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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 sistēmas aktuāro aprēķinu pamatā ir algas apmērs un nodarbinātības periods 
un tā kā pensijas summu ļoti nelabvēlīgi ietekmē darba pārtraukuma un nepilna darba 
laika periodi un arī tas, ka pastāv darba samaksas atšķirības starp dzimumiem;

B. tā kā sievietes biežāk nekā vīrieši savas profesionālās karjeras laikā pārtrauc darbu 
profesijā, lai rūpētos par bērniem, slimiem vai vecāka gadagājuma ģimenes locekļiem, un, 
ņemot vērā sieviešu pienākumus ģimenē, viņas biežāk nekā vīrieši strādā nepilnu darba 
laiku un pagaidu darbu;

C. tā kā nabadzībā slīgst krietni vairāk pensionāru nekā darba ņēmēju un krietni vairāk 
sieviešu nekā vīriešu un tā kā vecāka gadagājuma sievietes ir pret nabadzības risku 
vismazāk aizsargātā iedzīvotāju grupa;

D. 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 turpina pastāvēt un šī 
atšķirība joprojām ir aptuveni 17 %;

E. tā kā lielākajā daļā attiecīgo Eiropas sistēmu likumā noteiktais pensionēšanās vecums tiek 
palielināts un tā kā sievietēm ir lielāks paredzamais dzīves ilgums nekā vīriešiem;

F. 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,

1. uzskata, ka pensiju sistēmas būtu jāveido, pamatojoties uz atbilstošiem un stabiliem 
kritērijiem un ņemot vērā periodus, kuros sievietes ir pārtraukušas darbu vai strādājušas 
saskaņā ar nepilna darba laika līgumiem;

2. uzskata, ka laiks, ko sieviete ir veltījusi bērnu vai citu apgādājamu ģimenes locekļu 
aprūpei, būtu jāatzīst aprēķina sistēmās un jāuzskaita kā nodarbinātības periods, un tāpat 
būtu jāņem vērā arī visi līgumdarbi;
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3. aicina dalībvalstis, sevišķi jaunās dalībvalstis, pārskatīt savas pensiju sistēmas, ņemot vērā 
sieviešu lielāko paredzamo dzīves ilgumu un to, ka vīriešu un sieviešu saņemtā darba 
samaksa būtiski atšķiras, ietekmējot piešķirtās pensijas apmēru, tādēļ sievietes bieži vien 
ir spiestas dzīvot zem nabadzības sliekšņa;

4. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu „Ceļā uz atbilstīgām, noturīgām un drošām Eiropas 
pensiju sistēmām”.


