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IEROSINĀJUMI

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

A. 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;

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,

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;

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

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;

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

5. aicina valdības, sociālos partnerus un sieviešu organizāciju pārstāvjus piešķirt pastiprinātu 
uzmanību iespējamai vai esošai ietekmei, kāda pensiju sistēmas reformai ir attiecībā uz 
sieviešu un vīriešu vienlīdzību, kā arī paredzēt uzlabojumus vienlīdzības nodrošināšanai;

6. uzskata, ka vīriešu un sieviešu vienlīdzības aizsardzību un pensiju sistēmas reformas 
sekmēšanu, ņemot vērā sistēmas atšķirības dalībvalstīs, var veicināt šādi uzlabojumi:

– 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,

– pensijas tiesību sadale („pension splitting”) šķiršanās gadījumā1,

                                               
1 1994. gada 21. janvāra rezolūcija par pensijas tiesību sadali sievietēm, kuras laulību šķīrušas vai nedzīvo kopā 
ar dzīvesbiedru Kopienas dalībvalstīs (OV C 44, 14.2.1994, 218. lpp.).
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– tādu tiesību saglabāšana vai izveidošana, kuras piešķiramas ilgāk dzīvojošajam 
dzīvesbiedram atraitnības, pensijas veidā, jo īpaši tiem, kuri samazinājuši vai 
pārtraukuši savu profesionālo darbību, lai veiktu savus ģimenes un mājsaimniecības 
pienākumus,

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

– pensiju indeksācija pēc cenu un algu līmeņa, lai nodrošinātu pirktspēju,

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

7. atgādina par savu 1997. gada 21. februāra rezolūciju par neatkarīgo darba ņēmēju1

dzīvesbiedru situāciju, kas cita starpā prasīja nodrošināt obligātu dzīvesbiedra dalību
pensijas apdrošināšanai.

                                               
1 OV C 85, 17.3.1997, 186. lpp.
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