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Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Temats: Vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība

Princips, ka vīrieši un sievietes par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu, 
ir paredzēts LESD 157. pantā. Tomēr sievietes ES joprojām pelna mazāk nekā vīrieši. Mēs 
saskaramies ar vispārēju vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību (GPG), kas Eiropas Savienībā 
ir 16 %, un starp dalībvalstīm pastāv milzīgas atšķirības. GPG ir atšķirība starp vīriešu un sieviešu 
vidējo bruto izpeļņu stundā, kas izteikta procentos no vīriešu vidējās bruto izpeļņas stundā. Aptuveni 
divās trešdaļās gadījumu vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība nav skaidrojama ar iegūtā 
izglītības līmeņa, profesijas izvēles, darba stundu skaita un citu novērojamu parametru atšķirībām pa 
dzimumiem, kas liecina par acīmredzamu diskriminējošu faktoru, turklāt diskriminācija dzimuma dēļ ir 
cieši saistīta ar diskrimināciju rases, imigranta statusa, reliģijas, seksuālās orientācijas un invaliditātes 
dēļ.

Vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirībai ir virkne iemeslu: dzimumu segregācija darba tirgos un 
nozarēs, dzimumu stereotipi, darba un privātās dzīves līdzsvara iespēju trūkums un uzskats, ka 
sievietēm ir jābūt galvenajām aprūpētājām, kā rezultātā daudzas no viņām pārtrauc karjeru vai pāriet 
uz nepilnu darba laiku. Aizejot pensijā, situācija pasliktinās, jo sieviešu vidējā pensija ir par aptuveni 
40 % mazāka nekā vidējā pensija, ko saņem vīrieši.

GPG novēršana ne vien atbilst LESD noteiktajam, bet arī sekmē vispārējo mērķi — panākt dzimumu 
līdztiesību ES un sasniegt ANO Ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. gadam izvirzītos ilgtspējīgas 
attīstības mērķus. Vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirības likvidēšana arī ir saskaņā ar Eiropas 
sociālo tiesību pīlāra principiem. Tādas iniciatīvas kā Komisijas 2014. gada ieteikums par atalgojuma 
pārredzamību ir devušas nenozīmīgus rezultātus saistošu pasākumu trūkuma dēļ.

Kā Komisija ir paredzējusi novērst GPG saistībā ar nākamo dzimumu līdztiesības stratēģiju? Kādi 
pasākumi tiks iekļauti stratēģijā, lai palielinātu darba samaksas pārredzamību, nodrošinātu taisnīgāku 
atlīdzību par darbu nozarēs, kurās pārsvarā nodarbinātas sievietes, cīnītos pret sieviešu nestabilo 
nodarbinātību un vienlīdzīgi novērtētu vīriešu un sieviešu veikto darbu? Vai tajā būs instrumenti, kas 
nodrošina objektīvus kritērijus dzimumneitrālam novērtējumam un darba vērtības salīdzināšanai? Kā 
Komisija plāno uzlabot to, kā tiek īstenots princips, ka vīrieši un sievietes par vienādu vai vienādi 
vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu? Vai tā pārskatīs Direktīvu 2006/54/EK?

Komisijas priekšsēdētāja savās Politikas pamatnostādnēs nākamajai Eiropas Komisijai (2019–2024) 
apņēmās novērst GPG. Vai šo solījumu iekļaus tiesību un saistošajos aktos? Komisāra amata 
kandidāte Helena Dalli apņēmās iesniegt rīcības plānu, lai šīs Komisijas 100 pirmo dienu laikā 
ieviestu saistošus darba samaksas pārredzamības pasākumus. Vai Komisija var apstiprināt šo 
pasākumu saistošo raksturu un darīt zināmu, vai tie ietvers dalībvalstu pašreizējo algu pārredzamības 
sistēmu saskaņošanu?
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