
PA\674367LV.doc PE 391.978v01-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

PAGAIDU
2007/2104(INI)

3.7.2007

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai

par sociālās realitātes analīzi
(2007/2104(INI))

Atzinumu sagatavoja: Ilda Figueiredo



PE 391.978v01-00 2/3 PA\674367LV.doc

LV

PA_NonLeg



PA\674367LV.doc 3/3 PE 391.978v01-00

LV

IEROSINĀJUMI

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

1. uzsver, ka sievietes un bērni ir aizvien neoliberālākas politikas galvenie upuri, jo šīs 
politikas dēļ saglabājas augsts nabadzības un sociālās atstumtības līmenis, 16 % 
iedzīvotāju dzīvojot uz nabadzības sliekšņa pat pēc sociālo pabalstu izmaksāšanas; 
imigranti, vecāka gadagājuma cilvēki, invalīdi un nepilnu ģimeņu locekļi ir jo īpaši 
apdraudēti;

2. atzīmē, ka lielākajā daļā dalībvalstu bērnu pakļautība nabadzības riskam pārsniedz 
vidējos rādītājus; dažās dalībvalstīs katrs trešais bērns ir pakļauts nabadzības riskam, 
turklāt šī situācija pasliktinās, ja bērni dzīvo nepilnās ģimenēs, kuras veido galvenokārt 
sievietes vai sievietes bezdarbnieces;

3. uzsver, ka nabadzībai un sociālai atstumtībai piemīt daudzpusīgs raksturs un īpaša 
nozīme šajā sakarā ir ģimeņu ekonomiskajam stāvoklim, dzīves apstākļiem, kā arī 
piekļuvei izglītībai, veselības pakalpojumiem un pastāvīgai aprūpei;

4. uzsver, ka monetārajai politikai pievērstā uzmanība, par kuru liecina tas, ka Eiropas 
Centrālā banka pusotra gada laikā vismaz astoņas reizes paaugstināja procentu likmi, vēl 
jo vairāk pastiprināja netaisnību, kā arī sociālo un teritoriālo nevienlīdzību, saglabājot 
nabadzības un sociālās atstumtības īpaši augstos līmeņus, kad apmēram 20 % vai vairāk 
iedzīvotāju dažādās dalībvalstīs dzīvo uz nabadzība sliekšņa, šai situācijai jo īpaši skarot 
sievietes;

5. uzsver, cik būtiski ir saglabāt kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, noturīgu valsts 
sociālās un vispārējās apdrošināšanas sistēmu, kā arī augstu sociālās aizsardzības līmeni 
un kvalitatīvu un tiesību aizsardzību garantējošu nodarbinātību, kā īstenošanai par 
prioritāriem jāpadara tie politikas virzieni, kuru mērķis ir sieviešu tiesību aizsardzība, un 
nevis tie politikas virzieni, saskaņā ar kuriem viss ir pakļauts konkurences likumiem;

6. mudina Komisiju, Eiropas Centrālo banku, Padomi un dalībvalsts pēc iespējas lielāku 
uzmanību veltīt sociālajai integrācijai un sieviešu tiesībām, ieviešot atbilstošas izmaiņas 
attiecīgajos politikas virzienos, īstenojot ieņēmumu sadales politiku un garantējot 
pienācīgus minimālos ienākumus.
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