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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:

A. tā kā demogrāfiskā novecošana var radīt sarežģītu situāciju attiecībā uz sociālai 
aizsardzībai paredzētiem publiskiem izdevumiem, ņemot vērā to, ka pensijas veido lielāko 
šo izdevumu daļu;

B. tā kā pensijas ir galvenais ienākumu avots vecākā gadagājuma eiropiešiem un ka pensiju 
mērķis ir nodrošināt šiem iedzīvotājiem pienācīgu dzīves lēmumu un ļaut viņiem baudīt 
finansiālu neatkarību; tā kā tomēr Savienībā aptuveni 22 % sieviešu, kas vecākas par 
75 gadiem, dzīvo nabadzībā;

C. tā kā sievietes biežāk nekā vīrieši pārtrauc karjeru, lai uzņemtos rūpes par ģimeni, un šos 
pārtraukuma periodus neņem vai tikai daļēji ņem vērā, aprēķinot pensiju apmēru, un tādēļ 
viņu pensija bieži vien ir mazāka un nabadzība sievietes apdraud vairāk;

D. tā kā vīriešu un sieviešu nevienlīdzība nodarbinātības, algu, iemaksu, karjeras 
pārtraukumu un ģimenes apstākļu dēļ veikta daļlaika darba jomā nopietni ietekmē pensiju 
apmēru, kuru sievietes ir tiesīgas saņemt,

1. uzsver, ka ir steidzami jāreformē pensiju sistēmas, lai nodrošinātu to atbilstību 
ekonomikas un demogrāfijas attīstībai un uzlabotu Eiropas izaugsmes izredzes;

2. atgādina, ka dalībvalstīm ir jāveic pasākumi, lai novērstu sieviešu un vīriešu atalgojuma 
atšķirības;

3. atzīst nepieciešamību pielāgot pensionēšanās vecumu, ņemot vērā paredzamā dzīves 
ilguma pieaugumam, vienlaikus uzlabojot mūžizglītības pieejamību un iespēju apvienot 
darba, ģimenes un privāto dzīvi un veicinot aktivitātes saglabāšanu vecumdienās;

4. uzsver to, ka ir svarīgi nodrošināt, lai vecums, sākot ar kuru ir tiesības saņemt vecuma 
pensiju, vīriešiem un sievietēm būtu vienāds, un tas ievērojami palielinās vecāka 
gadagājuma darbinieku nodarbinātības līmeni;

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

6. uzskata — nosakot pensijas saņemšanas tiesības un aprēķinot pensijas summu, laikposmi, 
kas sievietei vai vīrietim bija jāvelta bērnu vai citu apgādājamu ģimenes locekļu aprūpei, 
būtu jāuzskaita kā faktiskas sociāli apdrošinātas nodarbinātības periodi;

7. atzinīgi vērtē baltajā grāmatā pausto aicinājumu izveidot pensiju kredītus saistībā ar 
apgādājamas personas aprūpi, proti, pasākumus, ar kuriem, aprēķinot pensijas apmēru, 
tiek ņemti vērā laikposmi, kad sieviete vai vīrietis aprūpējis apgādājamu ģimenes locekli, 
kā tas jau tiek darīts dažās dalībvalstīs.
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