešu un 
vīriešu nodarbinātības iespējas, tādējādi ļaujot viņiem palikt darba tirgū, jo tas ievērojami 
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palielinās nodarbinātu vecāka gadagājuma darba ņēmēju īpatsvaru;

16. uzsver, ka sieviešu ilgstošais daļējā bezdarba vidējais laikposms, zemākas algas un 
mazāks vidējais darbalaiks būtiski ietekmē sieviešu ienākumus, sociālā nodrošinājuma 
pabalstus un ilgtermiņā arī pensijas;

17. uzsver, ka sieviešu paredzamais dzīves ilgums nedrīkst būt par pamatu diskriminācijai, 
aprēķinot pensijas;

18. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu, kuras mērķis ir veicināt pensijas ietaupījumu papildu 
shēmu izveidi, lai palielinātu pensionāru ienākumu līmeni;

19. uzsver, ka vecuma pensijas nodrošināšanai arī turpmāk būtu jāizmanto galvenokārt 
pirmais pīlārs un ka Komisijai būtu jāveic pasākumi, lai otrais un trešais pīlārs būtu 
sievietēm pieejamāks un pārredzamāks, jo viņām atšķirībā no vīriešiem pašlaik ir mazāk 
iespēju veidot papildu pensijas uzkrājumus;

20. mudina dalībvalstis ievērot un īstenot tiesību aktus par maternitātes tiesībām, lai sievietes 
nesaņemtu nepilnīgu pensiju tāpēc, ka darba dzīves laikā bijušas mātes;

21. uzsver to, ka dalībvalstis ir jāmudina labāk informēt pilsoņus, lai ļautu tiem pieņemt 
lēmumus par pensiju plānošanu, pilnībā apzinoties visus faktus;

22. mudina dalībvalstis, nosakot pensijas saņemšanas tiesības un aprēķinot pensijas summu, 
par faktiskas sociāli apdrošinātas nodarbinātības periodiem uzskatīt laikposmus, ko 
sievietei vai vīrietim ir nācies veltīt bērnu vai citu apgādājamu ģimenes locekļu aprūpei, 
kā arī mājsaimniecības darbam;

23. uzskata, ka, ņemot vērā dzimumu līdztiesības aspektu, tiesības uz pensiju ir nepieciešams 
individualizēt un ka būtu jāgarantē arī to daudzu gados vecāko sieviešu drošība, kas 
pašlaik saņem atraitņu pensijas un izmanto citas atvasinātas tiesības;

24. uzsver, ka sociālā politika un sociālie pakalpojumi, kas nodrošina bērnu, vecu cilvēku un 
citu apgādājamu cilvēku aprūpi, ir būtiski, jo nodrošina sievietēm tādas pašas iespējas kā 
vīriešiem iesaistīties apmaksātā darbā, kas ir savienojams ar viņu ģimenes un privāto dzīvi 
un kas ļauj viņām nopelnīt tiesības saņemt pienācīgu pensiju vecumdienās;

25. uzsver, ka ir jāmudina dalībvalstis sociālajās sistēmās un personas pensionēšanās brīdī 
atzīt laiku, kas — visbiežāk jau sieviešu — pavadīts, kopjot un atbalstot apgādājamos;

26. aicina dalībvalstis un Komisiju piedāvāt jaunus risinājumus, kas nodrošinātu to, ka legāli 
veikts neformāls darbs tiek labāk apmaksāts un ņemts vērā, nosakot tiesības uz pensiju;

27. atzinīgi vērtē baltajā grāmatā pausto aicinājumu izveidot pensijas kredītus saistībā ar 
apgādājamas personas aprūpi, proti, pasākumus, ar kuriem, kā tas jau dažās dalībvalstīs 
tiek darīts, aprēķinot pensijas apmēru, tiek ņemti vērā laikposmi, ko sieviete vai vīrietis 
veltījis apgādājamu ģimenes locekļu aprūpei;

28. prasa iegūtās pieredzes apstiprināšanas vajadzībām ņemt vērā sieviešu līdzdalību bērnu, 
invalīdu vai apgādājamu cilvēku aprūpei izveidotu asociāciju darbā un tam atvēlēto laiku, 
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tā ļaujot sievietēm izvairīties no karjeras pārtraukumiem, kas nākotnē nelabvēlīgi 
ietekmētu viņu pensiju;

29. prasa, lai dalībvalstis vajadzības gadījumā pārskatītu sociālā nodrošinājuma sistēmas, 
izskaužot ievērojamas sieviešu un vīriešu pensijas apmēra atšķirības, un apsvērtu iespējas 
ieviest korekcijas koeficientus, kuros ņemti vērā iemaksu pārtraukumi, kas radušies 
pagaidu darba dēļ;

30. atkārtoti norāda, ka ir svarīgi cīnīties pret dzimumu stereotipiem, kuru dēļ sieviešu darbs 
parasti tiek uzskatīts par otršķirīgu un kuru dēļ sievietes par savu darbu saņem mazāku 
atalgojumu; 

31. aicina dalībvalstis nodrošināt kvalitatīvus un pieejamus bērnu un apgādājamo personu 
aprūpes pakalpojumus.
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