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Grozījums Nr. 1
Britta Thomsen, Anna Záborská (EPP ēnu referente), Gesine Meissner (ALDE ēnu 
referente), Marije Cornelissen (Greens/EFA ēnu referente), Vilija Blinkevičiūtė
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 3 un Nr. 4

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā darba tirgus individualizācija, 
kuras rezultātā samazinās iespēja veikt 
pārrunas par darba koplīguma slēgšanu, 
padara darba ņēmējus neaizsargātākus un 
tādējādi rada nestabilus darba apstākļus, jo 
darba devējiem ir vieglāk pazemināt 
nodarbinātības nosacījumus;

A. tā kā darba tirgus individualizācija un 
aizvien lielāks elastīgums, kā rezultātā 
samazinās iespēja veikt pārrunas par darba 
koplīguma slēgšanu, padara 
neaizsargātākus darba ņēmējus un jo 
īpaši sievietes, kurām bieži vien jārod 
līdzsvars starp darba un ģimenes 
pienākumiem, un tas var radīt nestabilus 
darba apstākļus, jo darba devējiem ir 
vieglāk pazemināt nodarbinātības 
nosacījumus;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Britta Thomsen, Anna Záborská (EPP ēnu referente), Gesine Meissner (ALDE ēnu 
referente), Marije Cornelissen (Greens/EFA ēnu referente), Cornelia Ernst (GUE/NGL 
ēnu referente), Silvia Costa
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 18 un Nr. 19

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. norāda uz dzimumu līdztiesības 
problemātiku saistībā ar nestabilu darbu un 
atgādina, ka darba tirgū ir notikusi 
pārmaiņa no standarta nodarbinātības uz 
nestandarta un bieži vien nestabiliem 
nodarbinātības veidiem;

1. norāda uz dzimumu līdztiesības 
problemātiku saistībā ar nestabilu darbu un 
atgādina, ka darba tirgū ir notikusi 
pārmaiņa no standarta nodarbinātības uz 
nestandarta nodarbinātības veidiem, kas 
liek rīkoties, lai novērstu iespēju, ka 
nestandarta nodarbinātības veidi kļūst par 
nestabilu darbu; lai cīnītos pret šīm 
problēmām, dalībvalstis un sociālie 
partneri ir jāaicina lielā mērā saskaņot 
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tiesību aktus un līgumu noteikumus par 
standarta un netipisku darbu nolūkā 
nepieļaut, ka visizdevīgākie un viszemāk 
apmaksātie darba veidi kļūst izplatītāki, 
tomēr ņemot vērā iespējamu nedeklarēta 
darba risku;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Britta Thomsen, Anna Záborská (EPP ēnu referente), Gesine Meissner (ALDE ēnu 
referente), Marije Cornelissen (Greens/EFA ēnu referente), Cornelia Ernst (GUE/NGL 
ēnu referente), Mary Honeyball
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 25 un Nr. 26

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. pauž sarūgtinājumu par to, ka ES 
nodarbinātības jomas tiesību aktu kopumā 
un iepriekš minētajās direktīvās par darbu 
uz noteiktu laiku, nepilna darba laika darbu 
un pagaidu darba aģentūrām nav pienācīgi 
risināta nodarbinātības nestabilitātes 
problēma; tādēļ aicina Komisiju un 
dalībvalstis pieņemt turpmākus konkrētus 
tiesību aktus, piemēram, tādus, ar kuriem 
tiek ieviests saistošs sociālo standartu 
minimums darba ņēmējiem un visiem 
darba ņēmējiem neatkarīgi no viņu 
nodarbinātības nosacījumiem tiek garantēta 
piekļuve sociālajiem dienestiem un 
pabalstiem, tai skaitā grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumam, veselības 
aprūpei un vecuma pensijai;

4. pauž sarūgtinājumu par to, ka ES 
nodarbinātības jomas tiesību aktu kopumā 
un iepriekš minētajās direktīvās par darbu 
uz noteiktu laiku, nepilna darba laika darbu 
un pagaidu darba aģentūrām nav pienācīgi 
risināta nodarbinātības nestabilitātes 
problēma; tādēļ aicina Komisiju un 
dalībvalstis pieņemt turpmākus konkrētus 
tiesību aktus, piemēram, tādus, ar kuriem 
tiek ieviests saistošs sociālo standartu 
minimums darba ņēmējiem un visiem 
darba ņēmējiem neatkarīgi no viņu 
nodarbinātības nosacījumiem tiek garantēta 
piekļuve sociālajiem dienestiem un
pabalstiem, tai skaitā grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumam, veselības 
aprūpei un vecuma pensijai, kā arī 
izglītībai un apmācībai; turklāt aicina 
dalībvalstis ieviest tiesību aktus, ar kuriem 
darba ņēmējiem nodrošina darba laika 
saprātīgu ierobežojumu, atpūtu un brīvo 
laiku;

Or. en
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Grozījums Nr. 4
Britta Thomsen, Gesine Meissner (ALDE ēnu referente), Marije Cornelissen 
(Greens/EFA ēnu referente), Cornelia Ernst (GUE/NGL ēnu referente)
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 28, 29 un Nr. 30

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzsver nepieciešamību izveidot
nestabilos apstākļos nodarbinātu sieviešu
arodbiedrības, jo šīm sievietēm ir būtiski 
svarīgi, ka tiek aizsargātas tādas viņu 
tiesības kā pienācīgs atalgojums, 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājums, 
taisnīgs un regulārs darba laiks un darba 
vide bez diskriminācijas; aicina dalībvalstis 
noteikt vispārējus sodus par šķēršļu 
radīšanu dalībai arodbiedrībās;

5. uzsver nepieciešamību radīt nestabilos 
apstākļos nodarbinātām sievietēm iespēju, 
ka arodbiedrības aizsargā tādas viņu 
tiesības kā pienācīgs atalgojums, 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājums, 
taisnīgs un regulārs darba laiks un darba 
vide bez diskriminācijas, kas šīm sievietēm 
ir būtiski svarīgi; aicina dalībvalstis noteikt 
vispārējus sodus par šķēršļu radīšanu 
dalībai arodbiedrībās; aicina sociālos 
partnerus savās struktūrās visos līmeņos 
uzlabot dzimumu līdzsvaru;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Britta Thomsen, Gesine Meissner (ALDE ēnu referente), Marije Cornelissen 
(Greens/EFA ēnu referente), Cornelia Ernst (GUE/NGL ēnu referente), Vilija 
Blinkevičiūtė, Eva-Britt Svensson
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 35, 36, 37 un Nr. 38

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzsver nepieciešamību likvidēt darba 
tirgus segregāciju, no agrīna vecuma 
veidojot izpratni un izglītojot, piemēram, 
popularizējot zēnu un vīriešu vidū 
profesijas, kas parasti tiek saistītas ar 
sievietēm raksturīgām prasmēm; 

7. uzsver nepieciešamību likvidēt 
profesionālo un nozaru segregāciju darba 
tirgū, no agrīna vecuma veidojot izpratni 
un izglītojot, piemēram, popularizējot zēnu 
un vīriešu vidū profesijas, kas parasti tiek 
saistītas ar sievietēm raksturīgām prasmēm, 
un otrādi — motivējot meitenes apgūt ar 
zinātni saistītus mācību priekšmetus, kā 
arī cīnoties pret uzskatu, ka sievietes ir 
otršķirīgi pelnītāji, un iesaistot Eiropas 
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Dzimumu līdztiesības institūtu;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Britta Thomsen, Anna Záborská (EPP ēnu referente), Gesine Meissner (ALDE ēnu 
referente), Marije Cornelissen (Greens/EFA ēnu referente), Cornelia Ernst (GUE/NGL 
ēnu referente), Mary Honeyball
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 43 un Nr. 44

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. aicina Komisiju mudināt dalībvalstis 
apmainīties ar paraugpraksi un pilnībā 
izmantot struktūrfondu, jo īpaši Eiropas 
Sociālā fonda, piedāvātās līdzfinansēšanas 
iespējas, lai nodrošinātu plašāku piekļuvi 
cenas ziņā pieņemamiem un kvalitatīviem 
bērnu un vecāka gadagājuma cilvēku 
aprūpes pakalpojumiem un tādējādi 
pārveidotu mājas aprūpes darbus 
pienācīgos ilgtermiņa valsts sektora darbos, 
kā arī izvairītos no tā, ka sievietes ir 
spiestas strādāt nepilnas slodzes darbu;

11. aicina Komisiju mudināt dalībvalstis 
apmainīties ar paraugpraksi un pilnībā 
izmantot struktūrfondu, jo īpaši Eiropas 
Sociālā fonda, piedāvātās līdzfinansēšanas 
iespējas, lai nodrošinātu plašāku piekļuvi 
cenas ziņā pieņemamiem un kvalitatīviem 
bērnu un vecāka gadagājuma cilvēku 
aprūpes pakalpojumiem tā, lai sievietes
nebūtu spiestas uzņemties šos 
pienākumus neoficiāli; turklāt uzsver 
nepieciešamību nodrošināt, ka nestabili
mājas aprūpes darbi, kad vien tas ir 
iespējams, tiktu pārvērsti pienācīgos 
ilgtermiņa valsts sektora darbos;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Britta Thomsen, Anna Záborská (EPP ēnu referente), Gesine Meissner (ALDE ēnu 
referente), Marije Cornelissen (Greens/EFA ēnu referente), Cornelia Ernst (GUE/NGL 
ēnu referente)
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 46

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. aicina Komisiju izstrādāt priekšlikumu 12. aicina Komisiju izstrādāt priekšlikumu 
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jaunam Eiropas nolīgumam par aukļu 
nodarbināšanas noteikumiem, samazinot
pašreizējo 30 gadu vecuma ierobežojumu 
tā, lai pieauguši ģimenes apgādnieki, kas 
gandrīz sasnieguši 30 gadu vecumu, nevar 
tikt nodarbināti kā aukles, un uzsverot, ka 
par auklēm vajadzētu strādāt jauniešiem, 
kas iesaistījušies kultūras apmaiņā un kas 
palīdz ģimenei ikdienas darbos ne vairāk 
kā piecas stundas dienā;

jaunam Eiropas nolīgumam par aukļu 
nodarbināšanas noteikumiem, ar kuru 
samazina pašreizējo 30 gadu vecuma 
ierobežojumu tā, lai pieauguši ģimenes 
apgādnieki, kas gandrīz sasnieguši 30 gadu 
vecumu, nevar tikt nodarbināti kā aukles 
un kurā uzsver, ka aukļu uzdevums ir 
palīdzēt veikt ģimenes ikdienas 
pienākumus un piedalīties ģimenes dzīvē
ne vairāk kā 30 stundas nedēļā un ka 
mērķis ir ļaut auklēm iegūt kultūras 
izpratni un valodu zināšanas;

Or. en


