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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Direktīvas 2006/54/EK par 
tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un 
sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos, piemērošanu
(2014/2160(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. un 3. pantu un Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 8., 10., 19. un 157. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Direktīvu 2006/54/EK 
par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem 
un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos (pārstrādāta versija)1, 

– ņemot vērā Komisijas 2014. gada 7. marta Ieteikumu par to, kā ar pārredzamības 
palīdzību nostiprināt principu par vienādu darba samaksu sievietēm un vīriešiem 
(C(2014)1405),

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 6. decembra paziņojumu „Ziņojums par to, kā tiek 
piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Direktīva 2006/54/EK 
par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem 
un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos (pārstrādāta redakcija)“ 
(COM(2013)0861),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 21. septembra paziņojumu „Sieviešu un vīriešu 
līdztiesības stratēģija 2010.–2015.” (COM(2010)0491), 

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 5. marta paziņojumu „Stingrāka apņemšanās veicināt 
vīriešu un sieviešu līdztiesību — Sieviešu harta” (COM(2010)0078), 

– ņemot vērā Eiropas Dzimumu līdztiesības paktu (2011.–2020. gads), ko Padome 
pieņēma 2011. gada 7. martā, 

– ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas (ES Tiesas) judikatūru, kuras pamatā ir LESD 
157. pants,

– ņemot vērā Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) 1994. gada Konvenciju par 
nepilna darba laika darbu, kura paredz pienākumu valstīm savos publiskā iepirkuma 
līgumos ietvert klauzulu par vienlīdzīgu darba atalgojumu,

– ņemot vērā SDO Konvenciju Nr. 100 par vienlīdzīgu atalgojumu,

– ņemot vērā 11. panta 1. punkta d) apakšpunktu Konvencijā par jebkādas sieviešu 
diskriminācijas izskaušanu, ko ANO Ģenerālā asambleja pieņēma ar 1979. gada 
18. decembra Rezolūciju 34/180,

1 OV L 204, 26.7.2006., 23. lpp.
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– ņemot vērā 2013. gada 12. septembra rezolūciju par principa “Vienlīdzīga samaksa 
vīriešiem un sievietēm par tādu pašu vai vienādas vērtības darbu” piemērošanu1,

– ņemot vērā 2012. gada 24. maija rezolūciju ar ieteikumiem Komisijai par principa 
„Vienlīdzīga samaksa vīriešiem un sievietēm par tādu pašu vai vienādas vērtības darbu” 
piemērošanu2,

– ņemot vērā Parlamentārās izpētes pakalpojumu ģenerāldirektorāta izstrādāto Eiropas 
īstenošanas novērtējumu par Direktīvu 2006/54/EK,

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu,

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu un 
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0000/2015),

A. tā kā princips par vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm ir viens no ES 
tiesību pamatprincipiem, 

B. tā kā ES tiesību akti aizliedz diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, 
reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ;

C. tā kā princips par vienādu samaksu ir bijis iekļauts Līgumos jau kopš paša sākuma 
1957. gadā; tā kā princips, ka vienādu darba samaksu saņem par vienādu vai vienādi 
vērtīgu darbu, tagad ir atzīts LESD 157. pantā un iekļauts pārstrādātajā 
Direktīvā 2006/54/EK (Pārstrādātajā direktīvā);

D. tā kā bija paredzēts ar Pārstrādāto direktīvu ES tiesību aktus šajā jomā padarīt 
saskaņotākus un atbilstošus ES Tiesas judikatūrai, kā arī vienkāršot un padarīt 
mūsdienīgākus attiecīgos vienlīdzības tiesību aktus valstu līmenī, tādējādi veicinot 
sieviešu situācijas uzlabošanos darba tirgū;

E. tā kā Pārstrādātajā direktīvā ir ieviesti daži jauninājumi, piemēram, vienlīdzīgas 
attieksmes principa īstenošana un jēdziena „netieša diskriminācija“ definīcija, kā arī 
sniegta nepārprotama norāde uz darba, privātās un ģimenes dzīves apvienošanu; tā kā šo 
jauninājumu ietekme dalībvalstīs joprojām ir ierobežota;

F. tā kā tika atzīts, ka vienādas samaksas noteikumu praktiska piemērošana dalībvalstīs ir 
viena no jomām, kas rada vislielākās problēmas; tā kā saskaņā ar jaunākajiem datiem 
vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība joprojām pastāv, saglabājoties 16,4 % 
līmenī, un progress šajā jomā ir ārkārtīgi lēns, kaut gan spēkā ir ES tiesību akti un ir 
juridiski nesaistoši ieteikumi; 

G. tā kā ir panākts relatīvs progress attiecībā uz sieviešu nodarbinātības rādītājiem, taču, 
neraugoties uz pašreizējo regulējumu ES un valstu līmenī, sieviešu un vīriešu 
profesionālās un sektorālās segregācijas līmenis dažādu veidu darbos joprojām ir samērā 
augsts, un šī situācija arī ietekmē vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību visā 
dzīves laikā; tā kā darba samaksas atšķirību ietekmē arī vertikālā segregācija, kas 

1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0375.
2 OV C 264 E, 13.9.2013., 75. lpp.
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nozīmē to, ka sievietēm ir raksturīgas galvenokārt zemāk atalgotas profesijas vai viņu 
amatiem hierarhijā ir zemāks līmenis;

H. tā kā maternitāte un gados vecāku personu aprūpe ir papildu darbs, ko lielākoties veic 
sievietes; tā kā par šo darbu netiek maksāts un sabiedrība to nenovērtē, kaut gan tas 
veicina sociālo labklājību un to var izmērīt ar ekonomikas rādītājiem, piemēram, IKP; tā 
kā rezultātā palielinās sieviešu un vīriešu ienākumu atšķirības kā „maksājumi“ par darba 
tirgū aizvadītiem gadiem vai mazāks skaits nostrādāto stundu nepilna darba laika režīma 
dēļ; tā kā šo faktoru ietekme uz visā dzīves laikā nopelnīto dalībvalstīs ir atšķirīga 
atkarībā no tā, kāda līmeņa atbalstu sniedz vecākiem vai nu ar likumdošanas 
pasākumiem, vai koplīgumiem;

I. tā kā sieviešu saņemtās pensijas ir par 39 % mazāk nekā vīriešiem; tā kā šo stāvokli 
varētu būt ietekmējuši dažādi faktori, piemēram, tas, cik daudz sievietes ir iesaistījušās 
algotā darbā, nodarbinātības struktūra dažādās nozarēs, darbā pavadītais laiks un 
sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirība; tā kā tas palielina nabadzības risku 
sievietēm pensijā;

J. tā kā Pārstrādātajā direktīvā ir skaidri norādīts, ka jebkāda mazāk labvēlīga attieksme, 
kas saistīta ar grūtniecības vai dzemdību atvaļinājumu, ir diskriminācija; tā kā 
Pārstrādātajā direktīvā ir nepārprotami sniegta garantija par atgriešanos tajā pašā darbā 
vai līdzvērtīgā amatā pēc grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma un ir paredzēta 
aizsardzība pret atlaišanu vīriešiem un sievietēm, kad viņi izmanto tiesības uz bērna 
kopšanas un/vai adopcijas atvaļinājumu;

K. tā kā sociālajiem partneriem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām ir ļoti nozīmīga 
loma vienlīdzīgas attieksmes sekmēšanā un tādas koncepcijas veicināšanā, kuras pamatā 
ir vienāda samaksa par darbu; 

L. tā kā līdztiesību veicinošas struktūrvienības būtu pienācīgi jāatbalsta, kad tās neatkarīgi 
un efektīvi veic savus pienākumus attiecībā uz vienlīdzīgas attieksmes veicināšanu, 
uzraudzību un atbalstīšanu; 

M. tā kā Parlaments ir vairākkārt aicinājis Komisiju pārskatīt spēkā esošos tiesību aktus, lai 
risinātu vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirības jautājumu; tā kā vīriešu un 
sieviešu darba samaksas atšķirības novēršana varētu būt līdzeklis sieviešu 
nodarbinātības līmeņa palielināšanai un nabadzības riska samazināšanai sievietēm 
pensijas vecumā,

Vispārīgs novērtējums

1. atzīmē, ka kopumā dalībvalstis ir nodrošinājušas savu valstu tiesību aktu atbilstību ES 
tiesību aktiem1; norāda, ka tikai pareiza Pārstrādātās direktīvas noteikumu 
transponēšana valstu tiesību aktos vien ir izrādījusies nepietiekama, lai panāktu 
direktīvas pilnīgu piemērošanu un efektīvu ieviešanu;

2. uzsver, ka dalībvalstīm bija pienākums transponēt tikai tās būtiskās izmaiņas, kas 

1 Saskaņā ar Komisijas ziņojumu par Pārstrādātās direktīvas piemērošanu (COM(2013)0861).
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ieviestas ar Pārstrādāto direktīvu un kas netika skaidri noteiktas; uzsver, ka Komisijas 
centieni uzraudzīt īstenošanu aprobežojās ar to, ka tie attiecās uz saskaņotas pieejas un 
vajadzīgo norādījumu nodrošināšanu, lai radītu iespēju noteikumus efektīvi īstenot 
valsts līmenī;

3. tāpēc aicina Komisiju noteikt Pārstrādātās direktīvas trūkumus un sagatavot tiesību akta 
priekšlikumu, kas varētu to aizstāt; 

Vienādas samaksas noteikumu piemērošana

4. atzīmē, ka, šķiet, tieša diskriminācija attiecībā uz samaksu dalībvalstīs ir samazinājusies 
un ka joprojām galvenā problēma ir darba novērtēšana, jo īpaši izmantojot koplīgumus;

5. uzsver, ka saskaņā ar ES Tiesas judikatūru princips par vienādu samaksu ir jāievēro 
attiecībā uz katru vīriešiem un sievietēm piešķirtā atalgojuma elementu;

6. vēlreiz atgādina, ka ir nepieciešamas skaidras dažādu jēdzienu definīcijas ES līmenī, 
piemēram, vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība, atalgojums, tieša un netieša 
diskriminācija darba samaksas ziņā, par vienādu uzskatāms darbs un vienādas vērtības 
darbs; norāda, ka dažādo darba līgumu veidu pastāvēšanas dēļ pašreizējie aprēķini par 
vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību var radīt izkropļotu priekšstatu par 
vienādas darba samaksas problēmu; aicina Komisiju analizēt iespējamos kropļojumus 
un ierosināt risinājumu;

7. aicina Komisiju un dalībvalstis izskaidrot, kā tiek piemērotas darba novērtēšanas un 
klasifikācijas pašreizējās sistēmas, kuras stipri atšķiras; aicina Komisiju ieviest 
pamatnostādnes par neitrālas darba novērtēšanas un klasifikācijas sistēmām, tostarp 
īpašiem pasākumiem, piemēram, sieviešu un vīriešu proporcionālu pārstāvniecību 
novērtēšanas komitejās, neitrālu darba aprakstu un svēruma sistēmu izstrādi, kā arī 
skaidru darba vērtības novērtēšanas kritēriju definēšanu;

8. norāda, ka skaidra un saskaņota profesiju klasifikācijas sistēma un atalgojuma 
pārredzamība uzlabos tiesu iestāžu pieejamību; atzīmē, ka dažas dalībvalstis jau ir 
īstenojušas konkrētus atalgojuma pārredzamības pasākumus; uzsver, ka šie pasākumi ir 
atšķirīgi, un pieņem zināšanai Komisijas 2014. gada ieteikumus par  atalgojuma 
pārredzamību; aicina Komisiju novērtēt šo ieteikumu faktisko ietekmi; 

Vienādas attieksmes noteikumu piemērošana

9. uzsver, ka nodarbinātības pensiju sistēmas ir jāuzskata par samaksu un ka vienlīdzīgas 
attieksmes princips attiecas uz šīm sistēmām; aicina Komisiju cieši uzraudzīt šā principa 
īstenošanu un sniegt ziņojumu par to, jo ir izrādījies, ka dažās dalībvalstīs transponēšana 
ir bijusi neskaidra un tiesību aktos noteikto sistēmu un nodarbinātības sistēmu atšķirības 
atsevišķos gadījumos joprojām rada problēmas;

10. norāda, ka dalībvalstīs ievērojami atšķiras to noteikumu īstenošana, kuri reglamentē 
aizsardzību pret diskrimināciju saistībā ar grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu un 
atvaļinājumu bērna tēvam un/vai adopcijas atvaļinājumu; uzsver, ka saskaņoti valsts 
līmenī jārisina konkrētas esošās problēmas, tostarp sektorālās (publiskās/privātās) un 
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organizatoriskās (uzņēmumu) atšķirības, situācija, kas saistīta ar netipiskiem un nepilna 
darba laika līgumiem, un prakse izbeigt terminētus līgumus aizsardzības laikposmā un 
mudināt labprātīgi aiziet no darba;

11. aicina Komisiju un dalībvalstis, lai tās, izveidojot efektīvas uzraudzības sistēmas, veic 
pasākumus, ar kuriem uzlabot datu apkopošanu par uzmākšanās un dzimumu 
diskriminācijas gadījumiem, tostarp par diskrimināciju saistībā ar grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumu un cita veida atvaļinājumu;

12. norāda, ka tiesu iestāžu pieejamība šajā jomā ir ierobežota vairāku iemeslu dēļ, 
piemēram, procedūru ilgums vai izmaksas, bezmaksas juridiskās palīdzības trūkums vai 
bailes par cietušo personu stigmatizāciju darba vietā; uzsver, ka vairākās dalībvalstīs 
problēmas rada arī pierādīšanas pienākuma piemērošana; aicina dalībvalstis atbalstīt 
līdztiesību veicinošās struktūras, arodbiedrības un NVO, kad tās aktīvi iesaistās 
palīdzības sniegšanā no diskriminācijas cietušām personām;

13. aicina Komisiju novērtēt pašreizējo paraugpraksi un publiskot šā novērtējuma rezultātus 
attiecībā uz iedarbīgiem pasākumiem, ko dalībvalstis varētu veikt, lai mudinātu darba 
devējus un profesionālajā izglītībā iesaistītās organizācijas novērst jebkādu 
diskrimināciju dzimuma dēļ, jo īpaši uzmākšanos un seksuālu uzmākšanos darba vietā, 
uzlabojot nodarbinātības pieejamību, piedāvājot turpmāku profesionālo izglītību un 
popularizējot paraugpraksi;

Vienlīdzīgas attieksmes veicināšana un dialogs 

14. no jauna atkārto, ka līdztiesību veicinošām struktūrām būtu vajadzīgas pilnvaras efektīvi 
un neatkarīgi uzraudzīt tiesību aktus, ar kuriem sekmē vīriešu un sieviešu līdztiesību, un 
sniegt ziņojumus par tiem; 

15. aicina Komisiju un dalībvalstis mudināt sociālos partnerus veicināt līdztiesības prakses 
uzraudzību darba vietā, turpmākas koplīgumu, piemērojamo darba samaksas likmju un 
profesiju klasifikācijas sistēmu pārbaudes, lai novērstu jebkādu tiešu vai netiešu 
sieviešu diskrimināciju; aicina dalībvalstis noteikt stingrākus lielo un vidējo uzņēmumu 
pienākumus, ar kuriem nodrošināt sistemātisku vienlīdzīgas attieksmes veicināšanu un 
regulāri sniegt atbilstošu informāciju saviem darba ņēmējiem, tostarp par vienādas 
samaksas jautājumiem;

16. aicina Komisiju un dalībvalstis stiprināt institucionālos mehānismus, ar kuriem īstenot 
sieviešu un vīriešu līdztiesību un mudināt sociālos partnerus izvērtēt līdztiesības aspektu 
koplīgumos;

17. aicina Komisiju un dalībvalstis būtiski paplašināt izpratnes veicināšanas pasākumus par 
dzimumu diskriminācijas dēļ cietušo personu tiesībām; uzsver, ka visām ieinteresētajām 
personām, tostarp sociālajiem partneriem un NVO, ir jāsadarbojas, lai kliedētu 
stereotipus par sieviešu un vīriešu darbu un izskaidrotu, kā tie ietekmē darba vērtību un 
zemo samaksu;

18. norāda, ka viens no Pārstrādātās direktīvas ieviestajiem jauninājumiem ir norāde uz 
darba, privātās un ģimenes dzīves apvienošanu; aicina Komisiju pēc apspriešanās ar 



PE549.388v01-00 8/12 PR\1051178LV.doc

LV

dalībvalstīm un sociālajiem partneriem izstrādāt konkrētus pasākumus, ar kuriem 
nodrošināt lielākas tiesības šajā jomā;

Ieteikumi

19. vēlreiz aicina dalībvalstis neatlaidīgi īstenot un ieviest pārstrādāto 
Direktīvu 2006/54/EK, rosināt sociālos partnerus aktīvāk iesaistīties vienlīdzīgas 
attieksmes veicināšanā, tostarp ar rīcības plāniem par vīriešu un sieviešu darba 
samaksas nepamatotas nevienlīdzības novēršanu, šajā nolūkā paredzot konkrētas 
darbības un rezultātu uzraudzību uzņēmuma, nozares, valsts un ES līmenī; 

20. aicina Komisiju kā nākamo soli pēc ziņojuma par Pārstrādātās direktīvas piemērošanu 
un šīs rezolūcijas veikt direktīvas pārskatīšanu, ko Parlaments jau ir aicinājis darīt, jo 
īpaši savā 2012. gada 24. maija rezolūcijā, kurā ir iekļauti konkrēti un skaidri ieteikumi;

21. uzsver, ka neitrāla profesiju klasifikācija un darba novērtēšana, kā arī atalgojuma 
pārredzamība ir nepieciešami pasākumi, ar kuriem sekmēt vienlīdzīgu attieksmi; aicina 
Komisiju šajā sakarībā šos pasākumus iekļaut savā priekšlikumā jaunai direktīvai, ar 
kuru aizstātu Pārstrādāto direktīvu; norāda, ka tikai saskaņota pieeja atbilst darba 
ņēmēju pārvietošanās brīvībai, kas ir viena no Eiropas pamatbrīvībām;

22. aicina Komisiju jaunajā direktīvā ieviest ES līmeņa sankcijas, ar kurām uzņēmumus, 
kas atzīti par vainīgiem līdztiesības principa pārkāpšanā, varētu izslēgt no tādu preču un 
pakalpojumu publiskā iepirkuma, ko finansē no ES budžeta;

23. aicina dalībvalstis veikt nepieciešamos pasākumus, ar kuriem nodrošināt, ka personas, 
kas cietušas no nevienlīdzīgas attieksmes un diskriminācijas, ir tiesīgas uz 
proporcionālu kompensāciju saskaņā ar spēkā esošajām tiesību normām; 

24. uzsver, ka tikai vienlīdzīgas attieksmes principa efektīva īstenošana varētu patiesi 
uzlabot sieviešu stāvokli darba tirgū un ka tam ir vajadzīga dažādu iesaistīto personu 
stratēģiska sadarbība Eiropas, valstu, nozaru un organizāciju līmenī; 

25. aicina Komisiju analizēt faktorus, kas ietekmē pensiju atšķirības, un novērtēt, vai nav 
vajadzīgi īpaši pasākumi, ar kuriem samazināt šīs atšķirības ES un valstu līmenī, tostarp 
izmantojot normatīvus un/vai nenormatīvus pasākumus;

26. aicina Komisiju veikt pētījumu, kurā tiktu salīdzināta situācija mātēm un sievietēm bez 
bērniem; norāda, ka šāda pētījuma mērķis būtu viest lielāku skaidrību par šo sieviešu 
vietu darba tirgū, īpaši pievēršot uzmanību nodarbinātības rādītājiem un darba samaksas 
atšķirībām, karjeras virzībai un pensijām;

27. norāda, ka konkrētām valstīm adresētajos ieteikumos, ko gatavo saistībā ar Eiropas 
pusgadu, būtu jāiekļauj mērķi par  vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirības 
samazināšanu;

28. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Vispārīgas piezīmes

Vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesionālajā jomā ir 
jautājums par brīvību un tiesiskumu. Tā ir sociālā līguma neapspriežama sastāvdaļa. Visas 
sievietes neatkarīgi no viņu vecuma, izglītības vai sociālā statusa tieši vai netieši ir potenciālie 
diskriminācijas upuri darba vietā. Reizēm diskriminācija ir tik neuzkrītoša, ka to var atklāt, 
tikai rūpīgi analizējot attiecīgos statistikas datus.

Nodarbinātības jomā nelīdztiesības ietekmi nevar novērtēt pārāk zemu. Tā traucē atklāties 
sieviešu potenciālam, tādējādi neļaujot sabiedrībai pilnībā izmantot viņu talantus, prasmes un 
spējas. Līdz ar to vienāda darba samaksa sievietēm un vīriešiem ir jautājums par taisnīgumu 
un motivāciju. 

Tajā pašā laikā to var uzskatīt par ģimenes jautājumu. Eiropā daudzu ģimeņu labklājība ir 
atkarīga no sieviešu atalgojuma. Vairākums māšu ir iesaistītas darba tirgū, un daudzas no 
viņām uzņemas lielāko atbildību par atbalstu savām ģimenēm kā vienīgās vai galvenās 
apgādnieces. Tāpēc vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība spēcīgi ietekmē viņu bērnu 
sadzīves apstākļus, uzturu un dzīves perspektīvas. Izstrādājot efektīvas politiskās nostādnes, 
kuru mērķis ir novērst vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību, var uzlabot daudzu 
ģimeņu apstākļus, īpaši to ģimeņu, kurās ir viens no vecākiem un vecāki strādā zemu 
atalgotus darbus.

Vienlīdzīga attieksme un nediskriminācijas princips ir svarīga iezīme gan ES primārajos 
tiesību aktos kopš Romas līguma pieņemšanas 1957. gadā (tas pavisam nesen iekļauts LESD 
157. pantā), gan ES Tiesas judikatūrā. Tomēr pēdējos desmit gados vīriešu un sieviešu darba 
samaksas atšķirība kā nozīmīgs vīriešu un sieviešu nevienlīdzības rādītājs darba tirgū gandrīz 
nemaz nav mainījies — no 17,5 % 2008. gadā līdz 16,4 % 2012. gadā.

Ņemot vērā šo stagnāciju, referente sliecas secināt, ka patlaban spēkā esošā 
Direktīva 2006/54/EK (pārstrādātā versija) ir izsmēlusi savas iespējas un tā ir jāatjaunina. Šo 
secinājumu atbalsta arī Eiropas Parlamenta iepriekšējās nostājas, no kurām pirmām kārtām 
jāmin pastāvīgā rezolūcija 2011/2285(INI) ar ieteikumiem Komisijai par principa „vienlīdzīga 
samaksa vīriešiem un sievietēm par tādu pašu vai vienādas vērtības darbu” piemērošanu 
(E. Bauer ziņojums). 

Vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība 

Vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību (DSA) aprēķina kā starpību starp vidējo bruto 
izpeļņu stundā darba ņēmējiem vīriešiem un sievietēm, kas izteikta procentos no vidējās bruto 
izpeļņas stundā darba ņēmējiem vīriešiem. Iegūtā procentuālā attiecība ir nozīmīgs rādītājs 
par sieviešu un vīriešu nelīdztiesību darba tirgū, jo aprēķinā tiek ņemti vērā gan pilnas 
slodzes, gan nepilna laika darbi (nepilna laika darbos stundas izpeļņa parasti ir zemāka, un tos 
galvenokārt strādā sievietes).

DSA definīcija padara to apstrīdamu attiecībā pret triju veidu ietekmes faktoriem, kuri tās 
interpretāciju ierobežo: individuālās iezīmes (piemēram, izglītība, — ja sievietes ar zemu 
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izglītības līmeni paliek ārpus darba tirgus, DSA pazeminās, turpretim, ja viņām ir vajadzīgi 
ienākumi un viņas iet strādāt, DSA palielinās, jo darba ņēmēji ar augstāku izglītību pelna 
vairāk); nozares iezīmes (piemēram, uzņēmuma lielums, — darba ņēmējiem lielos 
uzņēmumos parasti izpeļņa ir lielāka nekā tiem, kas strādā mazos uzņēmumos) un 
institucionālās iezīmes (minimālā alga, proti, augstāka minimālā alga pazemina DSA, jo 
daudzas sievietes strādā zemu atalgotus darbus).

Tāpēc svarīgi ir salīdzināt kopējo DSA ar atšķirību, kas reģistrēta konkrētās nozarēs. Kaut gan 
ievērojamu samaksas atšķirību var konstatēt, salīdzinot nepilna darba laika un pilnas slodzes 
darba ņēmējus, šī atšķirība nebūt nav tiešas diskriminācijas rezultāts. Tā drīzāk ir sekas tam, 
ka nepilna laika darbi biežāk ir zemu atalgotās nozarēs, piemēram, veselības aprūpē vai 
uzkopšanas pakalpojumos. Stundas algu savstarpēja salīdzināšana liecina, ka darba ņēmējiem 
ar nepilna laika režīmu vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība ir mazāka nekā darba 
ņēmējiem, kas strādā ar pilnu slodzi. 

Lai novērstu sieviešu un vīriešu nevienlīdzību, par kuru liecina DSA, ir jānosaka motivācija, 
kas ir pamatā tam, ka daudzas sievietes, neraugoties uz viņu izglītību un talantiem, izvēlas 
darbus ar zemu tirgus vērtību.

Darba un ģimenes līdzsvara trūkums 

Sievietes ir galvenās aprūpētājas, nesamērīgi lielu laika veltot neapmaksāta darba veikšanai 
un aprūpējot savus bērnus un citus ģimenes locekļus. Lai to paspētu, viņas bieži izvēlas 
strādāt nepilna laika režīmā. Viņām pārsvarā arī ir amati nozarēs un profesijās, kas dod 
iespēju labāk saskaņot darbu un ģimenes dzīvi. Rezultātā sievietes bieži ir nodarbinātas zemu 
atalgotos darbos un viņas neuzņemas vadošus amatus. Kaut gan darba vietā vīrieši strādā 
vairāk stundu nekā sievietes, tomēr, summējot sieviešu apmaksātās un neapmaksātās darba 
stundas, to kopskaits ir lielāks nekā vīriešiem. 

Tajā pašā laikā spriedze starp ģimenes un profesionālās dzīves interesēm veicina to, ka 
daudzās dalībvalstīs tiek atlikta pirmā bērna laišana pasaulē un pazeminās fertilitātes rādītāji. 
Nodarbinātības līmenis sievietēm ar maziem bērniem pastāvīgi ir zemāks nekā sievietēm bez 
bērniem. Turklāt saskaņā ar ekspertu analīzes rezultātiem vīriešu un sieviešu darba samaksas 
atšķirība kļūst redzama pēc tam, kad sieviete atgriežas darba tirgū pēc pirmā grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājuma; to vēl palielina atkārtotie karjeras pārtraukumi ārējo faktoru dēļ, 
piemēram, ar bērniem saistīti nodarbinātības pārtraukumi un rūpes par apgādājamajiem 
ģimenes locekļiem, un šī atšķirība mēdz pieaugt atkarībā no sievietes vecuma1.

Sievietēm grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma un ar ģimenes apstākļiem saistīta 
atvaļinājuma dēļ ir ilgi profesionālās pieredzes pārtraukumi, kas arī ietekmē DSA. Šo 
pārtraukumu tiešās sekas ir algas zaudēšana un tās aizstāšana ar maternitātes pabalstu, un 
daudzās dalībvalstīs šajā laikposmā to vēl papildina zemāki sociālās nodrošināšanas pabalsti. 
Tāpēc arī vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība viszemākā ir gados jauniem darba 
ņēmējiem un, vecumam pieaugot, tā palielinās iepriekš raksturoto karjeras pārtraukumu dēļ. 

Nespēja piedāvāt sievietēm praktiskus risinājumus, kuri varētu palīdzēt viņām labāk saskaņot 

1 Eiropas Parlamenta 2012. gada 24. maija rezolūcija ar ieteikumiem Komisijai par principa „Vienlīdzīga 
samaksa vīriešiem un sievietēm par tādu pašu vai vienādas vērtības darbu” piemērošanu (2011/2285(INI).
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darba un ģimenes pienākumus, ir galvenais faktors, kas veicina darba tirgus 
horizontālo/sektorālo un vertikālo/profesionālo segregāciju. 

Rezultātā sievietes bieži vien strādā nozarēs (veselības aprūpe, izglītība vai valsts pārvalde), 
kurās tiek piedāvāta zemāka stundas alga nekā vīriešu dominances nozarēs. Tajā pašā laikā 
sievietes saskaras ar vertikālu vai profesionālu segregāciju, kas veidojas vīriešu dominētā 
sabiedrībā aizspriedumaina lomu sadalījuma dēļ, — viņas ļoti bieži tiek nodarbinātas kā 
administratoru palīdzes, pārdevējas vai mazkvalificētas vai nekvalificētas darbinieces. 

Referente uzsver, ka jāņem vērā cēloņsakarība starp sieviešu īpašajām funkcijām kā bērnu 
aprūpētājām un viņu gatavība pieņemt netaisnīgu attieksmi darba tirgū. Tāpēc viņa uzstājīgi 
ierosina, ka noteikumos par optimālu apstākļu radīšanu darba un ģimenes līdzsvaram jāņem 
vērā tas, kāda nozīme ir sieviešu neapmaksātajam darbam, ko viņas veic kā aprūpētājas, un 
pienācīgi jāatzīst viņu nealgotā darba vērtība.

Šajā nolūkā varbūt ir nepieciešams mainīt DSA aprēķināšanu, lai tajā neņemtu vērā sievietes 
ar vienu vai vairākiem bērniem. Tādējādi DSA varētu tikai atspoguļot patieso darba samaksas 
atšķirību, ko rada diskriminācija. Tajā pašā laikā salīdzinājumu starp darba samaksas 
atšķirību, kā to rēķina tagad, un tīro DSA, kas balstītos uz jauno aprēķina metodi, varētu 
izmantot par pamatu, lai novērtētu sabiedrības parādu sievietēm par viņu neapmaksāto 
aprūpes darbu.

Diskriminācija pensijas sistēmās

Vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība palielinās pēc pensionēšanās. Saskaņā ar 
pieejamajiem datiem sievietes Eiropas Savienībā saņem vidēji par 39 % mazāku pensiju nekā 
vīrieši. Šāds fakts atspoguļo nelabvēlīgu karjeras virzību, kas atklājas, kad salīdzina aroda 
pensijas. Vidēji pensijas atšķirības ir daudz lielākas nekā darba samaksas atšķirības. Tam 
cēlonis ir augstāka tādu sieviešu proporcija, kuras strādā nepilnu darba laiku, zemāka stundas 
alga un mazāks nostrādāto gadu skaits. Dažās dalībvalstīs pensiju atšķirība bija gandrīz 
divreiz lielāka par darba samaksas atšķirību. Ar to saistītā nevienlīdzība turpmāk var pieaugt, 
jo demogrāfiskā situācija dalībvalstīs pasliktinās. Tas paaudžu solidaritātes pensiju shēmām 
radīs lielāku spriedzi, un pensijā aizgājušiem iedzīvotājiem par galveno ienākumu avotu kļūs 
privātie pensiju fondi, kas pārvalda atskaitījumus, kurus aprēķina kā procentuālu daļu no 
nopelnītās algas.

Pēc referentes domām, pensijas atšķirība ir darba samaksas atšķirības turpinājums, un, 
būdama tāda, tā ir diskriminējoša un tāpēc novēršama.

Vienāda darba jēdziens

Aizvien pastāvošā netiešā sieviešu diskriminācija darba tirgū ir nepārprotami saistīta ar 
sievietes īpašo statusu kā potenciālo māti/bērnu dzemdētāju, tāpēc tas, ka trūkst definīcijas 
vienādas vērtības darbam vai skaidru novērtēšanas kritēriju dažādu darbu salīdzināšanai, ir 
galvenais šķērslis, kas traucē nodrošināt taisnīgu darba tirgu, kurš pamatotos uz vienlīdzīgu 
attieksmi pret sievietēm un vīriešiem.

Pārstrādātās direktīvas 9. apsvērumā ir teikts: „lai novērtētu to, vai darba ņēmēji veic vienu un 
to pašu darbu ar vienādas vērtības darbu, būtu jānosaka, vai, ņemot vērā daudzus faktorus, 
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tādus kā darba veids, kvalifikācija un darba apstākļi, darba ņēmējus var uzskatīt par tādiem, 
kas ir salīdzināmā situācijā“. 

Līdz šim 12 dalībvalstis savos tiesību aktos ir ieviesušas šā jēdziena definīciju. Tās pamatā 
lielākoties ir četri galvenie darba novērtēšanas kritēriji, kas iekļauti Ziņojumam par 
Direktīvas 2006/54/EK piemērošanu pievienotā Komisijas dienestu darba dokumenta 
1. pielikumā: prasmes, centieni, atbildība un darba apstākļi. Referente ierosina, ka jēdziens 
„tāds pats vai vienādas vērtības darbs“ būtu jāievieš visās dalībvalstīs kā obligāta prasība, kas 
sekmētu darba ņēmēju pārvietošanās brīvību, kura ir viena no Eiropas pamatbrīvībām.

Atalgojuma pārredzamība

Atalgojuma pārredzamības pasākumi ir vēl viens nozīmīgs solis ceļā uz tāda darba tirgus 
izveidi, kura pamatā ir sieviešu un vīriešu līdztiesība. Referente ir pārliecināta, ka, obligāti 
iekļaujot šo instrumentu, kura pamatā ir kopēja Eiropas definīcija, iespaids varētu būt 
pozitīvs, jo tas palielinātu darba ņēmēju izpratni par esošajām atalgojuma un ieguvumu 
atšķirībām, tajā pašā laikā cietušajām personām nodrošinātu instrumentu, ko izmantot 
tiesvedības sākšanai gadījumos, kad notikusi diskriminācija.

Tiesu iestāžu pieejamība

Pārstrādātās direktīvas īstenošanas uzraudzība liecina, ka tiesu iestāžu pieejamība no 
diskriminācijas cietušajām personām dalībvalstīs ievērojami atšķiras. Lai novērstu galveno 
šķērsli, ar ko saskaras cietušās personas lielākajā daļā dalībvalstu, referente uzsver, ka 
nepieciešama bezmaksas juridiskā palīdzība. To varētu piedāvāt līdztiesību veicinošās 
struktūras, arodbiedrības vai NVO.

Labāka tiesu iestāžu pieejamība ir arī priekšnosacījums kompensācijas un sankciju klauzulu 
piemērošanai saskaņā ar Pārstrādāto direktīvu. Kompensācijas dod tiesām iespēju piešķirt 
cietušajām personām atbilstošas atlīdzības, savukārt sankcijas un sodi kaitē darba devējiem un 
motivē viņus izvairīties no jebkādas rīcības, ko varētu interpretēt kā diskriminējošu. Atbilstoši 
subsidiaritātes principam referentes ierosinātās sankcijas būtu konkrēti jānosaka Es līmenī un 
tām vajadzētu ietekmēt atļauju uzņēmumiem piedalīties tādu preču un pakalpojumu publiskos 
iepirkumos, kurus finansē no ES budžeta.


