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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par vientuļo māšu stāvokli
(2011/2049(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, it īpaši tajā paredzētos noteikumus par 
sociālajām tiesībām un vīriešu un sieviešu līdztiesību, 

– ņemot vērā ANO 1979. gada Konvenciju par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu 
(CEDAW),

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 3. oktobra ziņojumu „Barselonas mērķu īstenošana 
attiecībā uz pirmsskolas vecuma bērnu aprūpes pakalpojumiem” (COM(2008)0638),

– ņemot vērā Komisijas ziņojumu „Vīriešu un sieviešu līdztiesība — 2010” 
(COM(2009)0694),

– ņemot vērā Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2010. gada 24. marta 
ziņojumu „Eiropiešu dzīves kvalitātes otrais pārskats — ģimenes dzīve un darbs”,

– ņemot vērā 2010. gada 17. jūnija rezolūciju par Ceļveža sieviešu un vīriešu līdztiesībā 
2006.–2010. gadam īstenošanas rezultātu novērtējumu un ieteikumiem turpmākai rīcībai1,

– ņemot vērā ES platformu cīņai pret sociālo atstumtību,

– ņemot vērā 2011. gada 8. marta rezolūciju par sieviešu nabadzības izpausmēm Eiropas 
Savienībā2,

– ņemot vērā 2011. gada 8. marta rezolūciju par vīriešu un sieviešu līdztiesību Eiropas 
Savienībā — 20103,

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 3. oktobra paziņojumu „Stabilāks darba un privātās 
dzīves līdzsvars — spēcīgāks atbalsts profesionālās, privātās un ģimenes dzīves 
saskaņošanai” (COM(2008)0635),

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 20. oktobra nostāju pirmajā lasījumā attiecībā uz 
priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes 
Direktīvu 92/85/EEK par pasākumu ieviešanu, lai veicinātu drošības un veselības 
aizsardzības darbā uzlabošanu strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas strādā pēcdzemdību 
periodā, vai strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar krūti4,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0232.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0086.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0085.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0373.
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– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu (A7–
0000/2011),

Vispārējs situācijas raksturojums

A. tā kā dominējošais divu vecāku ģimenes modelis ir sastopams retāk un laulības šķiršanas, 
kopdzīves šķiršanas dēļ vai tāpēc, ka nekad nav bijušas precējušās, vientuļās mātes veido 
aizvien nozīmīgāku grupu visās attīstītajās un industrializētajās valstīs un tā kā uz šiem 
jaunajiem apstākļiem ir jāreaģē, pielāgojot politiskās nostādnes;

B. tā kā dažās dalībvalstīs pret vientuļiem vecākiem joprojām izturas ar aizspriedumiem un 
būtu jāatzīst, ka viņu integrācijā svarīga ir neformālu kontaktu veidošana; 

C. tā kā Eiropā lielākā daļa vientuļo vecāku ir sievietes; tā kā 2001. gadā vidēji 85 % vientuļo 
vecāku bija mātes vecumā no 25 līdz 64 gadiem, kas nozīmē, ka 5 % no sieviešu 
kopskaita bija vientuļās mātes un ka dažās dalībvalstīs šis vientuļo māšu skaits bija 6–
7,5 % (Čehijas Republikā, Polijā, Ungārijā un Slovēnijā), bet citās pat 9 % (Igaunijā, 
Latvijā);

D. tā kā vientuļajām mātēm atšķirīga juridiskā statusa dēļ (šķirta laulība, šķirta kopdzīve, 
neprecējušās vai atraitnes) ir atšķirīga situācija un viņas saņem dažādu veidu pabalstus;

Vientuļo māšu nodarbinātība

E. tā kā 69 % vientuļo māšu ir iesaistījušās darba tirgū un tā kā 2001. gadā vidēji 18 % 
vientuļo māšu strādāja nepilnu darba dienu;

F. tā kā bieži vien šie nepilnas slodzes risinājumi nav izraudzīti ar brīvu gribu, bet ģimenes 
radītu ierobežojumu dēļ;

Nabadzības risks

G. tā kā vientuļu vecāku mājsaimniecības vairāk nekā divu vecāku mājsaimniecības ir 
pakļautas riskam nonākt nabadzībā; tā kā jaunākie dati par 2006. gadu liecina, ka 
25 dalībvalstu Eiropas Savienībā nabadzība draudēja 32 % vientuļo vecāku 
mājsaimniecību salīdzinājumā ar 12 % mājsaimniecību, kurās bērnus audzina abi vecāki;

H. tā kā iespējams, ka vientuļās mātes ir pakļautas lielākam finansiālās nedrošības un 
nabadzības riskam nekā vientuļie tēvi un tas atkarīgs galvenokārt no māšu situācijas darba 
tirgū, tostarp augstāka bezdarba līmeņa, zemākām algām vai sliktākām darba vietām; 

Ģimenes dzīves un profesionālās darbības apvienošana

I. tā kā nepieciešamība profesionāli pilnveidoties ir vislielākā vecumā no 25 līdz 40 gadiem, 
kad bērni vēl ir mazi un viņiem vajag vairāk vecāku rūpju un laika; tā kā bieži nesakrīt 
mācību laiks skolās un darba laiks un tas nereti visvairāk apgrūtina un ierobežo iespējas 
apvienot ģimenes dzīvi un profesionālo darbību;

J. tā kā vientuļu vecāku grūtības ir divreiz lielākas nekā divu vecāku ģimenēs, jo viņiem nav, 
ar ko dalīt ikdienas aprūpes pienākumus,



PR\864476LV.doc 5/8 PE462.848v01-00

LV

Vispārējs situācijas raksturojums

1. pauž atbalstu visu to organizāciju un neformālo tīklu darbam, kuri strādā vientuļo māšu 
interesēs, it īpaši valstīs, kur vientuļo vecāku ģimenes saņem maz atbalsta vai tāda vispār 
nav;

2. pauž atbalstu apvienībām, kas sniedz palīdzību vientuļajām mātēm, organizējot kursus, lai 
atvieglotu viņām darba atrašanu, un veicinot viņu pašvērtējuma paaugstināšanu;

3. pauž atbalstu tādu tiešsaistes un tērzēšanas forumu vai palīdzības tālruņu izveidei, kuri 
paredzēti tieši vientuļajām mātēm, lai samazinātu viņu izolāciju un radītu viņām iespēju 
apmainīties ar viedokļiem un labāko pieredzi savu vajadzību apmierināšanā;

4. pauž atbalstu tādu vecākiem domātu kursu organizēšanai, kuros sagatavotu vientuļās 
mātes un mācītu viņām, kā labāk tikt galā ar grūto pienākumu audzināt bērnu kā 
vientuļajam vecākam, tajā pašā laikā nodrošinot bērnam līdzsvarotu dzīves ritmu; 

Vientuļo māšu nodarbinātība

5. uzsver, ka jāatvieglo iespējas mācīties vientuļajām mātēm, it īpaši gados jaunām mātēm, 
kuras, būdamas stāvoklī, bieži pārtrauc izglītošanos; tādējādi varētu palīdzēt viņām iegūt 
kvalifikāciju un palielināt viņu izredzes dabūt labāku darbu un kļūt finansiāli neatkarīgām;

6. uzsver, ka jāatbalsta bērnu aprūpes iestāžu, piemēram, bērnudārzu, attīstīšana un jūtami 
jāatvieglo mācību pieejamība un darba meklēšanas iespējas vientuļajām mātēm;

Nabadzības risks

7. mudina dalībvalstis apmainīties ar labāko praksi vientuļu vecāku ģimeņu atbalstīšanā, it 
īpaši finanšu krīzes apstākļos, kas pasliktina vientuļo vecāku situāciju; 

8. aicina dalībvalstis garantēt vienādu attieksmi un uzturēt augstu dzīves līmeni visiem 
bērniem neatkarīgi no viņu vecāku ģimenes stāvokļa, nodrošinot vispārējos pabalstus, lai 
bērnus neskartu nabadzība; 

9. mudina dalībvalstis īstenot politikas virzienus, kas paredz vientuļu vecāku ģimenēm sniegt 
finansiālu atbalstu kā viena vecāka pabalstu, nodokļu samazinājumus vientuļu vecāku 
mājsaimniecībām vai citas vientuļiem vecākiem domātas nodokļu atlaides atbilstoši 
attiecīgās valsts tiesību aktiem;

10. aicina dalībvalstis nodrošināt, ka vecāki, kuru apgādībā bērni neatrodas, regulāri maksā 
pabalstus (alimentus); 

Ģimenes dzīves un profesionālās darbības apvienošana

11. uzsver, ka darba un privātās dzīves līdzsvara nodrošināšana būtu jānosaka par prioritāti, 
ieviešot ģimenes dzīvei labvēlīgākus nosacījumus, piemēram, elastīgākas darba stundas un 
tāldarbu, un attīstot bērnu aprūpes iestādes, pirmsskolas aprūpes iestādes u. c.;

12. uzsver, ka ir nepieciešama lielāka tēvu iesaistīšanās, lai vientuļajām mātēm būtu vieglāk 
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līdzsvarot darbu un privāto dzīvi; šajā sakarībā atzīmē, ka dažās dalībvalstīs gandrīz 
nemaz nav kopīgas bērnu aizbildnības;

13. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Vientuļās mātes ir bieži ignorēta demogrāfiska kategorija, jo šo jautājumu ir ļoti grūti risināt. 
Vientuļajām mātēm, kuru vecuma diapazons aptver vairāk nekā 40 gadu un kuru sociāli 
ekonomiskais stāvoklis ir visdažādākais, nav skaidri identificējama, pamanāma lobista, kas 
var aizstāvēt visu vientuļo māšu intereses, jo politiskās nostādnes katru māti ietekmē atšķirīgi. 
Vērtējot no ģeogrāfiskā aspekta, Eiropā var redzēt dažādu attieksmi pret vientuļajām mātēm 
un dažādas politiskās nostādnes. Dienvidos Vidusjūras reģiona valstīs (Itālijā, Portugālē, 
Spānijā, Grieķijā) ir vispārpieņemts, ka plašā ģimene palīdzēs izaudzināt vientuļa vecāka 
bērnu brīvprātīgi un bez atlīdzības. Eiropas ziemeļdaļas un Skandināvijas valstīs (Francijā, 
Zviedrijā, Vācijā, Dānijā) ir izveidotas valsts labklājības sistēmas, kas vientuļajām mātēm 
piedāvā pabalstus un sociālās palīdzības politiku. Austrumeiropas dalībvalstīs ir vispārēja 
politisko nostādņu kombinācija, proti, dažās kā komunistu režīma mantojums ir saglabājušās 
stingras ģimenes vērtības, bet citās ir apvienotas Eiropas ziemeļu un dienvidu daļas politiskās 
nostādnes. Laikā, kad jau ģeogrāfiskās izplatības, kā arī vecuma un sociāli ekonomiskās 
neviendabības dēļ vientuļajām mātēm ir grūti organizēties un aizstāvēt savas intereses, kad 
samērā plaši ir izplatīts aizspriedums par vientuļās mātes stāvokli kā par pagaidu situāciju, ko 
var mainīt, tiklīdz vientuļā māte atrod jaunu partneri, būt vientuļai mātei Eiropā ir vēl grūtāk. 

Patlaban 5 % Eiropas sieviešu ir vientuļās mātes. Bieži vien pret vientuļajām mātēm kopumā 
izturas ar aizspriedumiem, it kā tās būtu tikai vieglprātīgas pusaudzes, kaut gan patiesībā 
85 % no visiem vientuļajiem vecākiem ir vientuļās mātes vecumā no 25 līdz 64 gadiem. Visa 
Eiropas sabiedrība izjūt ekonomikas un finanšu krīzes negatīvās sekas, taču sievietes tā 
skārusi īpaši smagi. Vēl jo spēcīgāk šī krīze ir ietekmējusi lielāko daļu vientuļo māšu viņu 
nozīmīgākajā profesionālās karjeras posmā (25–40 gadu vecuma grupa). 

Turklāt Eiropas vientuļajām mātēm, kam jau jāsamierinās ar darba samaksas atšķirībām 
dzimuma dēļ, dzīvi vēl sarežģī grūtā izvēle starp parādsaistību uzņemšanos un rūpēm par 
saviem bērniem. Vienlaikus ar vientuļo māšu augsto bezdarba līmeni viņu apgādājamos 
bērnus spēcīgi ietekmē nabadzības cikliskums. Šiem bērniem ir mazāk resursu, lai gūtu 
panākumus mācības, un līdz ar to mazāk iespēju kļūt par konkurētspējīgu darbaspēku. 

Statistika liecina, ka arī vientuļo māšu veselības stāvoklis ir nestabilāks nekā mātēm divu 
vecāku ģimenēs. Vientuļās mātes ir vairāk pakļautas stresam, jo viņas vienas veic 
pienākumus, kas parasti ir divu vecāku ziņā. Bieži viņas nevar saņemt pienācīgu veselības 
aprūpi vai pietiekami neatpūšas.

Statistika rāda, ka vientuļās mātes vidēji Eiropā ir mazāk izglītotas nekā precētās mātes. Šis 
kavēklis īpaši apgrūtinošs ir jaunām nekvalificētām vientuļajām mātēm, jo maz ticama ir 
iespēja dabūt darbu bez izglītības un tāpēc vēlāk viņas paliek mazkvalificēta darba vietās, jo 
viņām trūkst praktiskās darba pieredzes. Turklāt daudzos amatos, ko vientuļās mātes var 
ieņemt, ir nepilna slodze vai slikti apmaksāts darbs, kura dēļ ir ļoti grūti nodrošināt bērniem 
līdzsvarotu dzīvesveidu vai virzīties darbā pa karjeras kāpnēm.
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Iespējas novērst nevienlīdzību, ar kādu vientuļās mātes sastopas Eiropā

Ir ļoti svarīgi, lai, pamatojoties uz šo ziņojumu, dažādas dalībvalstis risinātu vientuļo māšu 
problēmu, atvēlot tam līdzekļus un veicinot šīs problēmas izpēti. To darot, valstīm būtu 
jāizmanto nesen izveidotais Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts Viļņā. Turklāt 
dalībvalstīm, izmantojot savus pētījumos iegūtos secinājumus, vajadzētu sākt dialogus ar 
citām dalībvalstīm, lai apmainītos ar labāko īstenošanas pieredzi un risinājumiem un mācītos 
no tiem. 

Būtu jāveicina valstu politikas nostādnes, kas garantēs netiešus pabalstus, pērkot pārtikas 
produktus. Pārtikas talonu lietošana ir iespēja dalībvalstīm cīnīties ar nabadzības cikliskumu, 
sniedzot vientuļajām mātēm finansiālu atbalstu. 

Ir iespējams piešķirt vientuļajiem vecākiem nodokļu atlaides tādā veidā, kā to jau dara 
Austrijā, Beļģijā, Nīderlandē un Apvienotajā Karalistē.

Vientuļajām mātēm un viņu apgādājamiem bērniem būtu jāpiešķir veselības aprūpes pabalsti, 
lai kompensētu to, ka nav divu vecāku, kas apgādā ģimeni. Pozitīvi vērtējama rīcība būtu 
Eiropas stimuls dalībvalstīm, kas nodrošina veselības aprūpi mātēm un bērniem, kuru 
ienākumi ir zemāki par valstī vidējiem rādītājiem. 

Eiropai būtu jānodrošina nodokļu atvieglojumi un stimuli uzņēmumiem, kas piedāvā dienas 
aprūpes un pirmsskolas bērnu aprūpes pakalpojumus darbavietā, kuri rada iespēju vientuļajām 
mātēm strādāt, kamēr viņu bērnus uzrauga un izglīto. Būtu jāparedz papildu atvieglojumi 
uzņēmumiem, kas organizē vientuļajām mātēm mācību kursus par to, kā tikt galā ar sarežģīto 
uzdevumu būt mātei un darba ņēmējai. Līdzīgas pieredzes piemērs, ko citas dalībvalstis var 
ieviest, ir Nīderlandē, kur vientuļajām mātēm palīdzība bērnu audzināšanā ir bez maksas. 

Vientuļajām mātēm elastīgas darba iespējas, piemēram, nepilna darbadiena, tāldarbs un 
elektroniskās darba vietas, būtu jāpiedāvā vietējā, valsts un ES līmenī, lai viņas varētu 
saskaņot savu privāto dzīvi un profesionālo darbību. 

Būtu jānosaka, ka prioritāte ir pieņemamas cenas mājoklis vientuļajām mātēm. 

Būtu jāpiešķir vientuļajām mātēm bezdarba papildu pabalsti atkarībā no viņu apgādībā esošo 
bērnu skaita. Šādas prakses ieviešanas paraugu dalībvalstis var gūt Vācijā, kur vientuļajām 
mātēm ar apgādājamiem bērniem bezdarba pabalsti jau ir palielināti. 


