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IEROSINĀJUMI 

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 

ierosinājumus: 

A. tā kā LESD 157. pantā ir atzīts princips, ka vīrieši un sievietes par vienādu vai vienādi 

vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu; tā kā, ņemot vērā sociālā dempinga esību, ir 

jānodrošina, ka vienā un tajā pašā darbvietā tiek ievērots princips, ka vīrieši un sievietes 

par vienādu darbu saņem vienādu darba samaksu, kā arī ir jānodrošina vienādi darba 

apstākļi; tā kā ir jāgarantē tiesības uz iespēju vienlīdzību, piekļuve apmācībai un 

profesionālās izaugsmes iespējas; tā kā sievietes saskaras ar vairākiemeslu diskrimināciju, 

kā rezultātā viņas ir pakļautas lielākam nabadzības un sociālās atstumtības riskam; 

B. tā kā visu dalībvalstu parakstītajā Eiropas Savienības Pamattiesību hartā ir noteikts, ka 

visās jomās ir jānodrošina sieviešu un vīriešu līdztiesība; tā kā saistībā ar sociālo 

dempingu lielākais ES uzdevums ir palielināt sieviešu nodarbinātību, uzlabot sieviešu 

stāvokli darba tirgū un izskaust nevienlīdzību dzimuma dēļ; 

C. tā kā sociālais dempings lielākā mērā izpaužas tādā sociālā un kultūras vidē, kurā trūkst 

zināšanu par darba ņēmēju tiesībām un sievietēm ir grūtāk iekļūt darba tirgū, un šādos 

apstākļos sociālais dempings var izpausties dažādos veidos; tā kā vissliktākais sociālā 

dempinga veids ir nedeklarēts darbs; 

D. tā kā joprojām pastāv sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirība un, lai gan pastāv ES 

tiesību akti un nesaistoši ieteikumi, progress šajā jomā ir ļoti lēns; tā kā stāvokli saasina 

sociālais dempings un sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirība, kas kopā rada sieviešu 

un vīriešu pensiju atšķirību, un līdz ar to vecu cilvēku vidū sievietes ir pakļautas lielākam 

nabadzības riskam; 

E. tā kā cilvēku un jo īpaši sieviešu tirdzniecība ne tikai no trešām valstīm uz ES, bet arī 

starp ES valstīm bieži vien ir saistīta ar fiktīviem darba līgumiem, 

1. atzīmē, ka atsevišķās nozarēs sievietes visvairāk cieš no sociālā dempinga, jo īpaši 

mājsaimniecības un aprūpes (jo īpaši mājaprūpes) nozarē, taču arī tradicionālajās 

“norīkojuma” nozarēs, tādās kā gaļas pārstrādes un transporta nozare; aicina Komisiju 

sadarbībā ar dalībvalstīm izvērtēt visas situācijas, kurās sievietes saskaras ar sociālo un 

algu dempingu vai nedeklarētu darbu, kā arī izvērtēt attiecīgos spēkā esošos ES tiesību 

aktus; 

2. iesaka Komisijai un dalībvalstīm biežāk kontrolēt uzņēmumus un uzlikt sankcijas par 

sociālā dempinga piekopšanu; 

3. aicina dalībvalstis pieņemt īpašus pasākumus, ar ko saskaņotā veidā profesionalizētu un 

kvalificētu tādu darbu, kā piemēram, darbs mājsaimniecībā, ko pašlaik bieži vien dara 

nelegāli; 

4. prasa turpmākajā informācijas apmaiņā starp dalībvalstīm par Eiropas platformas izveidi 

sadarbības uzlabošanai nedeklarēta darba novēršanā un atturēšanā no tā īpašu uzmanību 
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pievērst nozarēm, kurās sieviešu stāvoklis ir vissliktākais, lai tajās uzlabotu pārbaudes, 

kuras ir iespējams veikt; 

5. norāda, ka samaksai, darba apstākļiem un sociālās drošības maksājumiem laikā, kurā 

darbinieki tiek nosūtīti norīkojumā vai uz laiku strādāt citā dalībvalstī, ir jābūt vismaz 

tādiem pašiem, kādus saņem darba ņēmējas sievietes dalībvalstī, uz kuru attiecīgie 

darbinieki ir nosūtīti; 

6. iesaka izveidot informācijas biroju tīklu, kurā sniegtu konsultācijas un informāciju par to 

darba ņēmēju sieviešu tiesībām, kuras nosūtītas vai uz laiku pārceltas strādāt citā 

dalībvalstī, kā arī informāciju par darba devēju pienākumiem, ja iespējams, migrējošo 

darba ņēmēju dzimtajā valodā, kā arī iesaka izveidot tīmekļa vietni, kurā būtu pieejami tie 

paši pakalpojumi; aicina dalībvalstis sniegt darba ņēmējiem atbilstīgu juridisko palīdzību 

darba tiesību jautājumos; 

7. uzsver, ka visi apakšuzņēmēji, piemēram, pagaidu aģentūras, kas lielākoties nosūta 

sievietes uz citu dalībvalsti mājsaimniecības un mājaprūpes darbā, ir saucami pie 

atbildības par nesamaksātām algām, sociālās drošības maksājumiem, nelaimes gadījumu 

apdrošināšanu, kā arī saistībā ar noteikumu par darbnespēju un nelaimes gadījumiem 

darbā neievērošanu; uzsver, ka apakšuzņēmējiem ir arī jāspēj sniegt atbalstu darba 

ņēmējiem gadījumā, ja pret viņiem slikti izturas un viņus aizskar klienti, kā arī 

repatriācijas gadījumā; 

8. aicina Komisiju nodrošināt, ka dalībvalstis nostiprina efektīvas kontroles pasākumus un 

sankcijas pret darba devējiem nozarēs, kurās sievietes cieš no sociālā dempinga un 

nedeklarēta darba, un ka dalībvalstis sniedz atbilstīgu informāciju par darba devējiem, kuri 

neievēro ES un dalībvalstu tiesību aktus; 

9. aicina Komisiju īstenot īpašus pasākumus, ar ko palīdzētu sievietēm, kas cieš no sociālā 

dempinga, un galveno uzmanību pievērstu visām kopējās politikas nostādnēm un 

pasākumiem par līdztiesības panākšanu, ņemot vērā tagadējo darba tirgus segregāciju un 

nelīdztiesību darba līgumos, kas joprojām izpaužas kā sieviešu un vīriešu darba samaksas 

atšķirības; 

10. prasa palielināt sociālo partneru un jo īpaši arodbiedrību lomu, ņemot vērā šo struktūru 

nozīmi informācijas sniegšanā par tādas nodarbinātības prakses novēršanu, ziņošanu un 

apkarošanu, kas ir kaitnieciska un pretrunā korporatīvajai sociālajai atbildībai un neatbilst 

pienācīga darba koncepcijai. 
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