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IEROSINĀJUMI 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Sieviešu tiesību un 

dzimumu līdztiesības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:  

–  ņemot vērā Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 22. un 25. pantu, 

– ņemot vērā ANO Ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību komitejas (CESCR) Vispārējo 

komentāru Nr. 16: Vienlīdzīgas tiesības vīriešiem un sievietēm izmantot visas 

ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības (Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, 

sociālajām un kultūras tiesībām (ICESCR) 3. pants)), 2005. gada 11. augusts, 

E/C.12/2005, un ANO Ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību komitejas (CESCR) 

Vispārējo komentāru Nr. 19: Tiesības uz sociālo nodrošinājumu (ICESCR 9. pants), 2008. 

gada 4. februāris, E/C.12/GC/19, 

– ņemot vērā Eiropas Sociālās hartas 4. panta 2. punktu, 4. panta 3. punktu, 12., 20. un 23. 

pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Sociālo tiesību komitejas 2014. gada 5. decembra secinājumus (XX-

3/def/GRC/4/1/EN), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pantu un 3. panta 3. punktu, kas 

nosaka vīriešu un sieviešu līdztiesības pamatprincipu, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 8. pantu un Eiropas 

Savienības Pamattiesību hartas 23. pantu, kas nosaka sieviešu un vīriešu līdztiesības 

principu, 

– ņemot vērā LESD 151. un 153. pantu, 

– ņemot vērā Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju tiesību aizsardzības 

padomes (EPSCO) 2015. gada jūnijā pieņemtos secinājumus „Vienlīdzīgas ienākumu 

gūšanas iespējas sievietēm un vīriešiem. No dzimuma atkarīgu pensiju atšķirību 

novēršana”, 

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 34. pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Dzimumu līdztiesības paktu (2011–2020), ko Padome pieņēma 2011. 

gada 7. martā, 

– ņemot vērā „Stratēģiskā iesaiste dzimumu līdztiesības jomā 2016.–2019. gadam” un jo 

īpaši tās 3.2. mērķi, 

– ņemot vērā Parlamenta pētījumu „No dzimuma atkarīgas pensiju atšķirības: atšķirības 

starp mātēm un sievietēm bez bērniem” (2016) un Komisijas pētījumu „No dzimuma 

atkarīgas pensiju atšķirības ES” (2013), 

– ņemot vērā ICESCR 3. un 9. pantu, 

A. tā kā ir aplēsts, ka no dzimuma atkarīgas pensiju atšķirības ES 2014. gadā bija aptuveni 
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39 %, ar ievērojamām atšķirībām starp dalībvalstīm — no 3,7 % Igaunijā līdz 48,8 % 

Kiprā; tā kā nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļauto vecāku sieviešu īpatsvars 

2014. gadā bija 20,2 % salīdzinājumā ar 14,6 % vīriešu īpatsvaru, un līdz 2050. gadam 

vairākumā dalībvalstu nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju vecumā virs 75 gadiem 

īpatsvars varētu sasniegt 30 %; tā kā 2015. gadā sievietes stundā vidēji joprojām pelnīja 

par 16 % mazāk nekā vīrieši par to pašu darbu; tā kā vīriešu un sieviešu darba samaksas 

atšķirība bieži rada situāciju, kurā sievietes saņem mazākas pensijas nekā vīrieši, un šīs 

atšķirības dēļ sievietes pēc pensionēšanās biežāk nonāk nabadzībā; tā kā vientuļo vecāku 

mājsaimniecības ir īpaši neaizsargātas, jo tās ir 10 % no visām mājsaimniecībām, kurās ir 

apgādājami bērni, un 50 % šo mājsaimniecību ir pakļautas nabadzības un sociālās 

atstumtības riskam, kas divas reizes pārsniedz visu iedzīvotāju vidējo rādītāju; 

B. tā kā iedzīvotāju, kuri saņem pensiju, īpatsvars dalībvalstīs ievērojami atšķiras — no 11 % 

Kiprā līdz 25 % Beļģijā 2012. gadā, savukārt tādās valstīs kā Spānija, Īrija un Malta tikai 

10 % vai mazāk sieviešu saņem pensiju; 

C. tā kā pensiju samazināšana un iesaldēšana palielina nabadzības risku vecāka gadagājuma 

iedzīvotāju, jo īpaši sieviešu, vidū; tā kā nabadzības un sociālās atstumtības riskam 

pakļauto vecāku sieviešu īpatsvars 2014. gadā bija 20,2 % salīdzinājumā ar 14,6 % vīriešu 

īpatsvaru, un līdz 2050. gadam vairākumā dalībvalstu nabadzības riskam pakļauto 

iedzīvotāju vecumā virs 75 gadiem īpatsvars varētu sasniegt 30 %; 

D. tā kā iedzīvotāju vecumā virs 65 gadiem ienākumu vērtība ir aptuveni 94 % no visu 

iedzīvotāju vidējiem ienākumiem; tā kā, neraugoties uz to, aptuveni 22 % sieviešu vecumā 

virs 65 gadiem dzīvo zem nabadzības riska sliekšņa; 

E. tā kā pienācīgas pensijas pieejamība pašlaik ir atkarīga no daudziem dažādiem faktoriem, 

piemēram, mūža ienākumiem, darba līguma veida, pagaidu nodarbinātības, darba tirgus 

segregācijas, līdzdalības darba tirgū un piekļuves tam, ar aprūpi saistītiem darba 

pārtraukumiem un paredzamā dzīves ilguma, un šie faktori sievietes ietekmē nelabvēlīgāk 

nekā vīriešus; 

F. tā kā pensijas, kas ir saistītas ar personas individuālām tiesībām, nevis atvasinātām 

tiesībām, varētu palīdzēt nodrošināt ikvienas personas ekonomisko neatkarību, samazināt 

šķēršļus līdzdalībai oficiālajā nodarbinātībā un mazināt dzimtiskos stereotipus; 

G. tā kā pensiju kredīti vīriešiem un sievietēm bērnu vai ģimenes locekļu aprūpes pabalstu 

veidā varētu palīdzēt nodrošināt, ka darba pārtraukumiem aprūpes, mācību vai bezdarba 

dēļ nav negatīvas ietekmes uz pensiju, un būtu vēlams šādas shēmas paplašināt vai 

stiprināt visās dalībvalstīs; 

H. tā kā pensiju kredīti, kas attiektos uz visiem darba veidiem, varētu palīdzēt visiem 

strādājošiem — no algotiem darbiniekiem līdz pašnodarbinātām personām; 

I. tā kā attiecībā pret algu indeksētas minimālās pensijas, kuras ir vispārīgas, atkarīgas no 

uzturēšanās vietas vai noteiktas saskaņā ar vienotu likmi, šķiet, īpaši labvēlīgi ietekmē 

dzimumu līdztiesību, jo pilna apmēra pamatpensija tiek izmaksāta neatkarīgi no 

iepriekšējā nodarbinātības statusa un ģimenes stāvokļa; 

J. tā kā daudzi cilvēki ar nepilna darba laika darba līgumiem, pārsvarā sievietes (32 % 
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sieviešu salīdzinājumā ar 8,2 % vīriešu), iespējams, nebūtu izvēlējušies šādus līgumus vai 

līdz šim šādus līgumus ir noslēguši, lai apvienotu darba dzīvi un ģimenes un aprūpes 

pienākumus, un daudzos gadījumos tas nozīmē mazāku pensiju; 

K.  tā kā nestabila nodarbinātība un darba tirgus segregācija ir šķēršļi, kas neļauj īstenot 

līdztiesības un sociālās solidaritātes mērķi vecumdienās; 

L. tā kā augstā bezdarba līmeņa dēļ daudzas ģimenes ir spiestas iztikt ar viena ģimenes 

locekļa ienākumiem, kas daudzos gadījumos ir vecāka gadagājuma cilvēku, lielākoties 

vecmāmiņu, saņemtā pensija, tādējādi trim paaudzēm iztiekot ar šo vienīgo ienākumu 

avotu; 

M. tā kā politika, kas izstrādāta, lai palielinātu kvalitatīvas nodarbinātības līmeni grupām, 

kurās ir augsts bezdarba līmenis, proti, sievietēm, jauniešiem, personām ar invaliditāti, 

personām vecumā virs 55 gadiem, ilgstošiem bezdarbniekiem un imigrantiem, palīdzētu 

saglabāt pensiju sistēmas ilgtspējību un mazinātu apgādājamo personu īpatsvaru valsts 

sistēmās; 

N. tā kā augoša individuālā atbildība par uzkrāšanas lēmumiem, kas ietver dažādus riskus, 

cita starpā nozīmē to, ka personām ir jābūt precīzi informētām par pieejamajām iespējām 

un saistītajiem riskiem; tā kā krīze ir apliecinājusi, ka privātie pensiju fondi ir atkarīgi no 

finanšu tirgus tendencēm, daudzos gadījumos apdraudot to vecāka gadagājuma cilvēku 

pensijas, kuri dažkārt nav pietiekami labi informēti par sekām, ko rada pieteikšanās šiem 

pensiju fondiem; tā kā gan sievietēm, gan vīriešiem, jo īpaši sievietēm, būtu bez atlīdzības 

jāpalīdz uzlabot finanšu pratības līmeni, lai viņas varētu pieņemt pārdomātus lēmumus par 

šiem jautājumiem, kuru sarežģītība aizvien pieaug; 

O. tā kā nav veikti nekādi ex ante vai ex post dzimumu ietekmējuma novērtējumi attiecībā uz 

pensiju sistēmu reformām, kas paredzētas Komisijas 2012. gada Baltajā grāmatā par 

pensijām; tā kā minētais fakts apliecina nepilnības ES politikā, kas saistīta ar vispārēju 

efektīvas dzimumu līdztiesības nodrošināšanu; 

P. tā kā arodbiedrībām un sarunām par darba koplīguma slēgšanu var būt būtiska nozīme 

vecāka gadagājuma cilvēku tiesību aizsardzības nodrošināšanā;  

Q. tā kā lielāki ieguldījumi vispārējā sabiedrības veselības aprūpē, publiskā sociālo 

pakalpojumu tīklā un kvalitatīvā aprūpes infrastruktūrā apgādājamām personām palīdzētu 

nodrošināt, ka cilvēki var izmantot savas tiesības uz cienīgu dzīvi vecumdienās; 

R. tā kā Eiropas Sociālās hartas 4. panta 1. punktā par tiesībām uz taisnīgu atalgojumu ir 

noteikts: lai nodrošinātu, ka var efektīvi izmantot tiesības uz taisnīgu atalgojumu, puses 

apņemas “atzīt strādājošo tiesības uz atalgojumu, kas nodrošinātu tiem un to ģimenēm 

pienācīgus dzīves apstākļus”; tā kā 2014. gada 5. decembra secinājumos (XX-

3/def/GRC/4/1/EN) Eiropas Sociālo tiesību komiteja ir norādījusi, ka, “lai nodrošinātu 

pienācīgu dzīves līmeni saskaņā ar 4. pantu 1. punktu 1961. gada Hartā, atalgojumam ir 

jābūt augstākam par minimālo slieksni, kas noteikts 60 % apmērā no vidējās neto darba 

algas”; 

S. tā kā ES mērķis panākt pienācīgu sociālo aizsardzību ir noteikts LESD 151. pantā; tā kā 

ES šajā sakarībā būtu jāatbalsta dalībvalstis, sniedzot ieteikumus par tādu vecāka 
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gadagājuma cilvēku aizsardzības uzlabošanu, kuriem ir tiesības saņemt pensiju, 

pamatojoties uz vecumu vai personīgo situāciju; 

T. tā kā dalībvalstīs nesen veiktās pensiju sistēmu reformas ir: palielinājušas pensionēšanās 

vecumu; samazinājušas indeksācijas līmeni shēmu atjaunināšanai; palielinājušas iemaksu 

aspektus, piemēram, pabalstu tiesībām nepieciešamo iemaksu ilgumu un iemaksu periodu 

nepārtrauktību; veicinājušas privāto pensiju shēmu nozīmi; sekmējušas no dzimuma 

atkarīgas pensiju atšķirības; 

U. tā kā vīriešu un sieviešu nodarbinātības atšķirība, darba samaksas atšķirība un ar to saistītā 

pensiju atšķirība, sieviešu lielais īpatsvars nestabilās darba attiecībās1 un nebrīvprātīga 

nepilna darba laika attiecībās un sieviešu profesionālās darbības pārtraukumi, lai aprūpētu 

bērnus vai citus apgādājamos, veicina situāciju, kurā nabadzība īpaši skar vai apdraud 

sievietes; 

V. tā kā Eiropas Savienībai galvenokārt ir atbalsta kompetence pensiju shēmu jomā, jo īpaši 

saskaņā ar LESD 153. pantu, 

1. uzsver, ka dzimumu līdztiesība ir jānodrošina visās jomās; uzsver, ka sieviešu 

nodarbinātības līmeņa palielināšana ir svarīgs nosacījums, lai novērstu no dzimuma 

atkarīgas pensiju atšķirības, kas izriet no nelabvēlīgo apstākļu kopuma, ar kuriem saskaras 

sievietes darba tirgū visā viņu mūža garumā; šajā sakarībā arī atzīst, ka svarīgi nosacījumi 

no dzimuma atkarīgas pensiju atšķirības novēršanai un mazināšanai ir sieviešu piekļuve 

darba tirgum ar kvalitatīvu nodarbinātību, atbalsts karjeras attīstībai, labāks darba un 

privātās dzīves līdzsvars gan vīriešiem, gan sievietēm un dzimumu segregācijas novēršana 

izglītības un nodarbinātības jomā; turklāt norāda, ka pašlaik darba tirgū iesaistās aizvien 

labāk izglītotas jaunas sievietes; 

2. atgādina, ka minimālās algas jautājumu apspriešanā liela nozīme ir sociālajiem 

partneriem, vienlaikus ievērojot subsidiaritātes principu; uzsver, ka arodbiedrības un 

kolektīvo līgumu noteikumi ir būtiski, lai nodrošinātu, ka vecāka gadagājuma cilvēkiem ir 

piekļuve valsts pensijai saskaņā ar paaudžu solidaritātes un dzimumu līdztiesības 

principiem; uzsver, ka, pieņemot politiskus lēmumus, kas maina būtiskus juridiskos 

aspektus attiecībā uz pensijas tiesību nosacījumiem, ir svarīgi pienācīgi ņemt vērā sociālos 

partnerus; aicina ES un dalībvalstis, sadarbojoties ar sociālajiem partneriem un 

organizācijām, kas darbojas dzimumu līdztiesības jomā, izstrādāt un īstenot politiku no 

dzimuma atkarīgas darba samaksas atšķirības novēršanai; iesaka dalībvalstīm papildus 

šiem centieniem apsvērt iespēju regulāri apzināt ar darba samaksu saistīto situāciju; 

3. pauž nožēlu par to, ka no dzimuma atkarīga pensiju atšķirība ES ir 39 %, proti, divas 

reizes lielāka nekā vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība (16 %), kas atspoguļo 

darba tirgus nevienlīdzības sekas un ietekmi uz sieviešu tiesībām visā viņu mūža garumā, 

kā arī atšķirības karjeras attīstības un aprūpes pienākumu jomā; atgādina, ka saskaņā ar 

LESD 157. pantu „dalībvalstis nodrošina to, lai tiktu ievērots princips, ka vīrieši un 

sievietes par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu”, un ka šā 

principa īstenošana un veicināšana ir ļoti svarīga, lai mazinātu darba samaksas un pensiju 

atšķirību starp vīriešiem un sievietēm un novērstu nabadzības risku; aicina dalībvalstis un 

                                                 
1 Eiropas Parlamenta 2010. gada 19. oktobra rezolūcija par sievietēm nestabilās darba attiecībās (OV C 70E, 

8.3.2012., 1. lpp.). 
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Komisiju rīkoties, lai izskaustu visus dzimumu diskriminācijas veidus, nodrošināt 

diskriminācijas aizlieguma principa ievērošanu un līdztiesību darba tirgū un attiecībā uz 

piekļuvi nodarbinātībai un jo īpaši pieņemt sociālās aizsardzības pasākumus, lai 

nodrošinātu, ka sieviešu darba samaksa un sociālās tiesības, tostarp pensijas, atbilst 

principam, ka vīrieši un sievietes par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu 

darba samaksu; aicina dalībvalstis noteikt atbilstošus pasākumus, lai ierobežotu to, ka 

netiek ievērots vienlīdzīgas samaksas princips sievietēm un vīriešiem par tādu pašu vai 

vienādas vērtības darbu; uzskata, ka dzimumu līdztiesība, uzlabojot sociālo un 

ekonomisko labklājību, ir izdevīga ne tikai sievietēm, bet arī sabiedrībai kopumā; 

4. pauž nožēlu par to, ka daudzās dalībvalstīs trūkst pieejamas, izmaksu ziņā pieņemamas un 

kvalitatīvas bērnu aprūpes un ilgtermiņa aprūpes un ka daudzas sievietes ir spiestas 

samazināt darba laiku, lai aprūpētu bērnus, personas ar invaliditāti un citus apgādājamos; 

uzsver, ka ir jānodrošina, lai sievietēm un vīriešiem būtu vienlīdzīgas iespējas pelnīt un 

veikt aprūpi, likvidējot dzimumu nevienlīdzību apmaksātā un neapmaksātā darbā, un 

jāveicina vienlīdzīga atbildības, izmaksu un aprūpes pienākumu sadale; šajā sakarībā 

norāda, ka ir jānodrošina vispārīga pieeja kvalitatīviem vispārējas nozīmes (sociālajiem) 

pakalpojumiem un jāsagatavo konkrēti priekšlikumi darba un privātās dzīves labākai 

saskaņošanai; 

5. uzsver, ka no dzimuma atkarīgas pensiju atšķirības ir sarežģīta parādība, kas pārsniedz 

pensiju sistēmu struktūras; uzsver, ka Barselonas mērķu par bērnu aprūpes pakalpojumiem 

nepienācīga īstenošana dalībvalstīs ievērojami samazina sieviešu iespējas pilnībā īstenot 

savu nodarbinātības potenciālu un tādējādi izraisa pensiju nevienlīdzību; aicina Komisiju 

un dalībvalstis īstenot Barselonas mērķus līdz 2020. gadam un to darīt efektīvi, atbalstīt 

2014. gada kvalitātes sistēmu agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes jomā un 

pievērsties pamata cēloņiem, kas izraisa no dzimuma atkarīgas pensiju atšķirības, sniedzot 

atbalstu, kas sievietēm dotu iespēju būt aktīvām darba tirgū, palielināt ieguldījumus 

izmaksu ziņā atbilstošā un pieejamā kvalitatīvā bērnu, vecāka gadagājuma cilvēku un 

apgādājamo aprūpē un ņemt vērā aprūpes periodus, aprēķinot tiesības uz sociālo 

aizsardzību; 

6. norāda, ka pensiju politika jāapvieno ar atbilstošu nodarbinātības un aktīvu vecumdienu 

politiku, lai mazinātu no dzimuma atkarīgas darba samaksas un pensiju atšķirības; šajā 

sakarībā uzsver, ka neaizsargātā situācijā atrodas sievietes, kas pieder pie rasu, etniskām, 

reliģiskām un valodu minoritātēm; uzsver, ka ir jācīnās pret dzimtiskajiem stereotipiem 

nodarbinātības jautājumos; aicina dalībvalstis pilnībā īstenot Direktīvu 2006/54/EK, 

prasot uzņēmumiem izstrādāt pasākumus dzimumu līdztiesības jomā, lai novērstu 

diskrimināciju sieviešu apmācībā un profesionālajā izaugsmē, tostarp pasākumus 

segregācijas novēršanai, kā arī izveidot atalgojuma sistēmas un pasākumus, kas ir 

labvēlīgi sieviešu karjeras virzībai; aicina dalībvalstis īstenot Komisijas ieteikumus par 

atalgojuma pārredzamību, dzimumneitrāliem darba aprakstiem un klasifikāciju un 

pierādīšanas pienākuma pārnešanu gadījumos, kad jāvēršas pret dzimumdiskrimināciju 

darbvietā; 

7. pauž nožēlu par to, ka iesaistīšanās pagaidu darbos, kā arī plašāks nebrīvprātīgu īstermiņa 

līgumu, minimālās nodarbinātības un bezdarba pieaugums negatīvi ietekmē iedzīvotāju 

profesionālās dzīves virzību, padarot to arvien nepastāvīgāku un nedrošāku; norāda, ka 

sievietes biežāk nekā vīrieši ir finansiāli neizdevīgākā situācijā, jo viņu profesionālā 
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darbība mēdz būt ar pārtraukumiem, un ka sievietes arī biežāk nevar veikt pietiekamas 

kopējās iemaksas gan privātajās, gan valsts pensiju sistēmās, jo viņas ietekmē zemāka 

līdzdalība darba tirgū, darba samaksas atšķirība, darba pārtraukumi, dominējošs nepilna 

laika darbs, segregācija darba tirgū un nestandarta darba līgumi, neapmaksāta aprūpes 

darba veikšana un ilgstoša izslēgšana no darba tirgus dzīves laikā; uzsver, ka svarīgi ir 

novērst netiešo diskrimināciju pensiju shēmās — ne tikai darbavietas pensijas shēmās, bet 

arī valsts noteiktās vecuma pensijas shēmu praksē; prasa vērst uzmanību uz 

nepieciešamību novērst no dzimuma atkarīgas samaksas atšķirības un darba tirgus 

segregāciju zemu apmaksātās nozarēs; uzskata, ka darba algu palielināšana zemu 

apmaksātās nozarēs, kurās vairākums nodarbināto ir sievietes, būtu jāierosina kā līdzeklis 

minētā mērķa sasniegšanai; aicina dalībvalstis pieņemt pasākumus ar mērķi nodrošināt 

pensiju pieejamību arī darba ņēmējiem ar nestandarta darba līgumiem tādā pašā līmenī kā 

citiem darba ņēmējiem; 

8. atgādina, ka pienācīga pensija ir īpaši svarīga cīņā pret nabadzību vecāka gadagājuma 

cilvēku vidū; uzsver, ka nabadzības feminizāciju izraisa vairāki faktori, tostarp no 

dzimuma atkarīga darba samaksas atšķirība, pensiju atšķirība, aprūpes pienākumi un ar 

tiem saistīti profesionālās darbības pārtraukumi, kā arī nepietiekams atbalsts un nodokļu 

sistēmas, kas ietekmē mājsaimniecības, kurās galvenais apgādātājs ir vientuļā māte; aicina 

dalībvalstis nodrošināt, lai nepilna darba laika darba ņēmējiem, darba ņēmējiem, kas 

saskaras ar darba pārtraukumiem, līdzstrādājošiem laulātajiem un darba ņēmējiem, kas 

saskaras ar profesionālās darbības pārtraukumiem vai periodiem, kad strādāts īsāks darba 

laiks, būtu līdzvērtīga pieeja pienācīgai pensijai un viņi netiktu nekādā veidā diskriminēti; 

9. norāda, ka aroda vecuma pensiju shēmas arvien biežāk darbojas saskaņā ar apdrošināšanas 

principiem, kas var radīt daudzas sociālās aizsardzības nepilnības1; uzsver, ka Eiropas 

Savienības Tiesa ir skaidri norādījusi, ka arodpensiju shēmas ir jāuzskata par samaksu un 

ka līdz ar to vienlīdzīgas attieksmes princips attiecas arī uz šīm shēmām; 

10. norāda, ka pāreja uz vairāku līmeņu pensiju sistēmu rada papildu dzimumu nevienlīdzību 

attiecībā uz pensijām2; uzstāj, ka pirmajam no trim pensiju līmeņiem joprojām jābūt 

dalībvalstu pensiju sistēmu centrā, tas ir jāveicina un tam jāļauj darboties, lai palīdzētu 

novērst pensiju nevienlīdzības izpausmes, jo īpaši tās, kas ir saistītas ar dzimumu; uzstāj 

arī, ka privāto pensiju shēmu praksei vajadzētu palikt brīvprātīgai izvēlei; norāda, ka 

mazākā no dzimuma atkarīgā pensiju atšķirība ir pirmajā līmenī un ka saskaņā ar šo pīlāru 

paredzētās shēmas ir izrādījušās iekļaujošākās un taisnīgākās attiecībā pret pārdali un pat 

izmaksu ziņā izdevīgākais veids, kā novērst nabadzību vecāka gadagājuma cilvēku vidū; 

aicina Komisiju un dalībvalstis vairāk nostiprināt valsts pensiju sistēmas iepretim citām 

shēmām, kas varētu padziļināt no dzimuma atkarīgas pensiju atšķirības; 

11. uzsver, ka visiem cilvēkiem ir tiesības uz vispārēji pieejamu valsts pensiju, un atgādina, 

ka Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 25. pantā ir noteiktas vecāka gadagājuma 

cilvēku tiesības uz cieņpilnu dzīvi un neatkarību, savukārt 34. pantā ir atzītas tiesības uz 

sociālā nodrošinājuma pabalstiem un sociāliem pakalpojumiem, kuri nodrošina 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/gender-

equality/files/conference_sept_2011/dgjustice_oldagepensionspublication3march2011_en.pdf. 
2 Eiropas Parlaments, Politikas departaments C, Pilsoņu tiesības un konstitucionālie jautājumi (Ludovici: 2016): 

„No dzimuma atkarīgas pensiju atšķirības: atšķirības starp mātēm un sievietēm bez bērniem”; 

http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses.  

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/conference_sept_2011/dgjustice_oldagepensionspublication3march2011_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/conference_sept_2011/dgjustice_oldagepensionspublication3march2011_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses
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aizsardzību maternitātes, slimības, nelaimes gadījuma darba vietā, invaliditātes, 

apgādājamības, atkarības no ilgtermiņa aprūpes, vecuma vai darba zaudēšanas gadījumā; 

uzsver, ka valsts sociālā nodrošinājuma sistēmām, kuras finansē no iemaksām, ir liela 

nozīme pienācīgas vecuma pensijas nodrošināšanā; 

12. norāda, ka demogrāfiskās pārmaiņas nedrīkst izmantot kā ieganstu sociālo tiesību 

ierobežošanai un pabalstu samazināšanai; 

13. uzsver apgādnieka zaudējuma pensijas būtisko nozīmi daudzu vecāka gadagājuma 

sieviešu pasargāšanā no nabadzības un sociālās atstumtības, kas viņas apdraud vairāk nekā 

vecāka gadagājuma vīriešus; aicina dalībvalstis vajadzības gadījumā reformēt savas 

apgādnieka zaudējuma pensiju un atraitņu pensiju sistēmas, lai neradītu neizdevīgu 

situāciju neprecētām sievietēm; aicina dalībvalstis ar Komisijas atbalstu izpētīt dažādu 

sistēmu ietekmi, kuras nodrošina apgādnieka zaudējuma pensijas, ņemot vērā augsto 

laulības šķiršanas gadījumu līmeni, neprecētu pāri neaizsargātību pret nabadzību un 

vecāka gadagājuma sieviešu sociālo atstumtību, un apsvērt iespēju izstrādāt juridiskus 

instrumentus, lai nodrošinātu dalītas pensijas tiesības laulības šķiršanas gadījumos; 

14. atkārtoti aicina dalībvalstis apsvērt iespēju ar darba un sociālā nodrošinājuma tiesību 

aktiem ieviest vai attiecīgā gadījumā nostiprināt aprūpes kredītus gan sievietēm, gan 

vīriešiem kā līdzvērtīgus periodus, ja šo personu tiesības uz pensiju tiek aprēķinātas 

pensijas tiesību stiprināšanai, lai neatkarīgi no ģimenes stāvokļa un/vai civilstāvokļa 

aizsargātu personas, kas uz laiku pārtrauc darba attiecības, lai apgādājamajam vai ģimenes 

loceklim nodrošinātu neformālu aprūpi; atgādina par aicinājumu Komisijai nākt klajā ar 

priekšlikumu par aprūpētāju atvaļinājuma direktīvu, kas nodrošinātu pienācīgu atalgojumu 

un sociālo aizsardzību, un izstrādāt labu praksi attiecībā uz pensijas kredītpunktu 

sistēmām visās dalībvalstīs, lai modernizētu un paplašinātu šo instrumentu visā ES, 

tādējādi palīdzot samazināt no dzimuma atkarīgas pensiju atšķirības; 

15. aicina dalībvalstis gadījumos, kad nav izpildīti nosacījumi attiecībā uz tiesību aktos 

noteikto pensiju, piešķirt minimālo vecuma pensiju, kas nav atkarīga no saņēmēja 

iepriekšējās darba dzīves, un nodrošināt, ka oficiālie atvaļinājumi, ko personas izmanto, 

lai rūpētos par ģimenes locekļiem, tiktu ņemti vērā šo personu pensijas aprēķināšanā; 

uzsver, ka ir svarīgi virzīties uz individuālām, nevis atvasinātām tiesībām uz pensiju un 

sociālajiem pabalstiem, lai izvairītos no atkarības situācijas ģimenē; mudina dalībvalstis 

aizstāt mājsaimniecības vienību modeļus un attiecīgās sociālā nodrošinājuma tiesības, lai 

aizsargātu individuālās tiesības un novērstu atkarību no partnera vai valsts; tomēr norāda, 

ka attiecībai starp minimālo valsts pensiju un ar darba dzīvi saistīto vidējo pensiju jābūt 

pienācīgai; 

16. aicina Komisiju veikt nopietnu analīzi par paraugpraksi, lai palīdzētu dalībvalstīm 

aprēķināt šādas minimālās pensijas; 

17. pauž nopietnas bažas par to, ka pašreizējā pensiju iesaldēšana un samazināšana dažās 

dalībvalstīs vissmagāk skar cilvēkus ar īsāku vai pārtrauktu profesionālo darbību vai 

zemiem ienākumiem; pauž nožēlu, ka tas galvenokārt skar sievietes; uzsver, ka šie 

pasākumi ir izraisījusi netiešu diskrimināciju attiecībā uz sociālā nodrošinājuma tiesību 

īstenošanu; aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka gan vīriešiem, gan sievietēm ir 

iespējas sasniegt pilnus iemaksu periodus, un tāpat nodrošināt, ka ikvienam ir tiesības uz 

pilnu pensiju, lai likvidētu pensiju atšķirības, apkarojot dzimumdiskrimināciju 
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nodarbinātībā, pielāgojot izglītības un karjeras plānošanu, uzlabojot darba un privātās 

dzīves līdzsvaru un veicinot ieguldījumus bērnu un vecāka gadagājuma cilvēku aprūpē; 

uzskata, ka ir svarīgi arī saprātīgi noteikumi par veselību un drošību darba vietā, kuros ir 

ietverti ar dzimtiskotie profesionālie riski un psihosociālie riski, ieguldot valsts 

nodarbinātības dienestos, kas spēj palīdzēt visu vecumu sievietēm atrast darbu, un ieviešot 

elastīgākus noteikumus attiecībā uz pāreju no darba uz pensionēšanos; 

18. uzskata, ka jāmaina ekonomikas, nodarbinātības un sociālā politika, stiprinot ieguldījumus 

un palielinot algas, lai sekmētu izaugsmi sociāli lietderīgās, videi draudzīgās un 

nodarbinātību radošās darbībās nolūkā pārvarēt ekonomikas un nodarbinātības krīzi; 

19. norāda, ka augstā bezdarba līmeņa un finanšu un ekonomikas krīzes dēļ daudzas ģimenes 

ir spiestas iztikt ar viena ģimenes locekļa ienākumiem, kas daudzos gadījumos ir pensija, 

ko saņem vecāka gadagājuma cilvēki; uzskata, ka humānas sabiedrības pamatā ir obligāti 

jābūt paaudžu savstarpējās solidaritātes principam; uzskata, ka taisnīgums paaudžu starpā 

nozīmē labumu un slogu vienlīdzīgu sadalījumu starp tām; uzskata, ka efektīvas paaudžu 

sadarbības pamatā ir solidaritāte un ka tai ir jābalstās uz savstarpēju cieņu, atbildību un 

gatavību rūpēties citam par citu, neskarot pēdējo un galveno atbildību, kas ir dalībvalstu 

ziņā; 

20. uzsver, ka subsidiaritātes princips ir stingri jāpiemēro arī pensiju jomā; 

21. aicina dalībvalstis palielināt ieguldījumus bērniem paredzētos pakalpojumos; aicina 

dalībvalstis nodrošināt, ka tiek izveidoti izmaksu ziņā pieņemami, pietiekami un augstas 

kvalitātes sabiedriskie pakalpojumi; brīdina, ka dzimumu līdztiesību apdraud riski, ko 

rada pāreja no sociālā nodrošinājuma pensijām uz privāti finansētām pensijām, jo privātās 

pensijas balstās individuālās iemaksās un nekompensē laiku, kas pavadīts, nodrošinot 

aprūpi bērniem vai citiem apgādājamiem radiniekiem, vai bezdarba periodus, slimības 

atvaļinājumus vai invaliditāti; norāda uz to, ka pensiju sistēmu reformas, kas sasaista 

sociālos pabalstus ar izaugsmi, kā arī stāvokli darba un finanšu tirgos, ir vērstas tikai uz 

makroekonomikas jautājumiem, neņemot vērā pensiju sociālo aspektu; 

22. uzsver, ka pensiju shēmu ilgtspēju var pastiprināt, nodrošinot sieviešu vienlīdzīgu piekļuvi 

visiem pensiju līmeņiem; šajā sakarībā mudina dalībvalstis izstrādāt informētības 

veicināšanas kampaņas, lai veicinātu un atvieglotu sieviešu piekļuvi otrā un trešā līmeņa 

pensijām, jo īpaši nozarēs, kur galvenokārt tiek nodarbinātas sievietes un kur šādu pensiju 

izmantošanas līmenis varētu būt zems; 

23. uzstāj, ka pensiju sistēmu ilgtspēju varētu panākt, ja kā prioritāti stiprinātu sociālās 

aizsardzības sistēmas un nesaudzīgi apkarotu uzņēmumu īstenotu krāpšanu ar nodokļiem 

un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas; 

24. uzsver, ka, nodrošinot pensiju sistēmu ilgtspēju, ir jāparedz problēmas, ko rada 

demogrāfiskās izmaiņas, sabiedrības novecošana, dzimstības līmenis un attiecība starp 

algotā darbā nodarbinātām personām un personām pensionēšanās vecumā, kuru situācija ir 

būtiski atkarīga no nostrādāto gadu skaita un veiktajām iemaksām; 

25. norāda, ka arī atšķirības vīriešu un sieviešu paredzamajā dzīves ilgumā tieši vai netieši var 

izraisīt diskrimināciju pabalstu ziņā, jo īpaši attiecībā uz pensijām; norāda uz vispārējo 

tendenci mudināt dalībvalstis pakāpeniski palielināt pensionēšanās vecumu, kas neļauj 
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īstenot paaudžu maiņu un saglabāt līdzsvaru starp privāto un darba dzīvi, jo īpaši attiecībā 

uz zemu apmaksātu darbu, ko biežāk veic sievietes; aicina Komisiju un dalībvalstis ieviest 

pret abiem dzimumiem vienlīdzīgu anuitāti pensiju shēmās un aprūpes kredītos, kā arī 

saistītajos pabalstos, lai panāktu to, ka sievietēm būtu vienlīdzīgas pensiju tiesības par 

tādu pašu iemaksu veikšanu pat tad, ja viņu prognozētais dzīves ilgums ir lielāks nekā 

vīriešiem, un nodrošināt to, ka sieviešu paredzamais mūža ilgums netiek izmantots par 

ieganstu diskriminācijai, jo īpaši pensiju aprēķināšanā; norāda, ka pensiju ilgtspējas 

faktora izmantošanu, kurš saista tendences pensiju jomā ar paredzamo mūža ilgumu un 

sabiedrības novecošanu un kurš varētu palielināt finanšu spiedienu uz valsts sociālā 

nodrošinājuma sistēmu, varētu pārvarēt, cita starpā izmantojot ekonomikas politiku, lai 

veicinātu attīstību un nodarbinātību ar jauniem publiskiem ieguldījumiem un labāku 

ienākumu pārdali; 

26. aicina dalībvalstis nolūkā garantēt ilgtspējīgu sociālo nodrošinājumu, ņemot vērā 

paredzamā mūža ilguma pieaugumu ES, steidzami veikt nepieciešamās strukturālās 

izmaiņas pensiju sistēmās; 

27. aicina dalībvalstis novērst šķēršļus, kas personām ar pārtrauktu profesionālo darbību 

(galvenokārt sievietēm) neļauj saņemt pienācīgu pensiju, un tādi ir, piemēram, pensiju 

tiesību iegūšanai nepieciešamo pensiju iemaksu gadu minimālā skaita palielināšana vai 

pensiju pabalstu sasaiste ar iemaksām visa mūža garumā; 

28. mudina Komisiju steidzami veikt pasākumus to faktoru likvidēšanai, kuri liedz piekļuvi 

pienācīgai pensijai un kuri galvenokārt skar sievietes, jauniešus un imigrantus; 

29. norāda, ka savā Vispārējā komentārā Nr. 16 (2005) par vienlīdzīgām tiesībām vīriešiem 

un sievietēm izmantot visas ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības, ANO 

Ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību komiteja ir noteikusi 3. panta prasības saistībā ar 

ICESCR 9. pantu, tostarp prasību vienādot vīriešu un sieviešu obligāto pensionēšanās 

vecumu un nodrošināt, lai sievietes saņemtu vienlīdzīgu pabalstu gan valsts, gan privātajās 

pensiju shēmās; 

30. norāda, ka no dzimuma atkarīgas pensiju atšķirības ir radušās vairāku faktoru ietekmē, un 

aicina dalībvalstis un Komisiju turpināt pētīt šīs atšķirības un iegūt salīdzināmus datus 

nolūkā veidot informētības ziņā labāk pamatotu politiku; aicina Komisiju un dalībvalstis 

veikt pasākumus, kas vajadzīgi saskaņā ar Padomes 2015. gada 18. jūnija secinājumiem 

„Vienlīdzīgas ienākumu gūšanas iespējas sievietēm un vīriešiem  — no dzimuma atkarīgu 

pensiju atšķirību novēršana”, tostarp saistībā ar prasību sociālās aizsardzības tiesību 

aprēķinā ņemt vērā aprūpes periodus, ieguldīt pieejamās un izmaksu ziņā pieņemamās 

aprūpes sistēmās, izstrādāt no dzimuma atkarīgu pensiju atšķirību rādītājus un veicināt 

turpmāku izpēti par šo atšķirību cēloņiem; 

31. aicina dalībvalstis ieviest cieņpilnus pasākumus, kas novērstu tādu darba ņēmēju 

nonākšanu nabadzībā, kuru veselības stāvoklis neļauj strādāt līdz likumā noteiktajam 

pensionēšanās vecumam; uzskata, ka būtu jāsaglabā priekšlaicīgas pensionēšanās 

noteikumi darba ņēmējiem, kuri ir pakļauti smagiem vai kaitīgiem darba apstākļiem; 

uzskata, ka nodarbinātības līmeņa celšana, radot kvalitatīvas darbvietas, varētu palīdzēt 

ievērojami samazināt tādu cilvēku skaita turpmāku pieaugumu, kuri nespēj strādāt līdz 

likumā noteiktajam pensionēšanās vecumam, tādējādi samazinot novecošanas radīto 

finansiālo slogu; 
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32. pauž dziļas bažas par konkrētām valstīm adresētu ieteikumu (KVAI), kuros ieteikts īstenot 

taupības pasākumus, ietekmi uz pensiju shēmām un to ilgtspēju un piekļuvi uz iemaksām 

balstītām pensijām aizvien lielākā skaitā dalībvalstu un par KVAI negatīvo ietekmi uz 

ienākumu līmeni un sociālajiem pabalstiem, kas nepieciešami, lai izskaustu nabadzību un 

sociālo atstumtību; 

33. aicina Komisiju veikt rūpīgu novērtējumu par ietekmi, kādu uz neaizsargātākajām grupām 

un jo īpaši sievietēm radījuši KVAI un 2012. gada Baltās grāmatas par pensijām 

ieteikumi, kuru mērķis ir apkarot no dzimuma atkarīgu pensiju atšķirību cēloņus, izveidot 

oficiālu no dzimuma atkarīgu pensiju atšķirību rādītāju un veikt sistemātisku uzraudzību; 

prasa veikt līdz šim veikto pasākumu pienācīgu novērtējumu un ietekmes uz dzimumu 

līdztiesību uzraudzību; aicina Komisiju rezultātu pārskatā iekļaut no dzimuma atkarīgu 

pensiju atšķirību rādītāju un atbalstīt pa dzimumiem sadalītas statistikas un pētniecības 

attīstību, lai labāk uzraudzītu un novērtētu pensiju sistēmu reformu ietekmi uz sieviešu 

pārticību un labklājību; 

34. aicina Komisiju paplašināt KVAI attiecībā uz dalībvalstu pensiju sistēmu reformu, 

iekļaujot skaidrus ieteikumus attiecībā uz nepieciešamību īstenot pasākumus, kas saistīti 

ar sieviešu līdzdalību darba tirgū, darba un privātās dzīves līdzsvaru, līdzsvaru starp 

vīriešu un sieviešu pienākumiem mājas darbos un bērnu un apgādājamo personu aprūpē, 

kā arī ieteikumus par valsts pensiju sistēmu izstrādi un privāto un arodpensiju shēmu 

regulēšanu nolūkā samazināt no dzimuma atkarīgas atalgojuma un pensiju atšķirības; 

35. aicina dalībvalstis apkopot lielāku apjomu uzlabotu datu par atšķirībām, kas ir atkarīgas 

no dzimuma, lai šo problēmu labāk izprastu un pēc tam varētu izstrādāt atbilstošus 

risinājumus; aicina Komisiju sniegt dalībvalstīm palīdzību datu vākšanā, lai nodrošinātu, 

ka tie ir salīdzināmi ES līmenī; aicina dalībvalstis, lai tās savās pensiju sistēmās un 

īstenotajās reformas novērstu elementus, kas rada atšķirības pensiju jomā (jo īpaši no 

dzimuma atkarīgas atšķirības, piemēram, pašreizējās pensiju atšķirības), ņemot vērā 

jebkādu turpmāku pensiju reformu ietekmi dzimumu aspektā, kā arī īstenot pasākumus, lai 

izskaustu šo diskrimināciju; uzsver, ka būtu jānovērtē jebkādu ar pensijām saistītu 

politikas izmaiņu ietekme uz atšķirībām, kas atkarīgas no dzimuma, veicot īpašu analīzi, 

kurā tiek salīdzināta ierosināto izmaiņu ietekme uz sievietēm un vīriešiem, un tai 

vajadzētu būt sabiedriskās politikas plānošanas, izstrādes, īstenošanas un novērtēšanas 

procesu daļai; 

36. aicina Komisiju un dalībvalstis pārskatīt tiesību aktos noteikto maternitātes un paternitātes 

aizsardzības shēmu, to pārveidojot par tādu shēmu, kas par bērna kopšanas atvaļinājuma 

izmantošanas veidu ļauj lemj pašiem vecākiem un kas ļautu novērst slogu, kuru izraisa tas, 

ka bērnus kopj tikai viens ģimenes loceklis, kurš lielākajā daļā gadījumu ir sieviete; tomēr 

norāda, ka šāda shēma nevar aizstāt bērna kopšanas atvaļinājumu, ko izmantotu tikai tēvs 

vai māte, jo šādam atvaļinājumam vajadzētu būt pieejamam vienlaikus; 

37. uzsver vietējo un reģionālo iestāžu būtisko lomu sociālā nodrošinājuma un sociālo 

pakalpojumu jomā; aicina Komisiju un dalībvalstis uzlabot politikas veidotāju, uzņēmēju 

un pilsoniskās sabiedrības informētību par vispārējo no dzimuma atkarīgas pensiju 

atšķirības problēmu, kā arī nodrošināt turpmāku sievietēm un vīriešiem pielāgotu finanšu 

pratības pakalpojumu atbalstu, informāciju un konsultācijas, jo īpaši sievietēm, lai 

palīdzētu viņām pieņemt pareizos lēmumus par ieguldījumiem; atzīmē, ka līdz šim no 
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dzimuma atkarīgas pensiju atšķirības sabiedrībā nav tikušas daudz apspriestas; aicina 

Komisiju un dalībvalstis īstenot informācijas kampaņas un pastāvīgi uzlabot sieviešu un 

vīriešu informētību par pensijām; mudina Komisiju izstrādāt un pietiekami finansēt ES 

stratēģiju, ar ko likvidēt un nepieļaut no dzimuma atkarīgas pensiju atšķirības. 
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