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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Darba iestādei (EDI) būs svarīga nozīme darbaspēka pārrobežu mobilitātes jomā. 
Nestabilā darbā ir koncentrējies pārāk liels sieviešu īpatsvars, bieži vien — ne no brīvas 
gribas, tāpēc ir svarīgi ieviest pasākumus, ar ko dzimumu līdztiesību garantēt arī šajā sektorā.

Šis atzinums ir izstrādāts, lai panāktu dzimumu līdztiesības aspekta integrāciju EDI 
kompetences jomās. Pirmkārt, tas ir izstrādāts, lai panāktu, ka dzimumu līdztiesības aspekts 
tiek integrēts politikas cikla īstenošanā. Cita starpā ir ierosināts vērtēt ietekmi uz dzimumu 
līdztiesību un iestrādāt īpašus rādītājus gada un daudzgadu programmās, ievērot dzimumu 
līdztiesības principu budžeta plānošanā, iekļaut dzimumu aspektu uzraudzības un ziņošanas 
procesos, vākt pēc dzimuma iedalītus datus un saskaņot rīcību ar Eiropas Dzimumu 
līdztiesības institūtu (EIGE).

Otrkārt, uzmanība atzinumā ir pievērsta EDI uzdevumiem. Pildot pienākumu nodrošināt 
plašāk pieejamu informāciju, EDI būtu jāsniedz konkrēti dati par ES politikas nostādnēm, 
kuru mērķis ir uzlabot dzimumu līdztiesību darba politikas jomā, un, lai īstenotu apmaiņu ar 
labāko praksi un konstatētu iespējamos trūkumus, EDI būtu jāveic analīze arī sociālā 
nodrošinājuma koordinēšanas jomā, paredzot atsevišķu sadaļu dzimumu aspektam.

Visbeidzot, ir svarīgi, lai EDI savā struktūrā nodrošinātu dzimumu ziņā līdzsvarotu sastāvu un 
sieviešu tiesību organizāciju pārstāvību ieinteresēto personu grupā.

GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Iestādei būtu jāveic savas darbības 
darbaspēka pārrobežu mobilitātes un 
sociālā nodrošinājuma koordinēšanas jomā, 
tostarp darbinieku pārvietošanās brīvības, 
darbinieku norīkošanas un ļoti mobilu 
pakalpojumu jomā. Tai arī būtu jāuzlabo 
arī dalībvalstu sadarbība nedeklarēta 
darba novēršanā. Ja Iestāde savu darbību 
veikšanas laikā uzzina par iespējamiem 
pārkāpumiem, tostarp Savienības tiesību 
aktu jomās, kas neietilpst Iestādes darbības 

(6) Iestādei būtu jāveic savas darbības 
darbaspēka pārrobežu mobilitātes un 
sociālā nodrošinājuma koordinēšanas jomā, 
tostarp darbinieku pārvietošanās brīvības, 
darbinieku norīkošanas un ļoti mobilu 
pakalpojumu jomā. Tai būtu jāuzlabo arī 
dalībvalstu sadarbība, vēršoties pret 
nedeklarētu darbu un nestabilu 
nodarbinātību, arī pret piespiedu darbu 
un ekspluatāciju, pret čaulas sabiedrībām, 
negodīgiem uzņēmumiem, fiktīvu 
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jomā, piemēram, par pārkāpumiem 
attiecībā uz darba apstākļiem, veselības 
aizsardzību un drošību vai par trešo valstu 
valstspiederīgo, kas valstī uzturas 
nelikumīgi, nodarbināšanu, tai būtu jāspēj
par tiem ziņot un šajos jautājumos 
sadarboties ar Komisiju, kompetentajām 
Savienības iestādēm un vajadzības 
gadījumā valsts iestādēm.

pašnodarbinātību un uzņēmumiem, kas 
kalpo par aizsegu cilvēku tirdzniecības un 
vergu darba tīkliem, no kuriem jo īpaši 
neaizsargātas ir darbinieces sievietes. Ja 
Iestāde savu darbību veikšanas laikā uzzina 
par iespējamiem pārkāpumiem, tostarp 
Savienības tiesību aktu jomās, kas 
neietilpst Iestādes darbības jomā, 
piemēram, par pārkāpumiem attiecībā uz 
darba apstākļiem, veselības aizsardzību un 
drošību vai par to, ka tiek nodarbināti 
trešo valstu valstspiederīgie, kas valstī 
uzturas nelikumīgi, būtu jānodrošina tai 
iespēja par šādiem pārkāpumiem ziņot un 
šajos jautājumos sadarboties ar Komisiju, 
kompetentajām Savienības iestādēm un 
vajadzības gadījumā valsts iestādēm.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Iestādei būtu jāpalīdz atvieglot 
darbinieku brīva pārvietošanās, ko 
reglamentē Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regula (ES) Nr. 492/201139, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2014/54/ES40 un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2016/58941.  Tai būtu 
jāatvieglo darbinieku norīkošana darbā, ko 
reglamentē Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīva 96/71/EK42 un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2014/67/ES43, tostarp jāatbalsta 
minēto noteikumu, kas tiek īstenoti ar 
vispārēji piemērojamo koplīgumu 
palīdzību saskaņā ar dalībvalstu praksi, 
izpilde. Tai arī būtu jāpalīdz sociālā 
nodrošinājuma sistēmu koordinēšanā, ko 
reglamentē Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regula (EK) Nr. 883/200444, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (EK) Nr. 987/200945, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regula (ES) 

(7) Iestādei būtu jāpalīdz atvieglot 
darbinieku brīva pārvietošanās, ko 
reglamentē Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regula (ES) Nr. 492/201139, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2014/54/ES40 un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2016/58941. Tai būtu 
jāatvieglo darbinieku norīkošana darbā, ko 
reglamentē Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīva 96/71/EK42 un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2014/67/ES43, tostarp jāpalīdz 
panākt, ka tiek pildīti minētie noteikumi, 
kas tiek īstenoti ar vispārēji piemērojamo 
koplīgumu palīdzību saskaņā ar dalībvalstu 
praksi. Tai arī būtu jāpalīdz sociālā 
nodrošinājuma sistēmu koordinēšanā, ko 
reglamentē Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regula (EK) Nr. 883/200444, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (EK) Nr. 987/200945, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regula (ES) 
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Nr. 1231/201046, kā arī Padomes 
Regula (EK) Nr. 1408/7147 un Padomes 
Regula (EK) Nr. 574/7248.

Nr. 1231/201046, kā arī Padomes 
Regula (EK) Nr. 1408/7147 un Padomes 
Regula (EK) Nr. 574/7248. Iestādei būtu 
arī jāpalīdz apkarot cilvēku 
tirdzniecību — neatkarīgi no tā, vai šāda 
tirdzniecība notiek seksuālas 
izmantošanas, darbaspēka, orgānu vai 
mājkalpotāju iegūšanas nolūkā, — un 
jānodrošina darba ņēmējiem Eiropā 
aizsardzība pret piespiedu darbu. Cilvēku 
tirdzniecība ir kompleksa pārnacionāla 
parādība, tāpēc pret to var efektīvi cīnīties 
tikai tad, ja ES iestādes un dalībvalstis 
kopīgi darbojas koordinētā veidā, lai 
nepieļautu, ka noziedzīgas grupas un 
personas izvēlas labvēlīgāku tiesu, un ja 
akcents ir likts uz potenciālo un faktisko 
upuru identificēšanu un aizsardzību ar 
integrētu starpnozaru perspektīvu. Tādēļ 
Iestādes darbība varētu būt šādas 
tirdzniecības apkarošanai svarīgs faktors, 
kas nodrošinātu, ka tiek sāktas vai vieglāk 
ir veicamas kontroles un pārrobežu 
pārbaudes darbības un ka darba 
inspekciju pārbaudēs tiek integrēts 
dzimumu līdztiesības aspekts, un tomēr 
neaizstātu valsts īstenotos pārbaudes un 
izpildes nodrošināšanas pasākumus.

_________________ _________________
39 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 
5. aprīļa Regula (ES) Nr. 492/2011 par darba 
ņēmēju brīvu pārvietošanos Savienībā (OV L 141, 
27.5.2011., 1. lpp.).

39 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 
5. aprīļa Regula (ES) Nr. 492/2011 par darba 
ņēmēju brīvu pārvietošanos Savienībā (OV L 141, 
27.5.2011., 1. lpp.).

40 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 
16. aprīļa Direktīva 2014/54/ES par pasākumiem, ar 
ko veicina darba ņēmējiem piešķirto tiesību 
īstenošanu darba ņēmēju pārvietošanās brīvības 
jomā (OV L 128, 30.4.2014., 8. lpp.).

40 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 
16. aprīļa Direktīva 2014/54/ES par pasākumiem, ar 
ko veicina darba ņēmējiem piešķirto tiesību 
īstenošanu darba ņēmēju pārvietošanās brīvības 
jomā (OV L 128, 30.4.2014., 8. lpp.).

41 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 
13. aprīļa Regula (ES) 2016/589 par Eiropas 
Nodarbinātības dienestu tīklu (EURES), darba 
ņēmēju piekļuvi mobilitātes pakalpojumiem un 
turpmāku darba tirgu integrāciju un ar ko groza 
Regulas (ES) Nr. 492/2011 un (ES) Nr. 1296/2013 
(OV L 107, 22.4.2016., 1. lpp.).

41 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 
13. aprīļa Regula (ES) 2016/589 par Eiropas 
Nodarbinātības dienestu tīklu (EURES), darba 
ņēmēju piekļuvi mobilitātes pakalpojumiem un 
turpmāku darba tirgu integrāciju un ar ko groza 
Regulas (ES) Nr. 492/2011 un (ES) Nr. 1296/2013 
(OV L 107, 22.4.2016., 1. lpp.).

42 Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 
16. decembra Direktīva 96/71/EK par darba ņēmēju 
norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā 
(OV L 18, 21.1.1997., 1. lpp.).

42 Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 
16. decembra Direktīva 96/71/EK par darba ņēmēju 
norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā 
(OV L 18, 21.1.1997., 1. lpp.).

43 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 43 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 
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15. maija Direktīva 2014/67/ES par to, kā izpildīt 
Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu 
darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, un ar ko groza 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, 
izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu 
(„IMI regula”) (OV L 159, 28.5.2014., 11. lpp.).

15. maija Direktīva 2014/67/ES par to, kā izpildīt 
Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu 
darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, un ar ko groza 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, 
izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu 
(„IMI regula”) (OV L 159, 28.5.2014., 11. lpp.).

44 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 
29. aprīļa Regula (EK) Nr. 883/2004 par sociālās 
nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu (OV L 166, 
30.4.2004., 1. lpp., labojums OV L 200, 7.6.2004., 
1. lpp.).

44 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 
29. aprīļa Regula (EK) Nr. 883/2004 par sociālās 
nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu (OV L 166, 
30.4.2004., 1. lpp., labojums OV L 200, 7.6.2004., 
1. lpp.).

45 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 
16. septembra Regula (EK) Nr. 987/2009, ar ko 
nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) 
Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu 
koordinēšanu (OV L 284, 30.10.2009., 1. lpp.).

45 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 
16. septembra Regula (EK) Nr. 987/2009, ar ko 
nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) 
Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu 
koordinēšanu (OV L 284, 30.10.2009., 1. lpp.).

46 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 
24. novembra Regula (ES) Nr. 1231/2010, ar ko 
Regulu (EK) Nr. 883/2004 un Regulu (EK) 
Nr. 987/2009 attiecina arī uz tiem trešo valstu 
valstspiederīgajiem, uz kuriem minētās regulas 
neattiecas tikai viņu valstspiederības dēļ 
(OV L 344, 29.12.2010., 1. lpp.).

46 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 
24. novembra Regula (ES) Nr. 1231/2010, ar ko 
Regulu (EK) Nr. 883/2004 un Regulu (EK) 
Nr. 987/2009 attiecina arī uz tiem trešo valstu 
valstspiederīgajiem, uz kuriem minētās regulas 
neattiecas tikai viņu valstspiederības dēļ 
(OV L 344, 29.12.2010., 1. lpp.).

47 Padomes 1971. gada 14. jūnija Regula (EEK) 
Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu 
piemērošanu darbiniekiem un viņu ģimenēm, kas 
pārvietojas Kopienā (OV L 149, 5.7.1971., 2. lpp.).

47 Padomes 1971. gada 14. jūnija Regula (EEK) 
Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu 
piemērošanu darbiniekiem un viņu ģimenēm, kas 
pārvietojas Kopienā (OV L 149, 5.7.1971., 2. lpp.).

48 Padomes 1972. gada 21. marta Regula (EEK) 
Nr. 574/72, ar kuru nosaka īstenošanas kārtību 
Regulai (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā 
nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem 
un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā 
(OV L 74, 27.3.1972., 1. lpp.).

48 Padomes 1972. gada 21. marta Regula (EEK) 
Nr. 574/72, ar kuru nosaka īstenošanas kārtību 
Regulai (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā 
nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem 
un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā 
(OV L 74, 27.3.1972., 1. lpp.).

Pamatojums

Iestāde varētu, un tai arī vajadzētu palīdzēt apkarot cilvēku tirdzniecību. Saskaņā ar 
Direktīvas 2011/36/ES 2. pantu cilvēku tirdzniecība ir definēta kā ekspluatācijas nolūkā 
izdarīta personu vervēšana, pārvadāšana, nodošana, izmitināšana vai saņemšana, tostarp 
kontroles pār minētajām personām maiņa vai nodošana, izmantojot draudus vai spēku, vai 
citā veidā piespiežot, aizvedot ar viltu, krāpjot, maldinot, ļaunprātīgi izmantojot varu vai 
personas neaizsargātības stāvokli vai dodot vai saņemot materiāla vai citāda rakstura 
labumus, lai panāktu tās personas piekrišanu, kura kontrolē citu personu, savukārt 
ekspluatācija ietver vismaz personu iesaistīšanu prostitūcijā vai citus seksuālās izmantošanas 
veidus, piespiešanu veikt darbu vai sniegt pakalpojumus, tostarp ubagošanu, turēšanu 
verdzībā vai darbības, kas līdzinās turēšanai verdzībā, kalpībā, izmantošanu noziedzīgās 
darbībās vai orgānu izņemšanu. Cilvēku tirdzniecības upurus izmanto dažādām gan 
likumīgām, gan nelikumīgām darbībām, un tās cita starpā (bet ne tikai) ir: lauksaimniecība, 
pārtikas apstrāde, seksa industrija, mājsaimniecības darbs, ražošana, aprūpe, uzkopšana, citi 
sektori (sevišķi pakalpojumu sektori). Lielākā daļa identificēto cilvēku tirdzniecības upuru ir 
ES dalībvalstu valstspiederīgie. Pirmais Komisijas ziņojums par gūtajiem panākumiem cīņā 
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pret cilvēku tirdzniecību (2016. gads) liecina, ka divi no katriem trim reģistrētajiem upuriem 
(67 %) Eiropas Savienībā ir tirgoti seksuālai izmantošanai, 21 % — citu veidu piespiedu 
darbam.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Šajā nolūkā Iestādei būtu 
jāsadarbojas ar citām attiecīgām Savienības 
iniciatīvām un tīkliem, īpaši ar Eiropas 
valstu nodarbinātības dienestu (VND) 
tīklu54, Eiropas Biznesa atbalsta tīklu55, 
Robežu kontaktpunktu56 un SOLVIT57, kā 
arī attiecīgajiem valstu dienestiem, 
piemēram, struktūrām, kuras veicina 
vienlīdzīgu attieksmi un atbalsta 
Savienības darbiniekus un viņu ģimenes 
locekļus un kuras dalībvalstis izraudzījušās 
saskaņā ar Direktīvu 2014/54/ES, un valstu 
kontaktpunktiem, kas saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2011/24/ES58 ir nozīmēti, lai 
sniegtu informāciju par veselības aprūpi. 
Iestādei arī būtu jāapsver sinerģija ar 
ierosināto Eiropas pakalpojumu e-karti59, 
īpaši attiecībā uz tiem gadījumiem, kuros 
dalībvalstis izvēlas iesniegt deklarācijas 
par norīkotajiem darbiniekiem, izmantojot 
e-kartes platformu. Iestādei būtu jāaizstāj 
Komisija attiecībā uz Eiropas 
Nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) 
Eiropas Koordinācijas biroja, kurš 
izveidots saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 2016/589, pārvaldību, ieskaitot
lietotāju vajadzību un darbības prasību 
noteikšanu EURES portāla un saistīto IT 
pakalpojumu efektivitātes nodrošināšanai, 
izņemot IT nodrošināšanu un IT 
infrastruktūras darbību un pilnveidi, par ko 
joprojām gādās Komisija.

(12) Šajā nolūkā Iestādei būtu 
jāsadarbojas ar citām attiecīgām Savienības 
iniciatīvām un tīkliem, īpaši ar Eiropas 
valstu nodarbinātības dienestu (VND) 
tīklu54, Eiropas Biznesa atbalsta tīklu55, 
Eiropas Arodbiedrību konfederāciju 
(ETUC), Robežu kontaktpunktu56 un 
SOLVIT57, kā arī attiecīgajiem valstu 
dienestiem, piemēram, struktūrām, kuras 
veicina vienlīdzīgu attieksmi un atbalsta 
Savienības darbiniekus un viņu ģimenes 
locekļus un kuras dalībvalstis izraudzījušās 
saskaņā ar Direktīvu 2014/54/ES, un valstu 
kontaktpunktiem, kas saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2011/24/ES58 ir nozīmēti, lai 
sniegtu informāciju par veselības aprūpi. 
Iestādei arī būtu jāapsver sinerģija ar 
ierosināto Eiropas pakalpojumu e-karti59, 
īpaši attiecībā uz tiem gadījumiem, kuros 
dalībvalstis izvēlas iesniegt deklarācijas 
par norīkotajiem darbiniekiem, izmantojot 
e-kartes platformu. Iestādei būtu jāaizstāj 
Komisija, īstenojot ar Regulu (ES) 
Nr. 2016/589 izveidotā Eiropas 
Nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) 
Eiropas Koordinācijas biroja pārvaldību, 
cita starpā arī nosakot lietotāju vajadzības
un darbības prasības EURES portāla un 
saistīto IT pakalpojumu efektivitātes 
nodrošināšanai, izņemot IT nodrošināšanu 
un IT infrastruktūras darbību un pilnveidi, 
par ko joprojām gādās Komisija.

_________________ _________________
54 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 
15. maija Lēmums Nr. 573/2014/ES par ciešāku 

54 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 
15. maija Lēmums Nr. 573/2014/ES par ciešāku 
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sadarbību starp valstu nodarbinātības dienestiem 
(VND) (OV L 159, 28.5.2014., 32. lpp.).

sadarbību starp valstu nodarbinātības dienestiem 
(VND) (OV L 159, 28.5.2014., 32. lpp.).

55 Eiropas Biznesa atbalsta tīkls, 
https://een.ec.europa.eu/.

55 Eiropas Biznesa atbalsta tīkls, 
https://een.ec.europa.eu/.

56 Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas 
Parlamentam „Izaugsmes un kohēzijas veicināšana 
ES pierobežas reģionos”, COM(2017) 534.

56 Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas 
Parlamentam „Izaugsmes un kohēzijas veicināšana 
ES pierobežas reģionos”, COM(2017) 534.

57 Komisijas 2013. gada 17. septembra Ieteikums 
par principiem, kas reglamentē SOLVIT 
(OV L 249, 19.9.2011., 10. lpp.).

57 Komisijas 2013. gada 17. septembra Ieteikums 
par principiem, kas reglamentē SOLVIT 
(OV L 249, 19.9.2011., 10. lpp.).

58 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 
9. marta Direktīva 2011/24/ES par pacientu tiesību 
piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē (OV L 88, 
4.4.2011., 45. lpp.).

58 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 
9. marta Direktīva 2011/24/ES par pacientu tiesību 
piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē (OV L 88, 
4.4.2011., 45. lpp.).

59 COM(2016) 824 final un COM(2016) 823 final. 59 COM(2016) 824 final un COM(2016) 823 final.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai palielinātu dalībvalstu spējas 
cīnīties pret Savienības tiesību aktu 
pārkāpumiem, kuriem ir pārrobežu 
dimensija, tās darbības jomā, Iestādei būtu 
jāatbalsta valstu iestādes saskaņotu un 
kopīgu inspekciju veikšanā, tostarp
atvieglojot inspekciju īstenošanu saskaņā 
ar Direktīvas 2014/67/ES 10. pantu. Tām 
jānotiek pēc dalībvalstu pieprasījuma vai 
pēc to piekrišanas Iestādes ierosinājumam. 
Iestādei dalībvalstīm, kas piedalās 
saskaņotajās vai kopīgajās inspekcijās, 
būtu jāsniedz stratēģisks, loģistikas un 
tehnisks atbalsts, pilnībā ievērojot 
konfidencialitātes prasības. Inspekcijas 
būtu jāveic, vienojoties ar attiecīgajām 
dalībvalstīm, un tām būtu jānotiek pilnībā 
atbilstoši attiecīgo dalībvalstu tiesību aktos 
paredzētajam tiesiskajam regulējumam, un 
dalībvalstīm būtu jānodrošina saskaņoto 
vai kopīgo inspekciju rezultātu 
pēcpasākumi saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem.

(14) Lai palielinātu dalībvalstu spējas 
cīnīties pret Iestādes darbības jomā esošo 
Savienības tiesību aktu pārkāpumiem, 
kuriem ir pārrobežu dimensija, Iestādei 
būtu jāpalīdz valstu iestādēm veikt 
dzimumu specifikai atbilstošas saskaņotas
un kopīgas inspekcijas, tādēļ cita starpā 
arī atvieglojot inspekciju īstenošanu 
saskaņā ar Direktīvas 2014/67/ES 
10. pantu. Tām jānotiek pēc dalībvalstu 
pieprasījuma vai pēc to piekrišanas 
Iestādes ierosinājumam. Iestādei 
dalībvalstīm, kas piedalās saskaņotajās vai 
kopīgajās inspekcijās, būtu jāsniedz 
stratēģisks, loģistikas un tehnisks atbalsts, 
pilnībā ievērojot konfidencialitātes 
prasības. Inspekcijas būtu jāveic, 
vienojoties ar attiecīgajām dalībvalstīm, un 
tām būtu jānotiek pilnībā atbilstoši 
attiecīgo dalībvalstu tiesību aktos 
paredzētajam tiesiskajam regulējumam, un 
dalībvalstīm būtu jānodrošina saskaņoto 
vai kopīgo inspekciju rezultātu 
pēcpasākumi saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem.
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai sekotu līdzi jaunākajām 
tendencēm, problēmām vai nepilnībām 
darbaspēka mobilitātes un sociālā 
nodrošinājuma koordinēšanas jomā, 
Iestādei būtu jāizveido analītiskās un riska 
novērtēšanas spējas. Tajās būtu jāietilpst 
darba tirgus analīzes un pētījumu 
veikšanai, kā arī salīdzinošajai 
izvērtēšanai. Iestādei būtu jāuzrauga 
potenciāla prasmju vai darbaspēka 
pārrobežu plūsmu nelīdzsvarotība, tostarp 
tās iespējamā ietekme uz teritoriālo 
kohēziju. Iestādei arī būtu jāsniedz atbalsts 
riska novērtējumā, kas minēts 
Direktīvas 2014/67/ES 10. pantā. Iestādei 
būtu jānodrošina sinerģija un 
papildināmība ar citām Savienības 
aģentūrām un tīkliem. Tam būtu jāietver 
SOLVIT un līdzīgu dienestu ieguldījuma 
pieprasīšana attiecībā uz problēmām, kas 
privātpersonām un uzņēmumiem atkārtoti 
rodas savu tiesību īstenošanā jomās, kuras 
aptver Iestādes darbības joma. Iestādei arī 
būtu jāatvieglo un jāracionalizē datu 
vākšanas darbības, kuras paredz attiecīgie 
Savienības tiesību akti tās darbības jomā. 
Tas nenozīmē jaunu ziņošanas pienākumu 
radīšanu dalībvalstīm.

(15) Lai sekotu līdzi jaunākajām 
tendencēm, problēmām vai nepilnībām 
darbaspēka mobilitātes un sociālā 
nodrošinājuma koordinēšanas jomā, 
Iestādei būtu jāizveido analītiskās un riska 
novērtēšanas spējas. Tajās būtu jāietilpst 
darba tirgus analīzes un pētījumu 
veikšanai, kā arī salīdzinošajai 
izvērtēšanai, vienmēr integrējot dzimumu 
līdztiesības aspektu un tādēļ izmantojot 
dzimumu līdztiesības rādītājus. Iestādei 
būtu jāuzrauga potenciāla prasmju vai 
darbaspēka pārrobežu plūsmu 
nelīdzsvarotība dzimumu līdztiesības 
kontekstā, tostarp tās iespējamā ietekme uz 
teritoriālo un sociālo kohēziju. Iestādei arī 
būtu jāsniedz atbalsts riska novērtēšanai, 
kas minēts Direktīvas 2014/67/ES 
10. pantā. Iestādei būtu jānodrošina 
sinerģija un mijiedarbības spēja ar citām 
Savienības aģentūrām un tīkliem. Tam 
būtu jāietver SOLVIT un līdzīgu dienestu 
ieguldījuma pieprasīšana attiecībā uz 
problēmām, kas privātpersonām un 
uzņēmumiem atkārtoti rodas savu tiesību 
īstenošanā jomās, kuras aptver Iestādes 
darbības joma. Iestādei arī būtu jāatvieglo 
un jāracionalizē datu vākšanas darbības, 
kuras paredz attiecīgie Savienības tiesību 
akti tās darbības jomā. Tas nenozīmē jaunu 
ziņošanas pienākumu radīšanu 
dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
16. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai stiprinātu valsts iestāžu spējas 
un uzlabotu Savienības tiesību aktu 
konsekventu piemērošanu tās darbības 
jomā, Iestādei būtu jāpalīdz valsts iestāžu 
darbībā, tostarp izstrādājot praktiskas 
vadlīnijas, izveidojot apmācības 
programmas un programmas, kas vērstas 
uz mācīšanos no līdzbiedriem, veicinot 
savstarpējās palīdzības projektus, 
atvieglojot personāla apmaiņu, piemēram, 
tādu, kas minēta Direktīvas 2014/67/ES 
8. pantā, un atbalstot dalībvalstis tādu
informētības veicināšanas kampaņu 
organizēšanā, kurās privātpersonas un 
darba devēji tiek informēti par to tiesībām 
un pienākumiem. Iestādei būtu jāveicina 
apmaiņa ar labu praksi, tās izplatīšana un 
pārņemšana.

(16) Lai stiprinātu valsts iestāžu spējas 
un uzlabotu Savienības tiesību aktu 
konsekventu piemērošanu tās darbības 
jomā, Iestādei būtu jāpalīdz valsts iestāžu 
darbībā, tostarp izstrādājot praktiskas 
vadlīnijas, izveidojot apmācības 
programmas un programmas, kas vērstas 
uz mācīšanos no līdzbiedriem, veicinot 
savstarpējās palīdzības projektus, jauno un 
dienestā esošo inspektoru apmācībā 
iestrādājot dzimumu līdztiesības 
jautājumus, atvieglojot personāla apmaiņu, 
piemēram, tādu, kas minēta 
Direktīvas 2014/67/ES 8. pantā, un 
palīdzot dalībvalstīm organizēt tādas
informētības veicināšanas kampaņas, 
kurās privātpersonas un darba devēji tiek 
informēti par to tiesībām un pienākumiem. 
Iestādei būtu jāveicina apmaiņa ar labu 
praksi, tās izplatīšana un pārņemšana.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Attiecīgās kompetences ietvaros 
Iestādei būtu jāsadarbojas ar citām 
Savienības aģentūrām, jo īpaši 
nodarbinātības un sociālās politikas jomā 
izveidotajām aģentūrām, izmantojot to 
zinātību un maksimāli palielinot sinerģiju: 
Eiropas Dzīves un darba apstākļu 
uzlabošanas fondu (Eurofound), Eiropas 
Profesionālās izglītības attīstības centru 
(Cedefop), Eiropas Darba drošības un 
veselības aizsardzības aģentūru (EU-
OSHA) un Eiropas Izglītības fondu (ETF), 
kā arī — attiecībā uz cīņu ar organizēto 
noziedzību, ieskaitot cilvēku 
tirdzniecību, — Eiropas Savienības 
Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai 
(Eiropolu) un Eiropas Savienības Aģentūru 
tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās 

(30) Attiecīgās kompetences ietvaros 
Iestādei būtu jāsadarbojas ar citām 
Savienības aģentūrām, jo īpaši 
nodarbinātības un sociālās politikas jomā 
izveidotajām aģentūrām, izmantojot to 
zinātību un maksimāli palielinot sinerģiju: 
Eiropas Dzīves un darba apstākļu 
uzlabošanas fondu (Eurofound), Eiropas 
Profesionālās izglītības attīstības centru 
(Cedefop), Eiropas Darba drošības un 
veselības aizsardzības aģentūru (EU-
OSHA), Eiropas Izglītības fondu (ETF) un 
Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu 
(EIGE), kā arī — attiecībā uz cīņu ar 
organizēto noziedzību, ieskaitot cilvēku 
tirdzniecību, — Eiropas Savienības 
Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai 
(Eiropolu) un Eiropas Savienības Aģentūru 
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(Eurojust). tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās 
(Eurojust).

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
30.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30a) Pēc definīcijas taisnīgas 
mobilitātes mērķis cita starpā nozīmē, ka 
ir jāievēro dzimumu līdztiesība un 
jāizskauž nevienlīdzība starp vīriešiem un 
sievietēm, kā tas ir noteikts LESD 157 
panta 3. punktā, un tas ļauj Savienībai 
pieņemt tiesību aktus, kas garantē 
vienlīdzīgas iespējas un vienlīdzīgu 
attieksmi nodarbinātības un darba 
nosacījumu ziņā.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
30.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30b) Lai gan dzimumu līdztiesība ir 
princips, kas attiecībā uz mobiliem 
pārrobežu darba ņēmējiem ir iedibināts 
ES līmenī, atšķirības un nevienlīdzība 
dažādās dalībvalstīs ir milzīga, tāpēc 
darbinieces sievietes aizvien mazāk ir 
pasargātas no darba samaksas un pensiju 
atšķirības pieauguma un no savu tiesību 
zaudēšanas pārcelšanas, norīkošanas vai 
pārrobežu nodarbinātības gadījumos.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
35.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35a) Dzimumu līdztiesības ievērošana 
un mērķis izskaust nevienlīdzību starp 
sievietēm un vīriešiem — abi ir atzīti 
LESD, jo īpaši 157. panta 3. punktā, kurā 
noteikts, ka Savienība pieņem tiesību 
aktus, lai nodrošinātu, ka nodarbinātības 
un profesiju jautājumos ir ievērots 
princips par vienlīdzīgām iespējām un 
vienlīdzīgu attieksmi, savukārt saskaņā ar 
LESD 157. panta 4. punktu dalībvalsts 
var atstāt spēkā vai ieviest pasākumus, kas 
dod īpašas priekšrocības, pateicoties 
kurām nepietiekami pārstāvētais dzimums 
var vieglāk strādāt profesijā vai arī ir 
iespējams nepieļaut vai kompensēt 
trūkumus attiecīgā dzimuma pārstāvju 
profesionālajā izaugsmē.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) atvieglo privātpersonām un darba 
devējiem piekļuvi informācijai par viņu 
tiesībām un pienākumiem, kā arī 
attiecīgajiem pakalpojumiem;

(a) atvieglo privātpersonām un darba 
devējiem, un arī to pārstāvības 
struktūrām piekļuvi informācijai par viņu 
tiesībām un pienākumiem, kā arī 
attiecīgajiem pakalpojumiem, cita starpā 
arī informācijai par pensiju tiesībām un 
par grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājumu, paternitātes, vecāku un 
aprūpētāja atvaļinājumu;

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atbalsta dalībvalstu sadarbību 
attiecīgo Savienības tiesību aktu pārrobežu 

(b) atbalsta dalībvalstu sadarbību 
attiecīgo Savienības tiesību aktu pārrobežu 
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izpildē, tostarp atvieglojot kopīgas 
inspekcijas;

izpildē, tostarp atvieglojot dzimumu 
specifikai atbilstošas kopīgas inspekcijas;

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) atvieglot privātpersonu un darba 
devēju piekļuvi informācijai par viņu 
tiesībām un pienākumiem darbaspēka 
pārrobežu mobilitātes situācijās, un 
piekļuvi darbaspēka pārrobežu mobilitātes 
pakalpojumiem saskaņā ar 6. un 7. pantu;

(a) atvieglot privātpersonām un darba 
devējiem, un arī to pārstāvības struktūrām
piekļuvi informācijai par viņu tiesībām un 
pienākumiem un par darba samaksu 
darbaspēka pārrobežu mobilitātes situācijās 
un piekļuvi darbaspēka pārrobežu 
mobilitātes pakalpojumiem saskaņā ar 6. 
un 7. pantu;

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) koordinēt un atbalstīt saskaņotas un 
kopīgas inspekcijas saskaņā ar 9. un 
10. pantu;

(c) koordinēt un atbalstīt dzimumu 
specifikai atbilstošas saskaņotas un 
kopīgas inspekcijas saskaņā ar 9. un 
10. pantu;

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) veikt analīzi un riska novērtējumus 
par darbaspēka pārrobežu mobilitātes 
jautājumiem saskaņā ar 11. pantu;

(d) ierosināt veikt analīzi un sagatavot
riska novērtējumus par darbaspēka 
pārrobežu mobilitātes jautājumiem saskaņā 
ar 11. pantu, tādēļ pilnībā izmantojot jau 
pieejamus vai pieprasot jaunus pētījumus, 
kā arī izmantojot citu attiecīgo ES 
aģentūru — jo īpaši EIGE un 
Eurofound — izstrādātos dzimumu 
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līdztiesības rādītājus;

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – ga punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) palīdzēt dalībvalstīm apkarot 
cilvēku tirdzniecību Eiropā.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) nodrošina attiecīgu informāciju par 
privātpersonu tiesībām un pienākumiem 
darbaspēka pārrobežu mobilitātes 
situācijās;

(a) nodrošina attiecīgu informāciju par 
privātpersonu tiesībām un pienākumiem 
darbaspēka pārrobežu mobilitātes 
situācijās, cita starpā arī informāciju par 
pensiju tiesībām un par grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumu, paternitātes, 
vecāku un aprūpētāja atvaļinājumu;

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) veicina iespējas atbalstīt darbaspēka 
mobilitāti privātpersonām, tostarp ar 
norādēm par piekļuvi mācībām un valodu 
kursiem;

(b) veicina vienlīdzīgas iespējas 
atbalstīt privātpersonu un ģimeņu 
darbaspēka mobilitāti, tādēļ cita starpā 
sniedzot arī norādījumus par piekļuvi 
mācībām un valodu kursiem;

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
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7. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestāde sniedz pakalpojumus 
privātpersonām un darba devējiem, lai 
atvieglotu darbaspēka mobilitāti Savienībā. 
Šajā nolūkā Iestāde

1. Iestāde sniedz pakalpojumus 
privātpersonām un darba devējiem, un arī 
to pārstāvības struktūrām, lai atvieglotu 
darbaspēka mobilitāti Savienībā, tomēr 
nodrošinot, ka ir pilnībā ievērotas visas 
tiesības, kas iedibinātas ar Līgumiem un 
ES Pamattiesību hartu un kodificētas 
Eiropas sociālo tiesību pīlārā, un ka 
pilnībā ir ievērota arī sociālo partneru 
autonomija un valstīs izveidotās 
koplīguma sistēmas. Šajā nolūkā Iestāde

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) veicina tādu iniciatīvu izstrādi, 
kuras atbalsta privātpersonu pārrobežu 
mobilitāti, ieskaitot mērķtiecīgu 
mobilitātes shēmu izstrādi;

(a) veicina tādu iniciatīvu izstrādi, 
kuras atbalsta privātpersonu pārrobežu 
mobilitāti, cita starpā arī mērķtiecīgu 
mobilitātes shēmu un dzimumu specifikai 
pielāgotas pieejas izstrādi;

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) sadarbojas ar citām Savienības 
iniciatīvām un tīkliem, piemēram, Eiropas 
valstu nodarbinātības dienestu (VND) 
tīklu, Eiropas Biznesa atbalsta tīklu un 
Robežu kontaktpunktu, sevišķi, lai 
identificētu un novērstu pārrobežu šķēršļus 
darbaspēka mobilitātei;

(c) sadarbojas ar citām Savienības 
iniciatīvām un tīkliem, piemēram, ar 
Eiropas valstu nodarbinātības dienestu 
(VND) tīklu, Eiropas Biznesa atbalsta 
tīklu, Eiropas Arodbiedrību konfederāciju 
(ETUC) un Robežu kontaktpunktu un ar 
EIGE, sevišķi tādēļ, lai identificētu un 
novērstu pārrobežu šķēršļus darbaspēka 
mobilitātei;
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Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iestāde pārvalda EURES Eiropas 
Koordinācijas biroju un nodrošina, ka tas 
pilda savus pienākumus saskaņā ar 
Regulas (ES) 2016/589 8. pantu, izņemot 
EURES portāla un saistīto IT pakalpojumu 
tehnisko darbību un pilnveidi, ko turpinās 
nodrošināt Komisija. Iestāde, saskaņā ar 
23. panta 4. punkta k) apakšpunktu 
atbildību uzņemoties izpilddirektoram, 
nodrošina, ka šī darbība pilnībā atbilst datu 
aizsardzības jomā piemērojamo tiesību 
aktu prasībām, ieskaitot prasību iecelt datu 
aizsardzības inspektoru saskaņā ar 
37. pantu.

2. Iestāde pārvalda EURES Eiropas 
Koordinācijas biroju un nodrošina, ka tas 
pilda savus pienākumus saskaņā ar 
Regulas (ES) 2016/589 8. pantu, izņemot 
EURES portāla un saistīto IT pakalpojumu 
tehnisko darbību un pilnveidi, ko turpinās 
nodrošināt Komisija. Iestāde, saskaņā ar 
23. panta 4. punkta k) apakšpunktu 
atbildību uzņemoties izpilddirektoram, 
nodrošina, ka šī darbība pilnībā atbilst datu 
aizsardzības un pieejamības jomā 
piemērojamo tiesību aktu prasībām, tostarp 
prasībai iecelt datu aizsardzības inspektoru 
saskaņā ar 37. pantu.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) popularizē un izplata labāko praksi; (c) popularizē un izplata labāko praksi, 
kas gūta, īstenojot Savienības tiesību 
aktus, arī tādās jomās kā darba un 
privātās dzīves līdzsvars, vīriešu un 
sieviešu darba samaksas un pensiju 
atšķirības mazināšana un maksimālais 
darba laiks;

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
9. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņotu un kopīgu inspekciju 
koordinēšana

Dzimumu specifikai atbilstošu saskaņotu 
un kopīgu inspekciju koordinēšana
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Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc vienas vai vairāku dalībvalstu
pieprasījuma Iestāde koordinē saskaņotas 
vai kopīgas inspekcijas jomās, kas ir 
Iestādes kompetencē. Pieprasījumu var 
iesniegt viena vai vairākas dalībvalstis. 
Iestāde arī var ierosināt attiecīgo 
dalībvalstu iestādēm veikt saskaņotu vai 
kopīgu inspekciju.

1. Pēc vienas vai vairāku dalībvalstu 
pieprasījuma Iestāde koordinē saskaņotas 
vai kopīgas inspekcijas jomās, kas ir 
Iestādes kompetencē. Pieprasījumu var 
iesniegt viena vai vairākas dalībvalstis. 
Iestāde arī var ierosināt attiecīgo 
dalībvalstu iestādēm veikt dzimumu 
specifikai atbilstošu saskaņotu vai kopīgu 
inspekciju, jo īpaši tad, ja no 
privātpersonām vai no privātpersonu 
grupām vai to pārstāvības struktūrām ir 
saņēmusi ziņojumus par nopietniem 
Savienības tiesību aktu pārkāpumiem 
attiecībā uz darbaspēka pārrobežu 
mobilitāti.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja dalībvalsts iestāde nolemj 
nepiedalīties 1. punktā minētajā 
saskaņotajā vai kopīgajā inspekcijā vai to
neveikt, tā pietiekami laicīgi rakstiski 
informē Iestādi par sava lēmuma 
iemesliem. Šādos gadījumos Iestāde 
informē citas attiecīgās valstu iestādes.

2. Ja dalībvalsts iestāde nolemj 
nepiedalīties dzimumu specifikai atbilstošā 
saskaņotā vai kopīgā inspekcijā, kas 
minēta 1. punktā, vai šādu inspekciju
neveikt, tā pietiekami laicīgi rakstiski 
informē Iestādi par sava lēmuma 
iemesliem. Šādos gadījumos Iestāde 
informē citas attiecīgās valstu iestādes.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņotas vai kopīgas inspekcijas 
organizēšana notiek saskaņā ar visu 
līdzdalīgo dalībvalstu iepriekšēju 
vienošanos, kas panākta ar valsts 
sadarbības koordinatoru starpniecību. Ja 
viena vai vairākas dalībvalstis atsakās 
piedalīties saskaņotā vai kopīgā inspekcijā, 
citu valstu iestādes attiecīgā gadījumā var 
veikt paredzētās saskaņotās vai kopīgās 
inspekcijas tikai līdzdalīgajās dalībvalstīs. 
Dalībvalstis, kas atteikušās piedalīties 
inspekcijā, saglabā konfidencialitāti 
attiecībā uz informāciju par paredzēto 
inspekciju.

3. Dzimumu specifikai atbilstošas 
saskaņotas vai kopīgas inspekcijas 
organizēšana notiek saskaņā ar visu 
līdzdalības dalībvalstu iepriekšēju 
vienošanos, kas panākta ar valsts 
sadarbības koordinatoru starpniecību. Ja 
viena vai vairākas dalībvalstis atsakās 
piedalīties saskaņotā vai kopīgā inspekcijā, 
citu valstu iestādes attiecīgā gadījumā var 
veikt paredzētās saskaņotās vai kopīgās 
inspekcijas tikai līdzdalības dalībvalstīs. 
Dalībvalstis, kas atteikušās piedalīties 
inspekcijā, saglabā konfidencialitāti 
attiecībā uz informāciju par paredzēto 
inspekciju.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Nosacījumus kopīgas inspekcijas 
veikšanai nosaka Nolīgumā par kopīgas 
inspekcijas veikšanu („kopīgas inspekcijas 
nolīgums”) starp līdzdalīgajām
dalībvalstīm un Iestādi. Kopīgas 
inspekcijas nolīgumā var iekļaut
noteikumus, kas pēc vienošanās par 
inspekciju un tās ieplānošanas to ļauj veikt 
īsā termiņā. Iestāde izveido nolīguma 
paraugu.

1. Nosacījumus kopīgas inspekcijas 
veikšanai, kas ir dzimumu specifikai 
atbilstoša, nosaka Nolīgumā par kopīgas 
inspekcijas veikšanu („kopīgas inspekcijas 
nolīgums”) starp līdzdalības dalībvalstīm 
un Iestādi. Kopīgas inspekcijas nolīgumā 
iekļauj noteikumus, kas pēc vienošanās par 
inspekciju un tās ieplānošanas to ļauj veikt 
īsā termiņā. Iestāde izveido nolīguma 
paraugu.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Valsts iestādes, kas veic saskaņotu 
vai kopīgu inspekciju, ziņo Iestādei par tās 
rezultātiem savā dalībvalstī un par 
saskaņotās vai kopīgās inspekcijas kopējo 

5. Valsts iestādes, kas veic saskaņotu 
vai kopīgu inspekciju, ziņo Iestādei par tās 
rezultātiem savā dalībvalstī un par 
saskaņotās vai kopīgās inspekcijas kopējo 
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norisi. norisi, cita starpā sniedzot arī pēc 
dzimuma sadalītus datus, kas iegūti 
attiecīgo inspekciju rezultātā.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
10. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Informāciju par saskaņotām un 
kopīgām inspekcijām iekļauj ceturkšņa 
ziņojumos, ko iesniedz Valdei. Gada 
ziņojumu par Iestādes atbalstītajām 
inspekcijām iekļauj Iestādes gada darbības 
pārskatā.

6. Informāciju par saskaņotām un 
kopīgām inspekcijām iekļauj ceturkšņa 
ziņojumos, ko iesniedz Valdei. Gada 
ziņojumu par Iestādes atbalstītajām 
inspekcijām, kurā ir integrēts dzimumu 
līdztiesības aspekts un iekļauti pēc 
dzimuma sadalīti dati un atsevišķa nodaļa 
par dzimumu līdztiesību, iekļauj Iestādes 
gada darbības pārskatā un nodrošina, ka 
tas ir publiski brīvi pieejams Eiropas 
Darba iestādes tīmekļa vietnē.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestāde novērtē riskus un veic 
analīzi attiecībā uz darbaspēka pārrobežu 
plūsmām, piemēram, darba tirgus 
nelīdzsvarotību, apdraudējumiem 
konkrētas nozarēs un problēmām, kas 
privātpersonām un darba devējiem atkārtoti 
rodas saistībā ar pārrobežu mobilitāti. Šajā 
nolūkā Iestāde nodrošina papildināmību ar 
citām Savienības aģentūrām vai dienestiem 
un izmanto to zinātību, arī prasmju 
prognozēšanas un darba drošības un 
veselības aizsardzības jomā. Pēc Komisijas 
pieprasījuma Iestāde var veikt mērķtiecīgu 
padziļinātu analīzi un pētījumus, lai 
izpētītu konkrētus darbaspēka mobilitātes 
jautājumus.

1. Iestāde, ņemot vērā dzimumu 
līdztiesības rādītājus, novērtē riskus un 
veic analīzi attiecībā uz darbaspēka 
pārrobežu plūsmām, piemēram, darba 
tirgus nelīdzsvarotību, apdraudējumiem 
konkrētas nozarēs un problēmām, kas 
privātpersonām un darba devējiem atkārtoti 
rodas saistībā ar pārrobežu mobilitāti. Šajā 
nolūkā Iestāde nodrošina mijiedarbības 
spēju ar citām Savienības aģentūrām vai 
dienestiem un izmanto to zinātību, arī 
prasmju prognozēšanas un darba drošības 
un veselības aizsardzības jomā. Pēc 
Komisijas pieprasījuma Iestāde var veikt 
mērķtiecīgu padziļinātu analīzi un 
pētījumus, lai izpētītu konkrētus 
darbaspēka mobilitātes jautājumus. Šādos 
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analītiskos dokumentos un pētījumos ir 
integrēts dzimumu līdztiesības aspekts un 
ir atsevišķa nodaļa par dzimumu 
līdztiesību.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Iestāde regulāri ziņo par saviem 
konstatējumiem Komisijai, kā arī tieši 
attiecīgajām dalībvalstīm, norādot 
iespējamos pasākumus konstatēto trūkumu 
novēršanai.

3. Ziņojumu par saviem 
konstatējumiem Iestāde regulāri iesniedz
Komisijai, kā arī tieši attiecīgajām 
dalībvalstīm, norādot iespējamos 
pasākumus konstatēto trūkumu novēršanai. 
Ziņojumā ir integrēts dzimumu 
līdztiesības aspekts un ir atsevišķa nodaļa 
par dzimumu līdztiesību.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Iestāde vāc statistiskos dalībvalstu 
apkopotos un nodrošinātos datus
Savienības tiesību aktu jomās, kas ietilpst 
Iestādes kompetences jomā. To darot, 
Iestāde cenšas racionalizēt pašreizējo datu 
vākšanu minētajās jomās. Attiecīgā 
gadījumā piemēro 16. pantu. Iestāde 
sadarbojas ar Komisiju (Eurostat) un 
attiecīgā gadījumā dalās savu datu 
vākšanas darbību rezultātos.

4. Iestāde vāc statistikas datus, ko 
dalībvalstis ir apkopojušas, iedalījušas pēc 
dzimuma un sniegušas Savienības tiesību 
aktu jomās, kuras ietilpst Iestādes 
kompetences jomā. To darot, Iestāde 
cenšas racionalizēt pašreizējo datu vākšanu 
minētajās jomās. Attiecīgā gadījumā 
piemēro 16. pantu. Iestāde sadarbojas ar 
Komisiju (Eurostat) un ar Eiropas 
Dzimumu līdztiesības institūtu (EIGE) un 
attiecīgā gadījumā dalās ar savu datu 
vākšanas darbību rezultātiem.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
11.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants

Sociālā nodrošinājuma koordinēšanas 
analīze

Iestāde izvērtē riskus un veic analīzi 
saistībā ar sociālā nodrošinājuma 
pārrobežu koordinēšanu un tādējādi 
cenšas noskaidrot iespējamos trūkumus 
un jomas, kurās vajadzīgi uzlabojumi. 
Šādos analītiskos dokumentos ir atsevišķa 
nodaļa par dzimumu līdztiesību.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) veicina pieredzes un labas prakses, 
tostarp attiecīgo valsts iestāžu sadarbības 
piemēru, apmaiņu un izplatīšanu;

(c) veicina pieredzes un labas prakses, 
tostarp attiecīgo valsts iestāžu sadarbības 
piemēru, apmaiņu un izplatīšanu, arī tādās 
jomās kā darba un privātās dzīves 
līdzsvars un centieni samazināt vīriešu un 
sieviešu darba samaksas un pensiju 
atšķirību;

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc vienas strīdā iesaistītās 
dalībvalsts pieprasījuma Iestāde sāk 
mediācijas procedūru savā Mediācijas 
padomē, kas šim nolūkam izveidota 
saskaņā ar 17. panta 2. punktu. Iestāde var 
sākt mediācijas procedūru Mediācijas 
padomē arī pēc savas iniciatīvas, tostarp 
pamatojoties uz SOLVIT nodoto lietu, ja 
vien visas dalībvalstis, uz kurām attiecas 

2. Pēc vienas strīdā iesaistītās 
dalībvalsts pieprasījuma Iestāde sāk 
mediācijas procedūru savā Mediācijas 
padomē, kas šim nolūkam izveidota 
saskaņā ar 17. panta 2. punktu. Iestāde var 
sākt mediācijas procedūru Mediācijas 
padomē arī pēc savas iniciatīvas, tostarp 
pamatojoties uz SOLVIT nodoto lietu, ja 
vien visas dalībvalstis, uz kurām attiecas 



PE623.716v02-00 22/27 AD\1164213LV.docx

LV

šis strīds, tam piekrīt. šis strīds, tam piekrīt. Izņēmuma kārtā, jo 
īpaši tad, ja izmeklēšana attiecas uz 
gadījumiem, kad ir smagi pārkāpti ES un 
starptautiskie tiesību akti par cilvēku 
tirdzniecības apkarošanu, vergu darba 
aizliegumu, izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas un krāpniecisku 
uzņēmējdarbību (piemēram, čaulas 
sabiedrības) vai kad nav ievērotas 
pamattiesības, kuras izriet no Līgumiem 
un Pamattiesību hartas, Iestāde var 
iesaistīties mediācijas procesā pat tad, ja 
starp iesaistītajām dalībvalstīm nav 
vienprātības.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis un Komisija cenšas ierobežot 
savu pārstāvju mainību Valdē, lai 
nodrošinātu Valdes darba nepārtrauktību. 
Visas puses cenšas panākt, lai Valdē būtu 
līdzsvarota vīriešu un sieviešu pārstāvība.

Dalībvalstis un Komisija cenšas ierobežot 
savu pārstāvju mainību Valdē, lai 
nodrošinātu Valdes darba nepārtrauktību. 
Visas puses panāk Valdē vīriešu un 
sieviešu līdzsvarotu pārstāvību.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
18. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Vienam pārstāvim no EIGE, 
vienam — no Eurofound, vienam — no 
Cedefop, vienam — no EU-OSHA un 
vienam pārstāvim no Eiropas Izglītības 
fonda ir tiesības kā novērotājiem 
piedalīties Valdes sanāksmēs, lai palīdzētu 
aģentūrām strādāt efektīvāk un veicinātu 
to savstarpējo sinerģiju.

Grozījums Nr. 39
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Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valde ievēl priekšsēdētāju un 
priekšsēdētāja vietnieku no tās locekļiem 
ar balsstiesībām un cenšas panākt
dzimumu līdzsvaru. Priekšsēdētāju un 
priekšsēdētāja vietnieku ievēl ar Valdes 
balsstiesīgo locekļu divu trešdaļu balsu 
vairākumu.

Valde ievēl priekšsēdētāju un 
priekšsēdētāja vietnieku no saviem 
balsstiesīgajiem locekļiem un nodrošina, 
ka vēlēšanu procesā ir ievērots dzimumu 
līdzsvars. Priekšsēdētāju un priekšsēdētāja 
vietnieku ievēl ar Valdes balsstiesīgo 
locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts – ka apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ka) dzimumu līdztiesības aspekta 
faktisku integrēšanu visās attiecīgajās 
Iestādes darbībās, politikas nostādnēs un 
programmās.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
24. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ieinteresēto personu grupas sastāvā 
ir seši pārstāvji no Savienības līmeņa 
sociālajiem partneriem, kuri vienlīdzīgi 
pārstāv arodbiedrības un darba devēju 
organizācijas, un divi Komisijas pārstāvji.

4. Ieinteresēto personu grupas sastāvā 
ir seši pārstāvji no Savienības līmeņa 
sociālajiem partneriem, kuri vienlīdzīgi 
pārstāv arodbiedrības un darba devēju 
organizācijas, viens pārstāvis no sieviešu 
organizācijām, viens pārstāvis no Eiropas 
platformas, kas izveidota nedeklarēta 
darba problēmas risināšanai, viens 
pārstāvis no Ekspertu komitejas par darba 
ņēmēju norīkošanu darbā un divi 
Komisijas pārstāvji.

Grozījums Nr. 42
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Regulas priekšlikums
24. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ieinteresēto personu grupas 
locekļus nominē attiecīgās organizācijas un 
ieceļ Valde. Valde saskaņā ar tādiem 
pašiem nosacījumiem kā locekļus ieceļ arī 
grupas locekļu aizstājējus, kuri automātiski 
aizstāj locekļus to prombūtnes vai slimības 
laikā. Ciktāl iespējams, ievēro pienācīgu
dzimumu līdzsvaru, kā arī atbilstošu MVU 
pārstāvību.

5. Ieinteresēto personu grupas 
locekļus nominē attiecīgās organizācijas un 
ieceļ Valde. Valde saskaņā ar tādiem 
pašiem nosacījumiem kā locekļus ieceļ arī 
grupas locekļu aizstājējus, kuri automātiski 
aizstāj locekļus to prombūtnes vai slimības 
laikā. Ir nodrošināts pienācīgs dzimumu 
līdzsvars un atbilstoša MVU pārstāvība.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
25. pants – 4. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Stratēģiskās plānošanas pamatā ir arī 
ietekmes uz dzimumu līdztiesību 
novērtējums un dzimumu līdztiesības 
rādītāji.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
26. pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a Budžets tiks izstrādāts, budžeta 
plānošanā pienācīgi ievērojot dzimumu 
līdztiesības principu.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc atklātas un pārredzamas atlases 2. Pēc atklātas un pārredzamas atlases 
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procedūras Valde ieceļ izpilddirektoru, 
izvēloties no Komisijas ierosināto 
kandidātu saraksta.

procedūras Valde ieceļ izpilddirektoru, 
izvēloties no Komisijas ierosināto 
kandidātu saraksta. Šajā kandidātu 
sarakstā ir nodrošināta līdzsvarota 
dzimumu pārstāvība.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja izraudzītie kandidāti ir ar līdzvērtīgu 
amatam nepieciešamo kompetenci un 
prasmēm, priekšroka tiek dota 
kandidātēm sievietēm.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
41. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ne vēlāk kā piecus gadus pēc 
51. pantā minētā datuma un ik pēc pieciem 
gadiem pēc šā datuma Komisija veic 
izvērtēšanu, kurā novērtē Iestādes 
sniegumu attiecībā uz tās mērķiem, 
pilnvarām un uzdevumiem. Izvērtējumā
pievērš īpašu uzmanību iespējamai 
vajadzībai grozīt Iestādes pilnvaras un šādu 
grozījumu finansiālajām sekām, tostarp 
turpmākām sinerģijām un saskaņotībai ar 
aģentūrām, kas darbojas nodarbinātības un 
sociālās politikas jomā.

1. Ne vēlāk kā piecus gadus pēc 
51. pantā minētā datuma un ik pēc pieciem 
gadiem pēc šā datuma Komisija veic 
izvērtēšanu, kurā novērtē Iestādes 
sniegumu attiecībā uz tās mērķiem, 
pilnvarām un uzdevumiem. Novērtējumā
pievērš īpašu uzmanību iespējamai 
vajadzībai grozīt Iestādes pilnvaras un šādu 
grozījumu finansiālajām sekām, tostarp 
turpmākai sinerģijai un saskaņotībai ar 
aģentūrām, kas darbojas nodarbinātības un 
sociālās politikas jomā. Novērtējumā ir 
integrēts dzimumu līdztiesības aspekts un 
ir atsevišķa nodaļa par dzimumu 
līdztiesību.
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