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Grozījums Nr. 1
Astrid Lulling

Atzinuma projekts
1.a atsauce (jauna)

Atzinuma projekts Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Kopienas 
dibināšanas līgumu un tā 141. pantu,

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Astrid Lulling

Atzinuma projekts
1.b atsauce (jauna)

Atzinuma projekts Grozījums

– ņemot vērā dzimumu līdztiesības ceļvedi 
2006.–2010. gadam,

Or. fr

Grozījums Nr. 3
Astrid Lulling

Atzinuma projekts
1.c atsauce (jauna)

Atzinuma projekts Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Kopienu Tiesas 
spriedumus, jo īpaši spriedumu lietā C-
262/881,

Or. fr

                                               
1 1990. gada 17. maija spriedums Barber lietā, EKT, 1990. g., I-1889. lpp.
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Grozījums Nr. 4
Ria Oomen-Ruijten

Atzinuma projekts
1.d atsauce (jauna)

Atzinuma projekts Grozījums

– ņemot vērā juridiski saistošo ANO 
Konvenciju par sieviešu visa veida 
diskriminācijas likvidāciju (1979. gads), 
jo īpaši tās 11. panta 1. punkta 
d) apakšpunktu un 11. panta 2. punkta 
c) apakšpunktu,

Or. nl

Grozījums Nr. 5
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Atzinuma projekts
A apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

Α. tā kā Lisabonas stratēģijas mērķi 
attiecībā uz sieviešu un gados vecāku
strādājošo nodarbinātību, kā arī Barselonas 
mērķi attiecībā uz bērnu aprūpes centriem 
ir noteicošie pensiju sistēmas 
nodrošināšanā;

Α. tā kā Lisabonas stratēģijas mērķi 
attiecībā uz sieviešu, jauniešu un gados 
vecāku cilvēku nodarbinātību, kā arī 
Barselonas mērķi attiecībā uz bērnu 
aprūpes centriem ir noteicošie pensiju 
sistēmas nodrošināšanā;

Or. el

Grozījums Nr. 6
Ria Oomen-Ruijten

Atzinuma projekts
Aa apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Aa. tā kā ANO 2000. gada Tūkstošgades 
attīstības mērķos paredzēta dzimumu 
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līdztiesība;

Or. nl

Grozījums Nr. 7
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Atzinuma projekts
Aa apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Aa. tā kā situācija nodarbinātības jomā 
Eiropā neatbilst Lisabonas stratēģijai, 
kuras mērķis ir vairāk un labākas 
darbavietas, pilnīga nodarbinātība, 
sociālā integrācija, jo īpaši sievietēm; 

Or. en

Grozījums Nr. 8
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Atzinuma projekts
Ab apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ab. tā kā dzimumu un vecuma atšķirību 
dimensija būtiski palielina risku nonākt 
vājākā pozīcijā darba tirgū, jo sievietēm, 
kā arī gados vecākiem un jauniem 
darbiniekiem, kas pieņemti darbā, 
pamatojoties uz nestandarta līgumiem, ir 
mazākas iespējas uzlabot savu situāciju 
darba tirgū;

Or. en
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Grozījums Nr. 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Atzinuma projekts
B apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

Β. tā kā vispār ir novērojama tendence, ka 
sieviešu nodarbinātības izaugsme ir 
nevienmērīga, kā arī tai raksturīga lēna 
atalgojuma attīstība, kamēr vīriešu 
nodarbinātības izaugsme ir nepārtraukta, 
un tai raksturīga pastāvīga atalgojuma 
attīstība, kas rada atšķirības iemaksu ziņā 
pensiju sistēmā, kā arī pieaugošu trūkuma 
risku sievietēm,

Β. tā kā, neskatoties uz nepieciešamību 
palielināt sieviešu nodarbinātības 
rādītājus, ir novērojama tendence, ka 
sieviešu nodarbinātības izaugsme ir 
nevienmērīga, kā arī tai raksturīga lēna 
atalgojuma attīstība, kamēr vīriešu 
nodarbinātības izaugsme ir nepārtraukta, 
un tai raksturīga pastāvīga atalgojuma 
attīstība, kas rada atšķirības iemaksu ziņā 
pensiju sistēmā, kā arī pieaugošu trūkuma 
risku sievietēm,

Or. el

Grozījums Nr. 10
Ria Oomen-Ruijten

Atzinuma projekts
B apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā vispār ir novērojama tendence, ka 
sieviešu nodarbinātības izaugsme ir 
nevienmērīga, kā arī tai raksturīga lēna 
atalgojuma attīstība, kamēr vīriešu 
nodarbinātības izaugsme ir nepārtraukta, 
un tai raksturīga pastāvīga atalgojuma 
attīstība, kas rada atšķirības iemaksu ziņā 
pensiju sistēmā, kā arī pieaugošu trūkuma 
risku sievietēm,

B. tā kā vispār ir novērojama tendence, ka 
sieviešu nodarbinātības izaugsme ir 
nevienmērīga, kā arī tai raksturīga lēna 
atalgojuma attīstība, kamēr vīriešu 
nodarbinātības izaugsme ir nepārtraukta, 
un tai raksturīga pastāvīga atalgojuma 
attīstība, kas rada atšķirības iemaksu ziņā 
pensiju sistēmā, kā arī pieaugošu trūkuma 
risku sievietēm, kas ir arī ilgtermiņa risks, 
ņemot vērā, ka sieviešu paredzamais mūža 
ilgums ir garāks,

Or. nl
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Grozījums Nr. 11
Roselyne Lefrançois

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka vīriešu un sieviešu 
līdztiesībai ir jābūt vienai no sociālā 
nodrošinājuma sistēmas reformas mērķiem, 
jo tā iekļaujama pastāvīgo nevienlīdzību
skaitā darba tirgū atalgojuma un karjeras 
perspektīvu jomā, kā arī attiecībā uz 
ģimenes un mājsaimniecības pienākumu 
nevienlīdzīgu sadali;

1. uzskata, ka vīriešu un sieviešu 
līdztiesībai ir jābūt vienai no sociālā 
nodrošinājuma un pensiju sistēmas 
reformas mērķiem, vienlaikus uzsverot, ka 
nevienlīdzība šajās sistēmās ir būtībā 
netieša un to izraisa pastāvīgā 
nevienlīdzība darba tirgū, atalgojuma un 
karjeras perspektīvu jomā, kā arī 
nevienlīdzība attiecībā uz ģimenes un 
mājsaimniecības pienākumu sadali, un 
tāpēc to var novērst tikai ar vispārēju 
pasākumu palīdzību;

Or. fr

Grozījums Nr. 12
Ria Oomen-Ruijten

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka vīriešu un sieviešu 
līdztiesībai ir jābūt vienai no sociālā 
nodrošinājuma sistēmas reformas mērķiem, 
jo tā iekļaujama pastāvīgo nevienlīdzību 
skaitā darba tirgū atalgojuma un karjeras 
perspektīvu jomā, kā arī attiecībā uz 
ģimenes un mājsaimniecības pienākumu 
nevienlīdzīgu sadali;

1. uzskata, ka vīriešu un sieviešu 
līdztiesībai ir jābūt vienai no sociālā 
nodrošinājuma sistēmas reformas 
principiem, ņemot vērā pastāvīgo 
nevienlīdzību darba tirgū, atalgojuma un 
karjeras perspektīvu jomā, kā arī 
nevienlīdzību attiecībā uz ģimenes un 
mājsaimniecības pienākumu sadali;

Or. nl
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Grozījums Nr. 13
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka dalībvalstu sociālās 
aizsardzības sistēmu analīzei un reformai 
jānotiek, ņemot vērā dzimumu līdztiesības 
perspektīvu, un tās ietvaros 
jāindividualizē tiesības uz sociālo drošību, 
sociālo aizsardzību un pakalpojumus 
pielāgojot mainīgajām ģimenes 
struktūrām, kā arī nodrošinot, ka sociālās 
aizsardzības sistēmas labāk novērš 
sieviešu nestabilo situāciju un apmierina 
netradicionālo un viena vecāka ģimeņu 
vajadzības;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. šajā ziņā uzstāj uz aktīvas nodarbinātības 
politikas nepieciešamību, kura sievietēm 
un gados vecākiem strādājošiem uz pensiju 
iemaksu pamata nodrošinātu tiesības uz 
pienācīgu pensiju;

2. šajā ziņā uzstāj, ka ir nepieciešama 
aktīva nodarbinātības politika attiecībā uz
sievietēm, jauniešiem un gados vecākiem 
cilvēkiem, lai ar tās palīdzību efektīvi 
izmantotu darbaspēku un 
uzņēmējdarbības potenciālu, kā arī lai
nodrošinātu, ka pensiju iemaksas dod šiem 
cilvēkiem tiesības uz pienācīgu pensiju;

Or. el
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Grozījums Nr. 15
Ria Oomen-Ruijten

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. šajā ziņā uzstāj uz aktīvas nodarbinātības 
politikas nepieciešamību, kura sievietēm
un gados vecākiem strādājošiem uz pensiju 
iemaksu pamata nodrošinātu tiesības uz 
pienācīgu pensiju;

2. šajā ziņā uzstāj, ka ir nepieciešama 
aktīva nodarbinātības politika attiecībā uz
sievietēm un gados vecākiem cilvēkiem, lai
nodrošinātu, ka, cita starpā, pensiju 
iemaksas dod šiem cilvēkiem tiesības uz 
pienācīgu pensiju;

Or. nl

Grozījums Nr. 16
Ria Oomen-Ruijten

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina, ka saskaņā ar EK līguma 
141. pantu var pieņemt pozitīvus rīcības 
plānus, lai veicinātu atalgojuma 
vienlīdzību, kā arī, ka Kopienas 
jurisprudencē sociālās iemaksas tiek 
uzskatītas par atalgojuma daļu;

3. atgādina, ka saskaņā ar EK līguma 
141. pantu var pieņemt pozitīvus rīcības 
plānus, lai panāktu atalgojuma vienlīdzību, 
kā arī, ka Kopienas jurisprudencē sociālās 
iemaksas tiek uzskatītas par atalgojuma 
daļu;

Or. nl

Grozījums Nr. 17
Roselyne Lefrançois

Atzinuma projekts
 3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzskata, ka attiecībā uz sociālās 
drošības tiesību individualizāciju 
vajadzētu ievērot piesardzību, jo, lai gan 
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šo tiesību individualizācija bieži tiek 
uzskatīta par veidu, kā veicināt sieviešu 
neatkarību, reālajā dzīvē tā var būt 
neizdevīga sievietēm, jo īpaši sievietēm ar 
zemiem ienākumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 18
Ria Oomen-Ruijten

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju padziļināt pētījumus par 
sociālo tiesību individualizācijas ietekmi 
uz vienlīdzīgu attieksmi pret sievietēm un 
vīriešiem;

4. aicina Komisiju padziļināt pētījumus par 
sociālo tiesību individualizācijas ietekmi 
uz vienlīdzīgu attieksmi pret sievietēm un 
vīriešiem un darīt zināmus šo pētījumu 
rezultātus;

Or. nl

Grozījums Nr. 19
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5a. pieprasa, lai Komisija un dalībvalstis 
steidzami pieņemtu pasākumus ar mērķi 
aizliegt tiešo diskrimināciju 
profesionālajās pensiju shēmās, tostarp 
maksājumu un ar akturājiem faktoriem 
saistīto iemaksu samazināšanu, 
pamatojoties uz dzimumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 20
Ria Oomen-Ruijten

Atzinuma projekts
6. punkts – 1. ievilkums

Atzinuma projekts Grozījums

– laika periodu atzīšana, kuri veltīti
profesionālās un ģimenes dzīves 
apvienošanai, piemēram, maternitātes
atvaļinājums, vecāku atvaļinājumi, laiks, 
kas veltīts apgādājamiem vecākiem, 
izglītības saistības, piemēram, obligātās 
apdrošināšanas perioda pagarinājuma 
veidā, lai papildinātu dalības periodu, kāds
nepieciešams pensijas tiesību iegūšanai,

– tādu laika periodu atzīšana, kuros 
nepieciešama profesionālās un ģimenes 
dzīves apvienošana, piemēram, 
grūtniecības atvaļinājums, bērna kopšanas
atvaļinājums, laiks, kas veltīts 
apgādājamiem vecākiem, izglītības 
saistības, piemēram, ieviešot 
kompensējošus obligātās apdrošināšanas 
periodus pārtraukumu aizpildīšanai, lai 
papildinātu dalības periodu, kas
nepieciešams pensijas tiesību iegūšanai,

Or. nl

Grozījums Nr. 21
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Atzinuma projekts
6. punkts – 1. ievilkums

Atzinuma projekts Grozījums

– laika periodu atzīšana, kuri veltīti 
profesionālās un ģimenes dzīves 
apvienošanai, piemēram, maternitātes
atvaļinājums, vecāku atvaļinājumi, laiks, 
kas veltīts apgādājamiem vecākiem, 
izglītības saistības, piemēram, obligātās 
apdrošināšanas perioda pagarinājuma 
veidā, lai papildinātu dalības periodu, kāds
nepieciešams pensijas tiesību iegūšanai,

– tādu laika periodu atzīšana, kuri veltīti 
profesionālās un ģimenes dzīves 
apvienošanai, piemēram, grūtniecības
atvaļinājums, bērna kopšanas
atvaļinājums, laiks, kas veltīts 
apgādājamiem vecākiem, izglītības, 
turpmākas izglītības, pārkvalificēšanās un 
mūžizglītības saistības, piemēram, 
obligātās apdrošināšanas perioda 
pagarinājuma veidā, lai papildinātu dalības 
periodu, kas nepieciešams pensijas tiesību 
nodrošināšanai,

Or. el
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Grozījums Nr. 22
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Atzinuma projekts
6. punkts – 1. ievilkums

Atzinuma projekts Grozījums

– laika periodu atzīšana, kuri veltīti 
profesionālās un ģimenes dzīves 
apvienošanai, piemēram, maternitātes 
atvaļinājums, vecāku atvaļinājumi, laiks, 
kas veltīts apgādājamiem vecākiem, 
izglītības saistības, piemēram, obligātās 
apdrošināšanas perioda pagarinājuma 
veidā, lai papildinātu dalības periodu, kāds
nepieciešams pensijas tiesību iegūšanai,

– tādu laika periodu atzīšana, kuri veltīti 
profesionālās un ģimenes dzīves 
apvienošanai, piemēram, bērna kopšanas
atvaļinājums, laiks, kas veltīts 
apgādājamiem vecākiem, izglītības 
saistības, piemēram, obligātās 
apdrošināšanas perioda pagarinājuma 
veidā, lai papildinātu dalības periodu, kas
nepieciešams pensijas tiesību iegūšanai,

Or. en

Grozījums Nr. 23
Ria Oomen-Ruijten

Atzinuma projekts
6. punkts – 2. ievilkums

Atzinuma projekts Grozījums

– pensijas tiesību sadale („pension 
splitting”) šķiršanās gadījumā,

– godīga pensijas tiesību sadale („pension 
splitting”) šķiršanās gadījumā,

Or. nl

Grozījums Nr. 24
Ria Oomen-Ruijten

Atzinuma projekts
6. punkts – 3. ievilkums

Atzinuma projekts Grozījums

– tādu tiesību saglabāšana vai izveidošana, 
kuras piešķiramas ilgāk dzīvojošajam 
dzīvesbiedram atraitnības, pensijas veidā, 
jo īpaši tiem, kuri samazinājuši vai 

– tiesību saglabāšana vai izveidošana 
pārdzīvojušajiem dzīvesbiedriem godīgas
atraitnības pensijas veidā, jo īpaši tiem, 
kuri samazinājuši vai pārtraukuši savu 
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pārtraukuši savu profesionālo darbību, lai 
veiktu savus ģimenes un mājsaimniecības 
pienākumus,

profesionālo darbību, lai veiktu savus 
ģimenes un mājsaimniecības pienākumus,

Or. nl

Grozījums Nr. 25
Ria Oomen-Ruijten

Atzinuma projekts
6. punkts – 4. ievilkums

Atzinuma projekts Grozījums

– minimālās pensijas piešķiršanas iespējas, 
neņemot vērā dalību ar pārtraukumiem vai 
zemu atalgojumu,

– kompensējošās pensijas piešķiršanas 
iespējas pat tām personām, kuras iemaksas 
neveica pastāvīgi vai kuru iemaksas bija 
balstītas uz zemu atalgojumu,

Or. nl

Grozījums Nr. 26
Ria Oomen-Ruijten

Atzinuma projekts
6. punkts – 6. ievilkums

Atzinuma projekts Grozījums

– tādas sistēmas ieviešana, kas pieļautu 
brīvprātīgu pakāpenisku pensionēšanos,
turpinot strādāt uz pusslodzi pirms un pēc
pensijas vecuma sasniegšanas;

– tādas sistēmas ieviešana, kas ļautu
pensijā aiziet pakāpeniski vai turpināt
strādāt uz pusslodzi pēc pensijas vecuma 
sasniegšanas, tādējādi nopelnot labāku 
pensiju;

Or. nl

Grozījums Nr. 27
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Atzinuma projekts
7. punkts



PE409.536v01-00 14/15 AM\732738LV.doc

LV

Atzinuma projekts Grozījums

7. atgādina par savu 1997. gada 
21. februāra rezolūciju par neatkarīgo
darba ņēmēju dzīvesbiedru situāciju, kas
cita starpā prasīja nodrošināt obligātu 
dzīvesbiedra dalību pensijas 
apdrošināšanai.

7. atgādina par Parlamenta 1997. gada 
21. februāra rezolūciju par 
pašnodarbinātajiem darba ņēmējiem
palīdzošo dzīvesbiedru situāciju, kurā cita 
starpā prasīts veikt pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka palīdzību saņemošās 
personas obligātā kārtā veic iemaksas 
savu partneru pensijas apdrošināšanas 
shēmā.

Or. el

Grozījums Nr. 28
Ria Oomen-Ruijten

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atgādina par savu 1997. gada 
21. februāra rezolūciju par neatkarīgo
darba ņēmēju dzīvesbiedru situāciju, kas
cita starpā prasīja nodrošināt obligātu 
dzīvesbiedra dalību pensijas
apdrošināšanai.

7. atgādina par Parlamenta 1997. gada 
21. februāra rezolūciju par 
pašnodarbinātajiem darba ņēmējiem
palīdzošo dzīvesbiedru situāciju, kurā cita 
starpā prasīts veikt pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka pašnodarbinātajiem darba 
ņēmējiem palīdzošie dzīvesbiedri tiek 
individuāli iekļauti pensijas
apdrošināšanas shēmā.

Or. nl

Grozījums Nr. 29
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a atgādina par Parlamenta 2008. gada 
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12. marta rezolūciju par sieviešu stāvokli 
ES lauku apvidos1, kurā Komisija vēlreiz 
tiek aicināta līdz 2008. gada beigām 
iesniegt Direktīvas 86/613/ΕEK2

pārskatītu versiju, paredzot neatkarīgas 
sociālās tiesības un pensiju tiesības 
sievietēm, kuras palīdz lauku 
saimniecībās;

Or. el

Grozījums Nr. 30
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b aicina Komisiju cieši uzraudzīt 
sociālās drošības un pensiju sistēmas 
reformas dalībvalstīs, salīdzinot ietekmi, 
kura tām līdz šim bijusi uz sieviešu 
nodarbinātības stāvokli, un uzmanību 
pievēršot labākajiem pasākumiem, jo īpaši 
dzimumu diskriminācijas samazināšanai 
saistībā ar atalgojumu un profesionālo un 
ģimenes saistību apvienošanai.

Or. el

                                               
1 P6_TA(2008)0094.
2 Padomes 1986. gada 11. decembra Direktīva 86/613/ΕEK par to, kā piemērot vienlīdzīgas attieksmes principu 
pret pašnodarbinātiem vīriešiem un sievietēm, to skaitā lauksaimniecībā nodarbinātiem, un par pašnodarbinātu 
grūtnieču un māšu aizsardzību, OV L 359, 19.12.1986., 56. lpp.
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