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4.5.2016 A8-0076/1 

Grozījums Nr.  1 

Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0076/2016 

Maria Arena 

Pamatnolīgums par vecāku atvaļinājumu 

2015/2097(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

D apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

D. tā kā pieejamie dati apliecina, ka 

neapmaksāti vai maz apmaksāti ģimenes 

atvaļinājumi nozīmē zemu to izmantošanas 

līmeni un ka tēvi maz izmanto savas 

tiesības uz vecāku atvaļinājumiem; tā kā 

nenododamus vai daļēji nenododamus un 

pienācīgi apmaksātus vecāku 

atvaļinājumus līdzsvarotāk izmanto abi 

vecāki, kas palīdz samazināt diskrimināciju 

pret sievietēm darba tirgū; 

D. tā kā pieejamie dati apliecina, ka 

neapmaksāti vai maz apmaksāti ģimenes 

atvaļinājumi nozīmē zemu to izmantošanas 

līmeni un ka tēvi maz izmanto savas 

tiesības uz vecāku atvaļinājumiem; tā kā 

nenododamus vai daļēji nenododamus un 

pienācīgi apmaksātus vecāku 

atvaļinājumus līdzsvarotāk izmanto abi 

vecāki, kas palīdz samazināt diskrimināciju 

pret sievietēm darba tirgū; tā kā 

nododamības elementa ieviešana ir 

sociālo tiesību individualitātes principa 

pārkāpums; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/2 

Grozījums Nr.  2 

João Pimenta Lopes, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Kostas Chrysogonos, 

Jiří Maštálka 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0076/2016 

Maria Arena 

Pamatnolīgums par vecāku atvaļinājumu 

2015/2097(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

H apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

H. tā kā Eiropas Savienība kopumā 

saskaras ar nopietniem demogrāfiskiem 

uzdevumiem, jo vairumā dalībvalstu 

dzimstības līmenis samazinās, un tā kā 

ģimenes politikai, kura ir taisnīga gan 

pret sievietēm, gan vīriešiem, jāuzlabo 

sieviešu izredzes darba tirgū, jāpanāk 

labāks darba un privātās dzīves līdzsvars 

un jāmazina atšķirības sieviešu un vīriešu 

darba samaksā, pensijā un visā dzīves 

laikā gūtajos ienākumos, kā arī labvēlīgi 

jāietekmē demogrāfiskie procesi; 

H. tā kā Eiropas Savienība kopumā 

saskaras ar nopietniem demogrāfiskajiem 

uzdevumiem, jo vairumā dalībvalstu 

dzimstības līmenis samazinās nevis tādēļ, 

ka sievietes un pāri nevēlētos bērnus, bet 

gan tādēļ, ka aizvien vairāk pasliktinās 

dzīves un darba apstākļi tā dēvētās 

taupības politikas tiešā rezultātā, kura ir 

radījusi bezdarbu un nestabilas darba 

attiecības un ir novedusi pie maternitātes 

un paternitātes tiesību neievērošanas vai 

pārkāpumiem darbvietās, vienlaikus 

paaugstinot pamatpreču un 

pamatpakalpojumu izmaksas, iznīcinot 

sabiedriskos pakalpojumus un apgrūtinot 

piekļuvi bērnu aprūpes iestādēm; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/3 

Grozījums Nr.  3 

João Pimenta Lopes, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Kostas Chrysogonos, 

Jiří Maštálka 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0076/2016 

Maria Arena 

Pamatnolīgums par vecāku atvaļinājumu 

2015/2097(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

J apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

J. tā kā Komisijai kopā ar dalībvalstīm 

vajadzētu sākt īpašus pasākumus, ar ko 

sekmētu jauna veida darba organizēšanu, 

izmantojot elastīgākus modeļus, kas ar 

darba un privātās dzīves līdzsvara 

instrumentu piemērošanu ļautu vecākiem 

efektīvi īstenot savas vecāku tiesības; tā kā 

šādi pasākumi palīdzētu samazināt 

diskrimināciju pret sievietēm un palīdzētu 

viņām iekļūt, noturēties un atgriezties 

darba tirgū, neizjūtot nekādu ekonomisko 

un sociālo spiedienu; 

J. tā kā Komisijai kopā ar dalībvalstīm 

vajadzētu sākt īpašus pasākumus, ar ko 

sekmētu darba organizāciju,  kura ar darba 

un privātās dzīves līdzsvara 

instrumentiem, kas paredzēti darba tiesību 

noteikumos un darba koplīgumos, ļautu 

vecākiem efektīvi īstenot savas vecāku 

tiesības; tā kā šādi pasākumi palīdzētu 

samazināt diskrimināciju pret sievietēm un 

palīdzētu viņām iekļūt, noturēties un 

atgriezties darba tirgū, neizjūtot nekādu 

ekonomisko un sociālo spiedienu; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/4 

Grozījums Nr.  4 

João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Marisa Matias, 

Stefan Eck, Kostas Chrysogonos 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0076/2016 

Maria Arena 

Pamatnolīgums par vecāku atvaļinājumu 

2015/2097(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

9. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

9. atzīmē, ka vairāk nekā desmit gadus pēc 

direktīvas transponēšanas dalībvalstīs 

vecāku atvaļinājumu izmantošanas ziņā 

joprojām ir nepietiekams dzimumu 

līdzsvars; turklāt norāda, ka starp 

dalībvalstīm pastāv arī lielas atšķirības 

saistībā ar vecāku atvaļinājuma maksimālo 

ilgumu, likumos noteikto statusu un 

sistēmām, ar ko paredz samaksu 

atvaļinājuma laikā; uzskata, ka samaksa 

atvaļinājuma laikā ir ļoti svarīga, lai 

vecākiem ar maziem ienākumiem un 

vecākiem, kuri audzina bērnus vieni, tiktu 

sniegts tāds pats atbalsts kā visiem 

pārējiem vecākiem; atzinīgi vērtē dažādos 

pasākumus nolūkā mudināt tēvus izmantot 

vecāku atvaļinājumus; atzīst, ka ES ir 

potenciāls vērst dalībvalstu uzmanību uz 

vajadzību rīkoties un sekmēt savstarpējas 

konsultācijas un palīdzības sniegšanu 

dalībvalstīm, kurām tas vajadzīgs, jo īpaši 

sociālās labklājības tiesību jomā; uzskata, 

ka Komisijai būtu jāierosina pasākumi, ar 

ko mudinātu tēvus izmantot vecāku 

atvaļinājumu, un ka dalībvalstīm būtu 

jāveicina efektīvāka paraugprakses 

apmaiņa šajā jomā; 

9. atzīmē, ka vairāk nekā desmit gadus pēc 

direktīvas transponēšanas dalībvalstīs 

vecāku atvaļinājumu izmantošanas ziņā 

joprojām ir nepietiekams dzimumu 

līdzsvars; atzīmē, ka daudzās dalībvalstis 

šo situāciju nevar nošķirt no tā, ka 

sieviešu un vīriešu nevienlīdzība attiecībā 

uz darba apstākļiem ne tikai nemazinās, 

bet pēdējos gados ir palielinājusies, kas 

apvienojumā ar to, ka vecāku 

atvaļinājums netiek apmaksāts 100% 

līmenī no atsauces algas, nozīmē, ka 

vairumam pāru ir augstākas ekonomiskas 

izmaksas, ja vecāku atvaļinājumu izmanto 

vecāks, kuram ir augstāka alga; turklāt 

norāda, ka starp dalībvalstīm pastāv arī 

lielas atšķirības saistībā ar vecāku 

atvaļinājuma maksimālo ilgumu, likumos 

noteikto statusu un sistēmām, ar ko paredz 

samaksu atvaļinājuma laikā; uzskata, ka 

samaksa atvaļinājuma laikā ir ļoti svarīga, 

lai vecākiem ar maziem ienākumiem un 

vecākiem, kuri audzina bērnus vieni, tiktu 

sniegts tāds pats atbalsts kā visiem 

pārējiem vecākiem, un ka vecāku 

atvaļinājumu ir jāapmaksā 100 % līmenī 

no atsauces algas; atzinīgi vērtē dažādos 

pasākumus, kurus var pieņemt nolūkā 

mudināt tēvus izmantot vecāku 

atvaļinājumus; atzīst, ka ES ir potenciāls 
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vērst dalībvalstu uzmanību uz vajadzību 

rīkoties un sekmēt savstarpējas 

konsultācijas un palīdzības sniegšanu 

dalībvalstīm, kurām tas vajadzīgs, jo īpaši 

sociālās labklājības tiesību jomā; uzskata, 

ka Komisijai būtu jāierosina pasākumi, ar 

ko mudinātu tēvus izmantot vecāku 

atvaļinājumu, un ka dalībvalstīm būtu 

jāveicina efektīvāka paraugprakses 

apmaiņa šajā jomā; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/5 

Grozījums Nr.  5 

João Pimenta Lopes, Fabio De Masi, Barbara Spinelli, Stefan Eck 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0076/2016 

Maria Arena 

Pamatnolīgums par vecāku atvaļinājumu 

2015/2097(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

11. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

11. aicina dalībvalstis kopā ar Komisiju 

garantēt, ka valsts politikā paredzētās 

ģimenes tiesības, tostarp vecāku 

atvaļinājums, ir vienādas ar individuālajām 

tiesībām un vienādi pieejamas abiem 

vecākiem, lai mudinātu viņus panākt 

labāku darba un privātās dzīves līdzsvaru 

un pilnībā ņemt vērā savu bērnu intereses; 

uzsver, ka šīs tiesības pēc iespējas būtu 

jānosaka individuāli, lai palīdzētu panākt 

stratēģijā “Eiropa 2020” noteikto 75 % 

nodarbinātības līmeni sievietēm un 

vīriešiem un veicinātu dzimumu 

līdztiesību; uzskata, ka vecāku 

atvaļinājuma izmantošanas ziņā vecākiem 

būtu jāatļauj zināms elastīgums un ka 

tam nekādā gadījumā nebūtu jāapgrūtina 

stratēģijā “Eiropa 2020” noteiktā mērķa 

sasniegšana, proti, panākt 75 % 

nodarbinātības līmeni sievietēm un 

vīriešiem; uzskata, ka ar sociālo partneru 

pieņemto sistēmu būtu jāpanāk 

risinājums, lai liela daļa no vecāku 

atvaļinājuma paliktu nenododama; 

uzsver, ka abiem vecākiem ir jābūt 

vienādām iespējām attiecībā uz tiesībām 

gūt ienākumus un vecāku atvaļinājuma 

ilgumu; 

11. aicina dalībvalstis kopā ar Komisiju 

garantēt, ka valsts politikā paredzētās 

ģimenes tiesības, tostarp vecāku 

atvaļinājums, ir vienādas ar individuālajām 

tiesībām un vienādi pieejamas abiem 

vecākiem, lai mudinātu viņus panākt 

labāku darba un privātās dzīves līdzsvaru 

un pilnībā ņemt vērā savu bērnu intereses; 

uzskata, ka ar sociālo partneru pieņemto 

sistēmu būtu jāpanāk risinājums, lai liela 

daļa no vecāku atvaļinājuma paliktu 

nenododama, mātei kā obligāto 

atvaļinājuma minimumu nosakot sešas 

nedēļas pēc dzemdībām, kā to Parlaments 

ierosināja 2010. gada 20. oktobrī pirmā 

lasījuma nostājā par Direktīvas 

priekšlikumu, ar kuru groza Direktīvu 

92/85/EEK; uzsver, ka abiem vecākiem ir 

jābūt vienādām iespējām attiecībā uz 

tiesībām gūt ienākumus un vecāku 

atvaļinājuma ilgumu; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/6 

Grozījums Nr.  6 

Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0076/2016 

Maria Arena 

Pamatnolīgums par vecāku atvaļinājumu 

2015/2097(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

18. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

18. atzīmē, ka Komisija ir atsaukusi 

priekšlikumu direktīvai par grūtniecības un 

dzemdību atvaļinājumu, un norāda, ka 

saistībā ar ceļvedi “Jauns mēģinājums 

pārvarēt darba un privātās dzīves līdzsvara 

uzdevumus strādājošām ģimenēm” 

Komisija pašlaik neplāno publicēt galīgo 

ziņojumu par direktīvas par vecāku 

atvaļinājumu īstenošanu; aicina Komisiju 

no jauna iesniegt vērienīgu priekšlikumu, 

kas efektīvi ļautu panākt labāku darba un 

privātās dzīves līdzsvaru, vienlaikus 

ievērojot subsidiaritātes principu; 

18. atzīmē, ka Komisija ir atsaukusi 

priekšlikumu direktīvai par grūtniecības un 

dzemdību atvaļinājumu, un norāda, ka 

saistībā ar ceļvedi “Jauns mēģinājums 

pārvarēt darba un privātās dzīves līdzsvara 

uzdevumus strādājošām ģimenēm” 

Komisija pašlaik neplāno publicēt galīgo 

ziņojumu par direktīvas par vecāku 

atvaļinājumu īstenošanu; aicina Komisiju 

pārstrādāt spēkā esošās direktīvas vienā 

vienīgā Eiropas direktīvā, kas paredz 

vienlīdzīgas un nenododamas tiesības uz 

bērnu kopšanas atvaļinājumu, kas efektīvi 

ļautu panākt labāku darba un privātās 

dzīves līdzsvaru, vienlaikus ievērojot 

subsidiaritātes principu; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/7 

Grozījums Nr.  7 

João Pimenta Lopes, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Kostas Chrysogonos 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0076/2016 

Maria Arena 

Pamatnolīgums par vecāku atvaļinājumu 

2015/2097(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

21. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

21. uzskata — tā kā dažādi ģimenes 

atvaļinājumu veidi savstarpēji pārklājas, ir 

vajadzīga dažādo noteikumu tekstu 

saskaņošana ES līmenī, iesaistot sociālos 

partnerus, lai ģimenēm būtu dzīves ciklam 

atbilstīgas atvaļinājumu perspektīvas un 

varētu panākt lielāku līdzsvaru starp 

sieviešu un vīriešu aprūpes pienākumiem; 

mudina Komisiju šajā nolūkā apsvērt 

iespēju izmantot pārskatīšanas klauzulu 

ES tiesību aktos par vecāku atvaļinājumu; 

uzskata, ka ir nepieciešami precīzāk 

formulēti tiesību akti, kas nav sarežģīti, 

uzlabo atbilstību un aizsargā darba 

ņēmējus; 

21. uzskata — tā kā dažādi ģimenes 

atvaļinājumu veidi savstarpēji pārklājas, ir 

vajadzīga dažādo noteikumu tekstu 

saskaņošana ES līmenī, iesaistot sociālos 

partnerus, lai ģimenēm būtu dzīves ciklam 

atbilstīgas atvaļinājumu perspektīvas un 

varētu panākt lielāku līdzsvaru starp 

sieviešu un vīriešu aprūpes pienākumiem; 

mudina Komisiju un sociālos partnerus 

iesniegt likumdošanas iniciatīvu, kuras 

mērķis ir izveidot labāku saikni starp 

grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 

un paternitātes atvaļinājuma tiesībām 

nolūkā pievērsties dalībvalstu sieviešu un 

vīriešu reālajai dzīves situācijai, un šajā 

nolūkā apsvērt iespēju izmantot 

pārskatīšanas klauzulu ES tiesību aktos 

par vecāku atvaļinājumu; uzskata, ka ir 

nepieciešami precīzāk formulēti tiesību 

akti, kas nav sarežģīti, uzlabo atbilstību un 

aizsargā darba ņēmējus, kā arī tādu 

pasākumu pieņemšana, ar kuriem tiek 

garantēta vecāku atvaļinājuma pabalstu 

apmaksāšana 100% līmenī no atsauces 

algas, īpašs grūtniecības un dzemdību 

atvaļinājums priekšlaicīgu dzemdību 

gadījumā tik ilgi, cik jaundzimušajam ir 

jāpaliek slimnīcā, un subsidēts 

atvaļinājums gadījumā, kad jaundzimušie 
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piedzimst ar slimībām, kurām ir 

nepieciešama hospitalizācija; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/8 

Grozījums Nr.  8 

Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0076/2016 

Maria Arena 

Pamatnolīgums par vecāku atvaļinājumu 

2015/2097(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

26. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

26. uzsver, ka atvaļinājumu (grūtniecības 

un dzemdību, paternitātes un vecāku 

atvaļinājumu) sistēmu labāka koordinācija, 

saskaņotība un pieejamība dalībvalstīs 

paaugstina līdzdalības līmeni un kopējo 

efektivitāti; uzsver, ka šajā saistībā ir 

būtiski nekavējoties ieviest ES direktīvu 

par minimālo divas nedēļas ilgu 

paternitātes atvaļinājumu; 

26. uzsver, ka atvaļinājumu (grūtniecības 

un dzemdību, paternitātes un vecāku 

atvaļinājumu) sistēmu labāka koordinācija, 

saskaņotība un pieejamība dalībvalstīs 

paaugstina līdzdalības līmeni un kopējo 

efektivitāti; šajā saistībā uzsver 

nepieciešamību ieviest vienlīdzīga ilguma 

nenododamas pilnīgi apmaksāta vecāku 

atvaļinājuma tiesības; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/9 

Grozījums Nr.  9 

João Pimenta Lopes, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0076/2016 

Maria Arena 

Pamatnolīgums par vecāku atvaļinājumu 

2015/2097(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

31. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

31. aicina dalībvalstis uzlabot vecāku 

izpratni par ieguvumiem, ko viņu bērniem 

un viņiem pašiem sniedz līdzdalība 

pirmsskolas izglītības un aprūpes 

programmās; aicina dalībvalstis pieņemt 

kvalitatīvu un iekļaujošu pirmsskolas 

izglītības un aprūpes pakalpojumu 

izstrādes un atbilstības kritērijus, lai ņemtu 

vērā arvien lielāko nodarbinātības modeļu 

daudzveidību, kas palīdzētu vecākiem 

izpildīt profesionālos pienākumus vai atrast 

darbu, vienlaikus īpašu uzmanību veltot 

bērna interesēm; 

31. aicina dalībvalstis uzlabot vecāku 

izpratni par ieguvumiem, ko viņu bērniem 

un viņiem pašiem sniedz līdzdalība 

pirmsskolas izglītības un aprūpes 

programmās; aicina dalībvalstis pieņemt 

kvalitatīvu, valsts, bezmaksas un visiem 

pieejamu pirmsskolas izglītības un aprūpes 

pakalpojumu izstrādes un atbilstības 

kritērijus, lai ņemtu vērā arvien lielāko 

nodarbinātības modeļu daudzveidību, kas 

palīdzētu vecākiem izpildīt profesionālos 

pienākumus vai atrast darbu, vienlaikus 

īpašu uzmanību veltot bērna interesēm; 

Or. en 


