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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Sieviešu tiesību un 
dzimumu līdztiesības komiteju:

– rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. pauž nožēlu, ka Komisija vēl nav pienācīgi ņēmusi vērā Parlamenta 2008. gada 
18. novembra rezolūciju un 2010. gada 10. februāra rezolūciju un nav sākusi darbu pie 
likumdošanas iniciatīvas, ne arī plaši izmantojusi „Eiropas gadu par iespēju vienlīdzību 
visiem” (2007. gads), lai efektīvi risinātu vīriešu un sieviešu nevienādā atalgojuma 
problēmu, ņemot vērā, ka vīriešu un sieviešu atalgojuma atšķirību novēršana joprojām ir 
visu dalībvalstu un citu Eiropas līmeņa galveno dalībnieku kopēja politikas prioritāte, kā 
tas norādīts Padomes secinājumos par Eiropas Dzimumu līdztiesības paktu (2011–2020); 

2. uzsver, ka vīriešu un sieviešu atalgojuma atšķirības pastāv galvenokārt stereotipu dēļ un 
uztverot sievietes tikai no tradicionālā lomu sadalījuma viedokļa; tādēļ aicina dalībvalstis 
veicināt vienādu atalgojumu, izstrādājot sociālās iniciatīvas gan valsts, gan vietējā līmenī;

3. pauž nopietnas bažas par to, ka pēdējos desmit gados progress ir bijis ļoti lēns un ka 
vīriešu un sieviešu atalgojuma atšķirība joprojām ir ievērojama, un, ka, neskatoties uz 
principa „vienāds atalgojums par līdzvērtīgu darbu” juridiski saistošo raksturu, 2009. gadā 
ES 27 dalībvalstīs sievietēm stundas likme bija vidēji par 17,5 % zemāka nekā vīriešiem 
par līdzvērtīgu darbu (par apmēram 30 % mazāka privātajā sektorā, neņemot vērā 
vienādus nopelnus un kvalifikāciju); pauž bažas par lielajām atalgojuma atšķirībām augsti 
kvalificētu sieviešu un vīriešu starpā dažās dalībvalstīs; uzsver, ka sievietes ir 
nepastāvīgas nodarbinātības un krīzes radīto sociālo seku visvairāk skartā sabiedrības 
daļa; norāda, ka saskaņā ar Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) ziņojumu „Pasaules 
nodarbinātības tendences 2012. gadā — lielākas nodarbinātības krīzes novēršana” 
sievietes nodarbinātības jomā ir neaizsargātākas par vīriešiem (50,5% pret 48,2%);

4. uzskata, ka elastdrošības līgumisko attiecību aizsardzība sievietēm uzlabo sociālo 
kohēziju darba tirgū, īpaši sievietēm, kuras kļūst par mātēm vai kuru aprūpē var būt veci 
cilvēki; norāda, ka šo sieviešu darba laika organizācijai ir jābūt pietiekami elastīgai, lai 
apmierinātu viņu vajadzības un uzlabotu līdzsvaru starp darbu un privāto dzīvi;

5. aicina dalībvalstis atzīt sieviešu patieso pievienoto vērtību viņu darbavietās un radīt 
atbilstīgus darba apstākļus, lai uzlabotu viņu nodarbinātības iespējas un palielinātu viņu 
dalību darba tirgū, ieviešot finansiāli pieejamu aprūpes, bērnu aprūpes un bērna kopšanas 
atvaļinājumu sistēmu un elastīgus darba apstākļus, īpaši attiecībā uz sievietēm, kuras 
atgriežas darba tirgū pēc ilga neaktivitātes laikposma bērnu dzimšanas vai citu ģimenes 
pienākumu dēļ;

6. aicina Komisiju veicināt turpmākus pētījumus par elastdrošības stratēģijām, lai izvērtētu 
to ietekmi uz sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirību un noskaidrotu, kā šīs stratēģijas var 
novērst dzimumu diskrimināciju;

7. atzinīgi vērtē Padomes 2010. gada 6. decembra secinājumus, kuros dalībvalstis tiek 
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aicinātas veikt plaša mēroga pasākumus, lai novērstu šo atalgojuma atšķirību cēloņus;

8. uzsver, ka atalgojuma atšķirības palielinās par sliktu sievietēm proporcionāli viņu 
ieņemamajam amatam un iegūtajām kvalifikācijām;

9. uzsver, ka dažās dalībvalstīs atalgojuma atšķirības palielinās par sliktu sievietēm viņu 
vissarežģītākajā dzīves posmā; piemēram, viņu reproduktīvajā vecumā un tuvojoties 
pensijas vecumam;

10. uzsver, ka vīriešu un sieviešu atalgojuma atšķirībām joprojām ir daudz sarežģītu cēloņu; 
uzskata, ka šāda nevienlīdzība būtiski ietekmē daudzu sieviešu — īpaši pensijas vecuma 
sieviešu — dzīves apstākļus, jo mazāka atalgojuma dēļ var mazināties arī pensijas apmērs, 
un tas var izskaidrot situāciju, ka vecumā sievietes ir vairāk pakļautas nabadzībai nekā 
vīrieši — attiecīgi 22 % salīdzinājumā ar 16 %; uzsver, ka bieži pensijas vecuma sieviešu 
nabadzības iemesls ir iepriekšēja aprūpes pienākumu uzņemšanās, jo sievietes biežāk 
izvēlas pagaidu vai nepilna darba laika nodarbinātību, lai apvienotu darbu ar ģimenes 
pienākumiem; tādēļ aicina Komisiju un dalībvalstis turpināt centienus šīs nevienlīdzības 
novēršanai un nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret sievietēm un vīriešiem attiecībā uz 
pensijām;

11. uzskata, ka sievietēm, kas veic prasmju, centienu un atbildības ziņā tikpat līdzvērtīgu 
darbu kā vīrieši, jebkurā vecumā jābūt līdzvērtīgām mācību, paaugstinājuma, prasmju 
atjaunošanas un pārkvalificēšanās iespējām, kā arī tādām pašām tiesībām uz pensiju un 
bezdarbnieku pabalstiem kā vīriešiem;

12. uzskata, ka vīriešu un sieviešu atalgojumu atšķirību samazināšana pozitīvi ietekmēs 
vecāku lomas palielināšanos un mazinās aizvien negatīvākās demogrāfijas tendences, kas 
Austrumeiropā ir pat dramatiskas, un uzlabos apstākļus sievietēm, kurām ir bērni, it īpaši 
vientuļajām mātēm, tādējādi mazinot bērnu nabadzības risku;

13. uzskata, ka darba tirgus, kurā nevalda stereotipi, varētu palielināt ne vien sieviešu 
ienākumus, bet arī dalībvalstu iekšzemes kopproduktu; norāda, ka vairāku pētījumu 
rezultāti liecina, ka sieviešu dalības palielināšana darba tirgū līdz 70 %, sasniedzot vīriešu 
dalības rādītāju, ekonomikas ziņā ļoti labvēlīgi (no 4–8 %) ietekmētu ES IKP; 

14. uzskata, ka principa „vienāds atalgojums par tādu pašu vai līdzvērtīgu darbu” 
neievērošana apdraud stratēģijas „Eiropa 2020” nodarbinātības mērķu izpildi; norāda, ka 
aktīvāka sieviešu iesaistīšana darba tirgū veicina apdrošināšanas sistēmu ilgtspēju, it īpaši 
ņemot vērā demogrāfijas tendences;

15. tomēr norāda, ka pieejas, kurās ietverti pasākumi kādu atsevišķu atalgojuma atšķirību 
iemeslu novēršanai, nav izrādījušās piemērotas, lai efektīvi mazinātu vīriešu un sieviešu 
darba samaksas atšķirību;

16. uzsver, ka uzmanība jāvelta ne tikai privātajiem uzņēmumiem un valsts sektoram, bet arī 
nevienlīdzīgai attieksmei pret sievieti ģimenes uzņēmumos un lauksaimniecībā, kur 
sievietes ne vien saņem mazāku atalgojumu nekā vīrieši, bet bieži vien vispār nesaņem 
algu; aicina veikt pasākumus, lai vairotu sabiedrības informētību par šīs situācijas 
nelabvēlīgo ietekmi uz sieviešu sociālo nodrošinājumu un pensijām;
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17. norāda, ka statistikas datiem jābūt saskaņotiem, salīdzināmiem, vāktiem par katru 
dzimumu, pilnīgiem un pielāgotiem, lai ņemtu vērā jaunās sistēmas attiecībā uz personāla 
sistematizāciju un organizēšanu un darba organizācijas reformu; uzskata, ka, izvērtējot 
atalgojuma atšķirības, jāņem vērā ne tikai atšķirīgā bruto stundu tarifa likme, bet arī citi 
aspekti, piemēram, individuāls atalgojums, līguma veids, piemaksas un prēmijas, 
profesionālā kvalifikācija, personas spējas un prasmes, darba organizācija, profesionālā 
pieredze un darba ražīgums, kas jāizvērtē ne vien no kvantitatīvā viedokļa (darbinieka 
fiziski pavadīto stundu skaits darbavietā), bet arī no kvalitātes viedokļa, un izvērtējot, kā 
darba stundu samazināšana, atvaļinājumi vai kavējumi aprūpes pienākuma dēļ ietekmē 
automātisku algas palielināšanu;

18. aicina dalībvalstis īstenot dzimumu līdztiesības nodrošināšanas stratēģijas, jo ar dzimumu 
saistītie jautājumi skar bērnu aprūpes, nodokļu politikas un publiskā iepirkuma 
jautājumus;

19. uzskata, ka lielākas sieviešu nodarbinātības iespējas, it īpaši augstākajos amatos, var 
palīdzēt mazināt vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību; norāda, ka sievietēm ir 
aktīvāk jāiesaistās ekonomikas lēmumu pieņemšanā, izmantojot savu ietekmi, lai īstenotu 
risinājumus, kas ietver dzimumu līdztiesības perspektīvu; vērš uzmanību uz pētījumu 
rezultātiem, kas liecina, ka pastāv cieša saistība starp lielāku skaitu sieviešu uzņēmuma 
vadošajos amatos un lielāku uzņēmuma peļņu no aktīviem, pārdošanas un 
kapitālieguldījumiem;

20. uzsver, ka stratēģijā „Eiropa 2020” ir skaidri noteikts mērķis līdz 75 % paaugstināt 
sieviešu un vīriešu nodarbinātības līmeni vecuma grupā no 20 līdz 64 gadiem, šā mērķa 
veicināšanai ieviešot pasākumus, lai novērstu vīriešu un sieviešu atalgojuma atšķirības, 
palielinātu sieviešu apmācību un veicinātu sieviešu uzņēmējdarbību, kā daļu no plašāka 
ekonomikas atveseļošanas plāna, ņemot vērā dalībvalstu attiecīgo sākuma stāvokli un 
apstākļus katrā valstī;

21. aicina dalībvalstis veikt pasākumus, kas vajadzīgi, lai atalgojumu padarītu pārredzamāku; 
uzskata, ka atalgojuma sistēmu pārredzamību vajadzētu attīstīt un veicināt un ka darba 
devēju pienākums ir pārraudzīt darba algas (skaidras naudas vai bezskaidras naudas 
atalgojuma izmaksu) saistībā ar darba pienākumiem, kvalifikāciju un pieredzi, ņemot vērā 
dzimumu aspektus; norāda, ka uzņēmumu atalgojuma politikai, kā arī noteikumiem par 
piemaksu un prēmiju piešķiršanu jābūt pārredzamiem;

22. atgādina, ka stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošana ir dalībvalstu ziņā un ka dalībvalstis 
pašas vislabāk var iedalīt savus resursus, lai efektīvi sasniegtu mērķus, par kuriem panākta 
vienošanās;

23. uzsver, ka jāveic pasākumi profesionālās un karjeras izaugsmes veicināšanai patiesas 
dzimumu līdztiesības apstākļos; norāda, ka šis princips tiek ietverts uzņēmumu sociālajā 
atbildībā, kas tiek veicināta starptautiskā un valstu līmenī un ir jāpilnveido visās 
dalībvalstīs;

24. uzskata, ka atalgojuma atšķirības bieži tiek saistītas ar daudziem mūsdienu sabiedrības 
juridiskajiem, sociālajiem un ekonomiskajiem faktoriem, taču uzskata, ka vienīgais veids, 
kā praktiski īstenot principu „vienāds atalgojums par tādu pašu vai līdzvērtīgu darbu”, ir 
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pieņemt politikas nostādnes, kas ļauj vienlīdzīgi sadalīt ģimenes pienākumus starp 
sievietēm un vīriešiem;

25. uzsver, ka ir jāveicina standarti attiecībā uz godīgu un ētisku rīcību pret darbiniekiem, 
īpašu uzmanību veltot līdzvērtīga un pārredzama atalgojuma sistēmai;

26. uzsver, ka ģimenes pienākumu pildīšana ierobežo sievietes karjeras iespējas; norāda, ka šā 
iemesla dēļ nepilnas slodzes darbu pārsvarā strādā sievietes, un tādējādi tiek ievērojami 
samazināts algota darba periods un vairots darbaspēks ēnu ekonomikā, kurā sievietes 
visbiežāk strādā nedrošās darbavietās, ir vairāk pakļautas atlaišanai no darba un nesaņem 
pienācīgu sociālo nodrošinājumu; 

27. uzskata, ka gan privātajā dzīvē, gan darbā prioritārā kārtā jāveicina jauna dalītas atbildības 
kultūra attiecībā uz bērnu audzināšanu un mājsaimniecības darbiem, tādā veidā atvieglojot 
ģimenes dzīves savienošanu ar karjeras veidošanu; uzskata, ka ir jāveicina iespēja 
izmantot iestāžu piedāvātos bērnu aprūpes, mājsaimniecības palīdzības un aprūpes 
pakalpojumus; aicina dalībvalstis neaplikt minēto pakalpojumu izmaksas ar nodokļiem;

28. norāda Komisijai un dalībvalstīm, ka jāveic pozitīvi pasākumi attiecībā uz sievietēm un 
vīriešiem ne tikai saistībā ar atgriešanos darbā pēc laikposma, kas veltīts rūpēm par 
ģimeni (bērnu audzināšana un/vai rūpes par slimu ģimenes locekli vai radinieku ar 
invaliditāti), un jāveicina politikas jomas, kas palīdzētu šīm personām iekļauties darba 
tirgū un tādējādi atgūt finansiālo neatkarību;

29. uzskata, ka jāierosina iniciatīvas un jāveic pasākumi galvenokārt izglītības jomā, lai katrā 
posmā gan valsts, gan Eiropas līmenī cīnītos pret stereotipu, ka sieviešu nodarbinātība ir 
saistīta ar mājsaimniecības papildienākumu, kura dēļ tiek veicināta un saglabāta sieviešu 
un vīriešu darba samaksas atšķirība;

30. uzsver, ka ir jāpaplašina sieviešu karjeras iespējas un jāmudina sievietes apgūt ar zinātni 
un tehniku saistītās profesijas, kuras tradicionāli ir uzskatītas par vīriešu profesijām;

31. uzskata, ka dalībvalstu un ES līmenī jāveic gan leģislatīvi, gan neleģislatīvi pasākumi, lai 
pārvarētu atalgojuma atšķirības, palielinātu sieviešu dalību tradicionāli vīriešu izvēlētās 
nozarēs, kā arī vairāk atzītu sieviešu prasmes un ekonomisko sniegumu darba vietā, lai 
izskaustu horizontālo un vertikālo segregāciju un arī stereotipus attiecībā uz tipiskiem 
sieviešu amatiem un nozarēm; aicina Komisiju un dalībvalstis apsvērt juridiski saistošu 
kvotu sieviešu iecelšanai amatos, it īpaši vadošajos amatos, valsts un privātos 
uzņēmumos, tādējādi veicinot sieviešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā visos līmeņos un 
visās nozarēs; pauž nožēlu, ka atalgojuma atšķirība visvairāk ietekmē sievietes, kuras 
atrodas vairākkārtīgi nelabvēlīgākā situācijā (piemēram, sievietes ar invaliditāti un 
sievietes, kuru izcelsme ir saistīta ar etniskajām minoritātēm vai imigrantiem);

32. uzskata, ka steidzami jāveic pasākumi, lai novērstu diskrimināciju atalgojuma jomā, vai 
nu pārskatot spēkā esošo direktīvu, sīki izstrādājot nozares mēroga plānus, kuros izvirzīti 
skaidri mērķi — piemēram, līdz 2020. gadam samazināt atalgojuma atšķirību līdz 
0,5 % — ar nolūku izskaust tiešu un netiešu diskrimināciju, vai arī veicinot darba 
koplīgumu slēgšanas sarunas un līdztiesības konsultantu apmācību, mazinot sieviešu un 
vīriešu nevienlīdzību saistībā ar neapmaksātu darbu un izstrādājot plānus līdztiesības jomā 
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attiecībā uz rūpnīcām un citām darba vietām; uzskata, ka pārredzama algas noteikšana 
būtu jāizvirza par obligātu prasību, lai palielinātu strādājošo sieviešu sarunu vadīšanas 
spējas;

33. pauž nožēlu — lai gan Parlaments 2010. gada 20. oktobrī atbalstīja Direktīvas 92/85/EEK 
pārskatīšanu attiecībā uz grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, Padome joprojām nav 
pieņēmusi oficiālu nostāju attiecībā uz šo priekšlikumu; norāda, ka saskaņā ar stratēģiju 
„Eiropa 2020” jāīsteno turpmāki pasākumi, lai veicinātu darba un ģimenes dzīves 
saskaņošanu, nolūkā paaugstināt sieviešu nodarbinātības rādītāju līdz 75 % un mazināt 
atalgojuma atšķirības; aicina dalībvalstis formulēt savu nostāju šajā jautājumā, lai 
veicinātu iestāžu sarunas par vajadzīgā nolīguma sagatavošanu;

34. aicina dalībvalstis nepieļaut sieviešu nelikumīgu nodarbinātību, jo tā ne vien mazina 
apdrošināšanas sistēmu stabilitāti, bet arī vājina sieviešu atalgojuma sistēmas regulēšanu, 
tādējādi palielinot nabadzību sieviešu vidū, it īpaši dzīves vēlākajā posmā;

35. atzinīgi vērtē Komisijas ierosinājumu par ES vienāda atalgojuma dienu, lai uzsvērtu 
sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirības, kā arī programmatūras izveidi atalgojuma 
atšķirību noteikšanai; uzskata, ka Komisijai visās 27 dalībvalstīs jāturpina informatīvas un 
izpratnes palielināšanas kampaņas par atalgojuma atšķirību;

36. aicina, lai tiesas procesi par labu juridiski saistošajam principam attiecībā uz vienādu 
atalgojumu tiktu padarīti vienkāršāki, ātrāki un pieejamāki darba ņēmējiem;

37. aicina dalībvalstis pārskatīt algas struktūru sieviešu pārstāvētajās profesijās un amatos kā 
instrumentu, lai likvidētu atalgojuma atšķirības pamatā esošos dzimumu stereotipus;

38. aicina dalībvalstis visos līmeņos nodrošināt izglītības, apmācības un mūžizglītības 
pieejamību sievietēm un mudina viņas studēt zinātnes un iesaistīties zinātniskajā darbībā, 
lai cīnītos ar pastāvošajiem dzimumu stereotipiem; uzsver, ka lielāka jaunu kvalificētu 
sieviešu skaita iesaistīšanās zinātnes un tehnoloģiju jomā veicinātu Eiropas izaugsmi un 
konkurētspēju;

39. aicina Komisiju panākt nodarbinātības pamatnostādņu optimālu saskaņotību dalībvalstu 
starpā, lai īstenotu principu „vienāds atalgojums par tādu pašu un līdzvērtīgu darbu”; 
aicina dalībvalstis izstrādāt visaptverošus juridiski saistošus noteikumus, lai efektīvi 
īstenotu šo principu praksē un vajadzības gadījumā padarītu stingrākus valsts noteikumus, 
ieviešot sankcijas līdzīgi tām, kuras piemēro citiem darba tiesību pārkāpumiem, 
piemēram, par nedeklarētu darbu; uzsver, ka steidzami jāuzlabo nedrošā nodarbinātībā 
iesaistīto sieviešu situācija, jo viņas cieš vissmagāk un ir īpaši neaizsargātas sociālas vai 
ekonomiskas krīzes apstākļos;

40. aicina Komisiju un dalībvalstis iestāties pret sieviešu un vīriešu atalgojuma nevienlīdzību 
visās ES politikas jomās un dalībvalstu programmās, it īpaši tajās, kuru mērķis ir 
nabadzības izskaušana;

41. uzsver, ka ir jāiesaista sociālie partneri, kuriem visu līmeņu sarunās par atalgojumu ir liela 
nozīme, lai panāktu vienādu atalgojumu vīriešiem un sievietēm un novērstu diskrimināciju 
pret sievietēm, tostarp saistībā ar nodarbinātības pieejamību, atalgojumu, darba 
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apstākļiem, profesionālo izaugsmi un arodapmācību; tāpēc aicina Komisiju un dalībvalstis 
pastiprināt sadarbību ar sociālajiem partneriem;

42. norāda, ka Komisijai saistībā ar savu pasākumu īstenošanu tieši jāvēršas ne vien pie 
dalībvalstīm un sociālajiem partneriem, bet arī pie iestādēm, kas aizstāv vienlīdzīgas 
tiesības, sieviešu apvienībām, sieviešu iniciatīvu pārstāvjiem un amatpersonām jomās, kas 
saistītas ar iespēju vienlīdzību vietējās kopienās un darbā un kuras jo īpaši sociālajiem 
partneriem, juristiem, tiesnešiem un ombudiem var nodrošināt apmācību dzimumu 
līdztiesības jautājumos, it īpaši par sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirībām;

43. uzskata, ka pilnīgāk jāprecizē jēdziens „līdzvērtīgs darbs”; uzskata, ka dažādu arodu 
„līdzvērtības” noteikšanas pamatā jābūt objektīviem kritērijiem un analīzei bez 
diskriminācijas; turklāt pauž pārliecību, ka, izvērtējot „vienādu atalgojumu” un nosakot 
algu apmēru, ir jāņem vērā atsevišķi ienākumus veidojošie elementi, it īpaši pamatalga un 
papildatvieglojumi;

44. aicina dalībvalstis un sociālos partnerus pieņemt pasākumus, lai novērstu diskrimināciju 
dzimuma dēļ, vīriešu un sieviešu nevienlīdzību apmācībā, darba tirgus segregāciju, 
veicinātu darba un privātās dzīves veiksmīgu līdzsvaru, kā arī pilnīgu pārredzamību 
atalgojuma jomā, un ietvertu šos aspektus tiesību aktos vai darba koplīgumos;

45. aicina dalībvalstis sadarbībā ar sociālajiem partneriem veicināt līdzsvarotu nodarbinātības 
politiku attiecībā uz dzimumiem un ieviest dzimumu ziņā neitrālu un vienotu darba 
novērtējumu, ko darba devējiem jāpiemēro, lai novērstu sieviešu un vīriešu atalgojuma 
atšķirības un diskrimināciju darba vietā; uzsver, ka jāpanāk labs darba un ģimenes dzīves 
līdzsvars, nodrošinot kvalitatīvu bērnu aprūpi un ieviešot elastīgus, ģimenei labvēlīgus 
darba nosacījumus;

46. uzskata, ka jāievieš atbilstīgas efektīvas juridiskas procedūras, lai mazinātu sieviešu un 
vīriešu atalgojuma atšķirību; atzīst darba inspekciju lietderību šajā jomā un uzskata, ka 
jānodrošina īpaša apmācība tiesnešiem, juristiem un darba inspektoriem, kā arī iespējas 
apgūt vajadzīgās zināšanas jautājumos par diskrimināciju darba samaksas jomā;

47. uzsver — lai patiesi samazinātu sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirības, jāievieš 
pasākumi, kas paredzēti Eiropas stratēģijā attīstībai un nodarbinātībai, un jāatbalsta 
paraugprakses apmaiņa Savienības līmenī, pēc iespējas iesaistot sociālos partnerus;

48. uzskata, ka jāuzlabo un jāvienkāršo procedūras un mehānismi, lai aizstāvētu principu 
„vienāds atalgojums par līdzvērtīgu darbu” un aizliegtu jebkādu diskrimināciju dzimuma 
dēļ;

49. mudina dalībvalstis sieviešu uzņēmējdarbības veicināšanas nolūkā nodrošināt pienācīgu 
finansiālu atbalstu un atbilstīgu apmācību sievietēm, kuras vēlas dibināt uzņēmumus; 

50. atgādina dalībvalstīm par to saistībām no jauna izvērtēt nodarbinātības un nodokļu 
politikas ietekmi uz atalgojuma atšķirībām; 

51. uzskata, ka, ņemot vērā panākumu trūkumu šajā jomā, dalībvalstīm būtu jāapsver efektīvi 
un vajadzības gadījumā leģislatīvi pasākumi un jānosaka sodi tiem darba devējiem, kuri 
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pārkāpj vienāda atalgojuma principu; uzskata, ka jo īpaši ir jābūt iespējai iesniegt 
sūdzības, pamatojoties uz diskrimināciju atalgojuma jomā; turklāt uzskata, ka dalībvalstīm 
jānodrošina stimuli uzņēmumiem, kuri veic pasākumus vienāda atalgojuma panākšanai, 
lai veicinātu paraugprakses izplatīšanu;

– rezolūcijas priekšlikumam pievienotajā pielikumā iekļaut šādus priekšlikumus:

52. uzskata, ka vīriešu un sieviešu atalgojuma atšķirības var likvidēt ar stratēģiju un pasākumu 
kopumu, kurā ievērots princips par integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai, un tajā būtu 
jāiekļauj:

a) konkrēti pasākumi, kas veicinātu darba, izglītības, arodapmācības un apmācības vai 
pārkvalificēšanās apvienošanu ar ģimenes un privāto dzīvi, nodrošinot piekļuvi 
aprūpes pakalpojumiem (kurus jānodrošina par pieejamu cenu, tiem jābūt viegli 
pieejamiem un neatkarīgiem no nodarbinātības statusa un darba līguma), pielāgojot 
darba laika modeļus darba ņēmēju, it īpaši vientuļo vecāku, vajadzībām un nodrošinot 
maternitātes, paternitātes, bērna kopšanas un ar ģimenes apstākļiem saistītus 
atvaļinājumus apvienojumā ar iespēju netraucēti atgriezties darbā un sieviešu 
vienlīdzīgu dalību darba tirgū,

b) piemērota nodokļu un sociālā nodrošinājuma politika un ģimenes aizsardzības 
pasākumi, tostarp pasākumi, lai likvidētu tos būtiskos trūkumus saistībā ar vecuma 
pensiju, kas radušies vecāku darba pārtraukumu vai nepilnas slodzes darba dēļ, un ar 
dzimumu saistīti pasākumi, kas paredzēti, lai kompensētu negodīgas un nepamatotas 
atalgojuma atšķirības, uzlabotu sieviešu nodarbinātības kvalitāti un sniegtu nestandarta 
pakalpojumus attiecībā uz aprūpi, kas saistīta ar ģimeni gan šaurākā, gan plašākā 
nozīmē;

c) konkrēti pasākumi, kas jāīsteno sociālajiem partneriem un vienlīdzīgu tiesību 
aizsardzības iestādēm (saskaņā ar LESD 157. panta 4. punktu), lai novērstu atalgojuma 
atšķirības un atstumtību dažādos līgumu slēgšanas un nozaru līmeņos, piemēram, 
uzliekot sociālajiem partneriem saistības slēgt darba koplīgumus, regulāri veikt izpēti 
attiecībā uz vienādu atalgojumu, lai nodrošinātu uzņēmumu plānu īstenošanu 
līdztiesības jomā, izvirzītu kvalitatīvus un kvantitatīvus mērķus un kritērijus, un 
apmaiņu ar paraugpraksi, ko apstiprinājušas iesaistītās puses, kā arī sniegt pārskatu par 
pieredzētajiem šķēršļiem un grūtībām;

d) dzimumu līdztiesības un vienāda atalgojuma klauzulas ieviešana publisko iepirkumu 
līgumos;

e) iniciatīvu ierosināšana par dzimumu vienlīdzības un vienāda vīriešu un sieviešu 
atalgojuma politikas īstenošanu uzņēmumos,

f) sadarbībā ar sociālajiem partneriem izveidots līdzvērtīgas darba samaksas sertifikāts, 
kuru iestādes, uzņēmumi un varas iestādes varētu izmantot, lai apliecinātu savu 
atbilstību konkrētiem kritērijiem attiecībā uz vienādu atalgojumu, piemēram, 
atalgojuma pārredzamību;

g) piemēru uzskaitījums par diskriminācijas novēršanu dzimuma un atalgojuma jomā;
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h) informācija un vadlīnijas par praktiskiem risinājumiem attiecībā uz atalgojuma 
atšķirības mazināšanu;

i) pārredzamu un neitrālu darba novērtēšanas sistēmu ieviešana, lai noteiktu, vai darba 
apraksti un atalgojuma kritēriji nav diskriminējoši;

53. ierosina, lai Eiropas Parlaments piešķirtu balvu „Sievietes un uzņēmējdarbība Eiropā”, 
kuru varētu pasniegt darba devējiem (uzņēmumiem, iestādēm un valsts iestādēm), kuri 
izvirzījušies vadībā, paaugstinot sievietes amatā, atbalstot viņas vadošos amatos un 
ievērojot vienāda atalgojuma principu;

54. uzskata, ka jāinterpretē un jāīsteno Līguma par Eiropas Savienības darbību 157. panta 
1. un 2. punkts un atbilstīgi jāpielāgo attiecīgā direktīva ES līmenī, to transponējot un 
piemērojot dalībvalstīs;

55. ir pārliecināts, ka labāk un drīzāk jāīsteno attiecīgās direktīvas noteikumi attiecībā uz 
vienlīdzīgu tiesību aizsardzības iestādēm un sociālo dialogu, lai ar dalībvalstu, sociālo 
partneru un vienlīdzīgu tiesību aizsardzības iestāžu pasākumiem patiesi novērstu 
atalgojuma atšķirības;

56. ņemot vērā ekonomikas krīzi un demogrāfiskās izmaiņas, uzskata, ka vienādam 
atalgojumam sievietēm un vīriešiem par vienādu darbu un diskriminācijas novēršanai 
atalgojuma ziņā ir liela nozīme konkurētspējas un ekonomikas izaugsmes veicināšanā, kā 
arī pienācīgu dzīves apstākļu nodrošināšanā sievietēm Eiropas Savienībā;

57. uzskata, ka darba ņēmēju un darba devēju organizācijas un citas atbilstīgās struktūras, 
piemēram, valsts komisijas dzimumu līdztiesības jautājumos, jāiesaista politikas nostādņu 
un pasākumu pieņemšanā saskaņā ar dalībvalstu programmām attiecībā uz vienlīdzību 
darba vietā; uzskata, ka šādas iesaistīšanas nolūks ir veicināt labāku izpratni un izplatīt 
paraugpraksi un tiesību aktus, kuru mērķis ir veicināt plašāku vienāda atalgojuma 
piemērošanu un izveidot sistēmas šo tiesību aktu īstenošanas uzraudzībai un pārraudzībai;

58. aicina Komisiju iesniegt Parlamentam analīzi, kurā parādīts, kuri ES un/vai dalībvalstu 
līmeņa tiesību akti būtu piemērotākie, lai pēc iespējas drīzāk ievērojami samazinātu 
atalgojuma atšķirības.
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