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IEROSINĀJUMI

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

– rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. pauž nožēlu par to, ka Komisija līdz šim nav pienācīgi ņēmusi vērā Eiropas Parlamenta 
2008. gada 18. novembra rezolūciju un nav ierosinājusi jaunu tiesību aktu, lai efektīvi 
risinātu vīriešu un sieviešu nevienlīdzīga atalgojuma problēmu;

2. pauž nopietnas bažas par to, ka pēdējos desmit gados ir panākts tikai neliels progress un 
ka vīriešu un sieviešu atalgojuma atšķirība pēdējos gados joprojām ir liela; turklāt par 
spīti tam, ka princips „vienāds atalgojums par vienlīdzīgu darbu” ir juridiski saistošs, 
2009. gadā ES 27 dalībvalstīs sievietēm stundas likme par līdzvērtīgu darbu bija vidēji 
par 17,5 % zemāka nekā vīriešiem1; norāda, ka elastdrošības stratēģija nav piemērota 
sieviešu un vīriešu darba vietu aizsardzības un atalgojuma atšķirību likvidēšanai;

3. uzskata, ka šāda nevienlīdzība būtiski ietekmē sieviešu — īpaši pensijas vecuma 
sieviešu — dzīves apstākļus, jo mazāka atalgojuma dēļ arī pensijas apmērs ir mazs, un 
tādējādi nabadzīgu vecāku sieviešu ir vairāk nekā vīriešu — attiecīgi 22 % un 16 %;

4. norāda, ka statistikas datiem jābūt savstarpēji saskaņotiem, salīdzināmiem, vāktiem par 
katru dzimumu, pilnīgiem un pielāgotiem darba organizācijas jaunākajām tendencēm; 
uzskata, ka, izvērtējot atalgojuma atšķirības, jāņem vērā ne tikai atšķirīgā bruto darba 
samaksa stundā, bet arī citi individuālā atalgojuma un kvalifikācijas paaugstināšanas 
elementi;

5. uzsver, ka jāveic pasākumi, kas sievietēm un vīriešiem palīdz gūt sekmes profesijā un 
darbā un sasniegt izaugsmi faktiskas līdztiesības apstākļos;

6. uzskata, ka gan privātajā dzīvē, gan darbā vispirms jāveicina jauna dalītas atbildības 
kultūra, kas aizstātu tradicionālo vīriešu un sieviešu lomu sadalījumu;

7. uzskata, ka visos līmeņos jāveic gan likumdošanas pasākumi, gan ar likumdošanu 
nesaistīti pasākumi, lai pārvarētu atalgojuma atšķirības un stereotipus attiecībā uz 
tipiskiem sieviešu amatiem un nozarēm;

8. aicina dalībvalstis izstrādāt visaptverošus saistošus noteikumus, lai efektīvi īstenotu 
principu „vienāds atalgojums vīriešiem un sievietēm par vienādu un vienlīdzīgu darbu”;

9. uzsver, ka visos līmeņos svarīga nozīme ir sociālajiem partneriem, lai sarunās par darba 
koplīguma slēgšanu panāktu vienādu atalgojumu vīriešiem un sievietēm;

10. norāda, ka Komisijai saistībā ar savu pasākumu īstenošanu tieši jāvēršas ne vien pie 
dalībvalstīm un sociālajiem partneriem, bet arī pie līdztiesības iestādēm;

                                               
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics
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11. aicina dalībvalstis un sociālos partnerus veikt pasākumus, lai novērstu diskrimināciju 
dzimuma dēļ, nevienlīdzīgu izglītības līmeni, darba tirgus segregāciju, veicinātu darba 
un privātās dzīves faktisku līdzsvaru, kā arī pārredzamību atalgojuma jomā;

12. uzskata, ka, ņemot vērā niecīgos panākumus šajā jomā, dalībvalstīm būtu jāpiemēro 
efektīvi pasākumi darba pret devējiem, kuri pārkāpj vienlīdzīga atalgojuma principu;

– rezolūcijas priekšlikumam pievienotajā pielikumā iekļaut šādus ieteikumus:

13. uzskata, ka vīriešu un sieviešu atalgojuma atšķirības var likvidēt stratēģiju un pasākumu 
kopums, kur ievērots princips par integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai, un tajā būtu 
jāiekļauj:

a) konkrēti pasākumi, kas veicinātu profesionālās darbības, izglītības un kvalifikācijas 
paaugstināšanas apvienošanu ar ģimenes un privāto dzīvi,

b) piemērota nodokļu un pensiju politika,

c) konkrēti pasākumi, kas jāīsteno sociālajiem partneriem un līdztiesības iestādēm 
(saskaņā ar LESD 157. panta 4. punktu), lai novērstu atalgojuma atšķirības un 
atstumtību dažādos līgumu slēgšanas un nozaru līmeņos,

e) dzimumu līdztiesības un vienāda atalgojuma klauzulas ieviešana publisko iepirkumu 
līgumos un īpaša kvalitātes sertifikāta izveidošana,

f) iniciatīvu ierosināšana par dzimumu vienlīdzības un vienādas darba algas politikas 
īstenošanu uzņēmumos;

14. uzskata, ka atbilstīgi jāinterpretē un jāīsteno LESD 157. panta 1. un 2. punkts un 
atbilstīgi jāpielāgo attiecīga ES direktīva, to transponējot un piemērojot dalībvalstīs;

15. ir pārliecināts, ka labāk un straujāk jāīsteno attiecīgās direktīvas noteikumi attiecībā uz 
līdztiesības iestādēm un sociālo dialogu, lai ar dalībvalstu, sociālo partneru un 
līdztiesības iestāžu pasākumiem patiešām likvidētu atalgojuma atšķirības dalībvalstīs.


