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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut 
šādus ierosinājumus:

A. tā kā saskaņā ar ESAO statistikas datiem iedzīvotāji ESAO valstīs noveco un tā kā uz 
katriem 100 strādājošiem pašlaik ir 38 pensionāri, tad, ja nodarbinātības politika netiks 
mainīta, šis skaitlis var pieaugt līdz 70 pensionāriem uz katriem 100 strādājošiem;

B. tā kā ANO Iedzīvotāju fonda 2005. gada ziņojums cita starpā konstatē, ka centieni izskaust 
nabadzību visā pasaulē būs neveiksmīgi, ja netiks veikti steidzami pasākumi cīņā pret 
nevienlīdzīgiem apstākļiem, kas balstās uz dzimumu, sieviešu un meiteņu diskrimināciju 
un vardarbību pret viņām;

C. tā kā ES valstīs pieaug to iedzīvotāju skaits, kuriem draud sociālā izolācija, kā arī to riska 
grupu skaits, kurām sociālās integrācijas apstākļi ir sliktāki nekā pārējām iedzīvotāju 
grupām;

1. iesaka prioritāti efektīvi risināt dzimumu līdztiesības jautājumus pievienot pārējām 
septiņām sociālpolitikas prioritātēm, tā palielinot sociālpolitikas prioritāšu skaitu no 
septiņām uz astoņām;

2. ierosina lielāku uzmanību pievērst informācijas un statistikas vērtējumam, ko sniegs nesen 
nodibinātais Dzimumu līdztiesības institūts;

3. piekrīt tam, ka tiek uzsvērta bērnu nabadzības izskaušana, bet tajā pašā laikā norāda, ka 
bērnu stāvoklis ir cieši saistīts ar jautājumu par vienādām iespējām, kas ietekmē ģimenes 
kā institūcijas tālāku attīstību;

4. norāda, ka saskaņā ar Eiropas Kopienu Statistikas biroja datiem viena trešdaļa no ES 
dzimušajiem bērniem ir dzimuši ārlaulībā, un šis skaitlis gadu no gada pieaug. Šī tendence 
liecina par to, ka jāmeklē efektīvi mehānismi, kas veicinātu ģimenes kā institūcijas 
pienācīgu funkcionēšanu, tostarp vēršot uzmanību uz tās turpmākās attīstības iespējām;

5. norāda, ka cilvēka mūža pagarināšanās var nozīmēt neko citu kā ilgāku vecuma periodu, 
ja vien netiks ieviestas pozitīvas pārmaiņas dzīvesveidā, darba ritmā, veselības aprūpē, 
uzturā un izglītībā. Šīm pārmaiņām jāaptver pēc iespējas lielāks iedzīvotāju skaits visās 
vecumu un sociālajās grupās;

6. iesaka, ka pensiju shēmas nevajadzētu veidot tikai no visdažādāko formu sociālās un 
papildu apdrošināšanas (tiesību aktos paredzētu vai privātu), bet būtu jāņem vērā arī lielās 
atšķirības noteiktajā pensionēšanās vecumā, atkarībā no dzimuma, profesijas un sieviešu 
gadījumā arī no bērnu skaita;

7. norāda, ka aktīva sociālā politika un labklājības statusa saglabāšana ir vieni no ES 
pīlāriem un pamatprincipiem. Tomēr tajā pašā laikā šo principu īstenošana ir dārga, un to 
finansēšana ES nostāda neizdevīgā stāvoklī modernajā, globalizētajā pasaulē, jo īpaši 
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attiecībā uz konkurenci ekonomikas jomā ar citām lielākajām pasaules valstīm. Tomēr ES 
stingri jāievēro šie principi.

8. ierosina pievērst lielāku vērību sociālās integrācijas jautājumiem, jo īpaši attiecībā uz 
imigrantiem, kas ieceļojuši no atšķirīgas kultūras reģioniem, kur kultūras vērtības un 
tradīcijas dažādā ziņā var atšķirties no ES valstīs pieņemtajām. Šīs atšķirības var izraisīt 
domstarpības un nesaprašanos, kas apgrūtina šo ļaužu grupu integrāciju, jo īpaši tas 
attiecas uz jaunāko paaudzi, kā to pierādījuši nesenie notikumi Eiropā.


