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Grozījums Nr. 1
Britta Thomsen

Rezolūcijas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Starptautiskās Darba 
organizācijas Konvenciju Nr. 100 „Par 
vienlīdzīgu atalgojumu”,

Or. en

Grozījums Nr. 2
Britta Thomsen

Rezolūcijas priekšlikums
14.b apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā 2011. gada martā uzsākto 
SDO un ANO Globālā pakta tīmekļa 
semināru „Vienlīdzīgu samaksu par 
vienādas vērtības darbu — Kā to 
paveikt?”

Or. en

Grozījums Nr. 3
Edit Bauer

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā sievietes Eiropas Savienībā vidēji 
pelna par 17,1 % mazāk nekā vīrieši un 
darba samaksas atšķirība atkarībā no 
dzimuma dalībvalstīs ir 3,2 %–30,9 % un 
tā kā, neskatoties uz ievērojamo skaitu 

A. tā kā saskaņā ar jaunākajiem pagaidu 
un nepilnīgiem datiem sievietes Eiropas 
Savienībā vidēji pelna par 16,4 % mazāk 
nekā vīrieši un darba samaksas atšķirība 
atkarībā no dzimuma dalībvalstīs ir 1,9 %–
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tiesību aktu, kas ir spēkā gandrīz 40 gadus, 
un veiktajām darbībām un iztērētajiem 
resursiem, cenšoties samazināt šo atšķirību, 
attīstība ir ļoti lēna (atšķirība ES līmenī 
2006. gadā bija 17,7 %, 2008 gadā — 18 %
un 2009. gadā — 17,1 %);

27,6 % un tā kā, neskatoties uz ievērojamo 
skaitu tiesību aktu, kas ir spēkā gandrīz 
40 gadus, un veiktajām darbībām un 
iztērētajiem resursiem, cenšoties samazināt 
šo atšķirību, attīstība ir ļoti lēna (atšķirība 
ES līmenī 2006. gadā bija 17,7 %, 
2007. gadā 17,6 %, 2008 gadā — 17,4 %,
2009. gadā — 16,9 % un 2010. gadā —
16,4 % ), lai gan darba samaksas atšķirība 
atkarībā no dzimuma varētu būt lielāka 
nekā norādīts, jo vēl trūks datu par divām 
dalībvalstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Angelika Werthmann

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā sievietes Eiropas Savienībā vidēji 
pelna par 17,1 % mazāk nekā vīrieši un 
darba samaksas atšķirība atkarībā no 
dzimuma dalībvalstīs ir 3,2 %–30,9 % un 
tā kā, neskatoties uz ievērojamo skaitu 
tiesību aktu, kas ir spēkā gandrīz 40 gadus, 
un veiktajām darbībām un iztērētajiem 
resursiem, cenšoties samazināt šo atšķirību, 
attīstība ir ļoti lēna (atšķirība ES līmenī 
2006. gadā bija 17,7 %, 2008 gadā — 18 % 
un 2009. gadā — 17,1 %);

A. tā kā saskaņā ar jaunākajiem datiem, 
ko Eiropas Komisija publicēja 2012. gada 
2. martā saistībā ar Vienlīdzīgas darba 
samaksas dienas iniciatīvu sievietes visā
Eiropas Savienībā vēl arvien vidēji pelna 
par 16,4 % mazāk nekā vīrieši un darba 
samaksas atšķirība atkarībā no dzimuma 
svārstās no 2 % Polijā līdz nepilniem 
27 % Igaunijā, un tā kā, neskatoties uz 
ievērojamo skaitu tiesību aktu, kas ir spēkā 
gandrīz 40 gadus, un veiktajām darbībām 
un iztērētajiem resursiem, cenšoties 
samazināt šo atšķirību, attīstība ir ļoti lēna 
(atšķirība ES līmenī 2006. gadā bija 
17,7 %, 2008 gadā — 18 % un 2009. gadā 
— 17,1 %);

Or. en

Grozījums Nr. 5
Inês Cristina Zuber
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Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā sievietes Eiropas Savienībā vidēji 
pelna par 17,1 % mazāk nekā vīrieši un 
darba samaksas atšķirība atkarībā no 
dzimuma dalībvalstīs ir 3,2 %–30,9 % un 
tā kā, neskatoties uz ievērojamo skaitu 
tiesību aktu, kas ir spēkā gandrīz 40 gadus, 
un veiktajām darbībām un iztērētajiem 
resursiem, cenšoties samazināt šo atšķirību, 
attīstība ir ļoti lēna (atšķirība ES līmenī 
2006. gadā bija 17,7 %, 2008 gadā — 18 % 
un 2009. gadā — 17,1 %);

A. tā kā sievietes Eiropas Savienībā vidēji 
pelna par 17,1 % mazāk nekā vīrieši un 
darba samaksas atšķirība atkarībā no 
dzimuma dalībvalstīs ir 3,2 %–30,9 % un 
tā kā, neskatoties uz ievērojamo skaitu 
tiesību aktu, kas ir spēkā gandrīz 40 gadus, 
un veiktajām darbībām un iztērētajiem 
resursiem, cenšoties samazināt šo atšķirību, 
attīstība ir ļoti lēna (atšķirība ES līmenī 
2006. gadā bija 17,7 %, 2008 gadā — 18 % 
un 2009. gadā — 17,1 %), bet dažās 
dalībvalstīs šī atšķirība ir pat 
palielinājusies;

Or. pt

Grozījums Nr. 6
Angelika Werthmann

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā darba samaksas atšķirības atkarībā 
no dzimuma iemesli ir komplicēti, 
daudzējādi un bieži tie ir savstarpēji 
saistīti, kā arī attiecas ne tikai uz jautājumu 
par vienlīdzīgu samaksu par tādu pašu vai 
vienādas vērtības darbu; tā kā šie iemesli 
ietver tiešu un netiešu diskrimināciju, kā 
arī tādus sociālos un ekonomiskos faktorus 
kā profesiju un nozaru segregācija darba 
tirgū, sieviešu darba nepietiekamo 
novērtējumu, nevienlīdzību darba un 
privātās dzīves saskaņošanā, kā arī 
tradīcijas un stereotipus, ieskaitot izglītības 
virzienu un nodarbinātības modeļu izvēli; 
tā kā saskaņā ar ekspertu analīzes 
rezultātiem tiešā un netiešā diskriminācija 

B. tā kā pastāvīgi augstās darba samaksas 
atšķirības atkarībā no dzimuma iemesli ir 
komplicēti, daudzējādi un bieži tie ir 
savstarpēji saistīti, kā arī attiecas ne tikai 
uz jautājumu par vienlīdzīgu samaksu par 
tādu pašu vai vienādas vērtības darbu; šī 
samaksas atšķirība vēl nebūt neliecina par 
vispārēju (ne)vienlīdzību starp sievietēm 
un vīriešiem, jo tā attiecas tikai uz 
personām, kas saņem algu; tā kā šie 
iemesli ietver tiešu un netiešu 
diskrimināciju, kā arī tādus sociālos un 
ekonomiskos faktorus kā profesiju un 
augsta līmeņa horizontālo un vertikālo
segregāciju darba tirgū vai darba tirgos, 
kuros ievēroja daļa sieviešu strādā 



PE483.971v01-00 6/46 AM\894584LV.doc

LV

rada aptuveni pusi no atšķirības; nepilna darba laika darbu, par kuru 
parasti maksā mazāk nekā par pilna 
darba laika darbu, šajos tirgos arī 
veidojas lielākas darba samaksas 
atšķirības atkarībā no dzimuma, sieviešu 
darba nepietiekamo novērtējumu, 
nevienlīdzību darba un privātās dzīves 
saskaņošanā, kā arī tradīcijas un 
stereotipus, ieskaitot izglītības virzienu un 
tādējādi arī profesionālo karjeru, jo īpaši 
meitenēm un sievietēm, virzot viņas uz 
tipiskām sieviešu profesijām, kas ir zemāk 
atalgotas; tā kā saskaņā ar ekspertu 
analīzes rezultātiem tiešā un netiešā 
diskriminācija rada aptuveni pusi no 
atšķirības;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā darba samaksas atšķirības atkarībā 
no dzimuma iemesli ir komplicēti, 
daudzējādi un bieži tie ir savstarpēji 
saistīti, kā arī attiecas ne tikai uz jautājumu 
par vienlīdzīgu samaksu par tādu pašu vai 
vienādas vērtības darbu; tā kā šie iemesli 
ietver tiešu un netiešu diskrimināciju, kā 
arī tādus sociālos un ekonomiskos faktorus 
kā profesiju un nozaru segregācija darba 
tirgū, sieviešu darba nepietiekamo 
novērtējumu, nevienlīdzību darba un 
privātās dzīves saskaņošanā, kā arī 
tradīcijas un stereotipus, ieskaitot izglītības 
virzienu un nodarbinātības modeļu izvēli; 
tā kā saskaņā ar ekspertu analīzes 
rezultātiem tiešā un netiešā diskriminācija 
rada aptuveni pusi no atšķirības;

B. tā kā darba samaksas atšķirības atkarībā 
no dzimuma iemesli ir komplicēti, 
daudzējādi un bieži tie ir savstarpēji 
saistīti, kā arī attiecas ne tikai uz jautājumu 
par vienlīdzīgu samaksu par tādu pašu vai 
vienādas vērtības darbu; tā kā šie iemesli 
ietver tiešu un netiešu diskrimināciju, kā 
arī tādus sociālos un ekonomiskos faktorus 
kā profesiju un nozaru segregācija darba 
tirgū, sieviešu darba nepietiekamo 
novērtējumu, nevienlīdzību darba un 
privātās dzīves saskaņošanā, kā arī 
tradīcijas un stereotipus, ieskaitot izglītības 
virzienu, skolēnu orientācijas, piekļuves
arodiem un profesijām un nodarbinātības 
modeļu izvēli; tā kā saskaņā ar ekspertu 
analīzes rezultātiem tiešā un netiešā 
diskriminācija rada aptuveni pusi no 
atšķirības;
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Or. fr

Grozījums Nr. 8
Licia Ronzulli

Rezolūcijas priekšlikums
Ba apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B.a tā kā atalgojuma atšķirība pārāk bieži 
ir saistīta ar kultūras mantojumu un 
mūsdienu sabiedrībā pastāvošiem 
juridiskiem un ekonomiskiem faktoriem;

Or. it

Grozījums Nr. 9
Siiri Oviir

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā vienlīdzīgas samaksas par tādu 
pašu vai vienādas vērtības darbu principa 
piemērošana ir īpaši svarīga, lai 
nodrošinātu dzimumu līdztiesību;

D. tā kā vienlīdzīgas samaksas par tādu 
pašu vai vienādas vērtības darbu principa 
piemērošana ir īpaši svarīga, lai 
nodrošinātu dzimumu līdztiesību; tā kā 
būtu jāprasa Komisijai un dalībvalstīm 
vākt un regulāri sniegt statistikas datus, 
kuros norādīta ne tikai vidējā darba 
samaksa stundā, bet arī summas, ko 
vīrieši un sievietes saņem par vienādu 
darbu vai vienādas vērtības darbu;  

Or. et

Grozījums Nr. 10
Marina Yannakoudakis

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā pārstrādātā Direktīva 2006/54/EK 
ir devusi ieguldījumu sieviešu stāvokļa 
uzlabošanā darba tirgū, bet nav pamatīgi 
mainījusi tiesību aktus par darba 
samaksas atšķirības atkarībā no dzimuma 
novēršanu; tā kā ekspertu iepriekšējā 
izpēte rāda, ka dalībvalstu tiesību aktos ir 
veiktas nelielas izmaiņas vai arī vispār 
nav veiktas izmaiņas un pret darba 
devējiem nav vērstas nekādas sankcijas; tā 
kā jautājuma komplicētības dēļ ir ne tikai 
jāuzlabo tiesību akti, bet nepieciešama arī
Eiropas mēroga stratēģija, lai novērstu 
darba samaksas atšķirības atkarībā no 
dzimuma, kam savukārt nepieciešama 
spēcīga ES līderība politikas jomu 
koordinēšanā, labākās prakses sekmēšanā 
un dažādu pušu iesaistīšanā;

E. tā kā pārstrādātā Direktīva 2006/54/EK 
ir devusi ieguldījumu sieviešu stāvokļa 
uzlabošanā darba tirgū; tā kā jautājuma 
komplicētības dēļ ir nepieciešama Eiropas 
mēroga stratēģija, lai novērstu darba 
samaksas atšķirības atkarībā no dzimuma, 
kam savukārt nepieciešama spēcīga ES 
līderība politikas jomu koordinēšanā, 
labākās prakses sekmēšanā un dažādu pušu 
iesaistīšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Marina Yannakoudakis

Rezolūcijas priekšlikums
Ea apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E.a tā kā, lai vēl vairāk samazinātu darba 
samaksas atšķirības starp dzimumiem, ir 
nepieciešama ilglaicīga daudzšķautņaina 
pieeja, kurā ietilpst dalībvalstu īstenotas 
pamatstratēģijas, kas saistās gan ar 
izglītību un izpratnes veidošanu, gan ar 
atalgošanu par paraugpraksi; tā kā nav 
nepieciešams ES likumdošanas 
priekšlikums, kas ar piespiedu sankcijām 
un iekšējo revīziju palielina 
administratīvo slogu MVU; tā kā MVU ir 
Eiropas ekonomikas izaugsmes un 
atlabšanas dzinējspēks, un uzlikt tiem 
papildu slogu laikā, kad tiek īstenota 
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stingra ekonomiskā politika, nav prātīgs 
un reāls pasākums pastāvīgai dzimumu 
nevienlīdzības samazināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
Ea apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E.a tā kā darba samaksas atšķirību nevar 
skaidrot, tikai pamatojoties uz atšķirību 
bruto darba samaksā stundā, un tā kā ir 
arī jāņem vērā tādi elementi kā 
individuāla atsevišķa piemaksa, profesiju 
klasifikācija, darba organizācijas modeļi, 
profesionālā pieredze un darba ražīgums, 
kas ir jāmēra ne tikai kvantitatīvā 
izteiksmē (stundās, kuras darbinieks 
fiziski pavada darba vietā), bet arī 
kvalitatīvā izteiksmē un saistībā ar 
saīsināta darba laika, atvaļinājumu un 
prombūtnes veselības aprūpes dēļ ietekmi 
uz atalgojuma sistēmu darbību,

Or. es

Grozījums Nr. 13
Marina Yannakoudakis

Rezolūcijas priekšlikums
F apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā tendences rāda, ka par algām 
biežāk tiek veiktas individuālas pārrunas, 
kā rezultātā trūkst informācijas un
pārredzamības attiecībā uz individualizēto 
algu sistēmu, un tādējādi palielinās 

F. tā kā tendences rāda, ka par algām 
biežāk tiek veiktas individuālas pārrunas, 
kā rezultātā trūkst informācijas un 
pārredzamības attiecībā uz individualizēto 
algu sistēmu, un tādējādi palielinās 



PE483.971v01-00 10/46 AM\894584LV.doc

LV

samaksas atšķirības vienāda līmeņa darba 
ņēmēju starpā, un tas var vēl vairāk 
palielināt darba samaksas atšķirības 
atkarībā no dzimuma; tā kā tādēļ 
decentralizētāka un individualizētāka algu 
noteikšanas sistēma būtu drīzāk jāvērtē kā 
diezgan satraucoša tendence, turklāt datu 
aizsardzību nevar uzskatīt par pamatotu 
attaisnojumu tam, ka netiek publicēta 
statistikas informācija par algām;

samaksas atšķirības vienāda līmeņa darba 
ņēmēju starpā, un tas var vēl vairāk 
palielināt darba samaksas atšķirības 
atkarībā no dzimuma;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Inês Cristina Zuber

Rezolūcijas priekšlikums
F apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā tendences rāda, ka par algām 
biežāk tiek veiktas individuālas pārrunas, 
kā rezultātā trūkst informācijas un 
pārredzamības attiecībā uz individualizēto 
algu sistēmu, un tādējādi palielinās 
samaksas atšķirības vienāda līmeņa darba 
ņēmēju starpā, un tas var vēl vairāk 
palielināt darba samaksas atšķirības 
atkarībā no dzimuma; tā kā tādēļ 
decentralizētāka un individualizētāka algu 
noteikšanas sistēma būtu drīzāk jāvērtē kā 
diezgan satraucoša tendence, turklāt datu 
aizsardzību nevar uzskatīt par pamatotu 
attaisnojumu tam, ka netiek publicēta 
statistikas informācija par algām;

F. tā kā darba tirgus politikas nostādnes, 
kas cenšas atcelt sarunu par darba 
koplīguma slēgšanu principu un praksi, ir 
novedušas pie tā, ka par algām biežāk tiek 
veiktas individuālas pārrunas, kā rezultātā 
trūkst informācijas un pārredzamības 
attiecībā uz individualizēto algu sistēmu, 
un tādējādi palielinās samaksas atšķirības 
vienāda līmeņa darba ņēmēju starpā, un tas 
var vēl vairāk palielināt darba samaksas 
atšķirības atkarībā no dzimuma; tā kā tādēļ 
decentralizētāka un individualizētāka algu 
noteikšanas sistēma būtu drīzāk jāvērtē kā 
diezgan satraucoša tendence, turklāt datu 
aizsardzību nevar uzskatīt par pamatotu 
attaisnojumu tam, ka netiek publicēta 
statistikas informācija par algām;

Or. pt

Grozījums Nr. 15
Angelika Werthmann
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Rezolūcijas priekšlikums
G apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā visās dalībvalstīs skolniecēm ir 
lielāks sekmības procents nekā 
skolniekiem un viņas sastāda 59 % no 
visiem augstskolu beidzējiem; tā kā 
sieviešu prasmes un kompetences bieži tiek 
nepietiekami novērtētas — īpaši tajās 
profesijās, kurās sievietes dominē —, ne 
vienmēr balstoties uz objektīviem 
kritērijiem;

G. tā kā visās dalībvalstīs skolniecēm ir 
lielāks sekmības procents nekā 
skolniekiem un viņas sastāda 59 % no 
visiem augstskolu beidzējiem; bet viņas ir 
mazākumā tādās jomās kā matemātika un 
datorzinības; tā kā tikai 8,4 % no 
1000 sievietēm vecumā no 20 līdz 
29 gadiem salīdzinājumā ar 17,6 % 
vīriešu šajā pašā vecuma grupā ir 
ieguvušas zinātnisko grādu matemātikā 
un tehnoloģijā, tā kā sieviešu prasmes un 
kompetences bieži tiek nepietiekami 
novērtētas — īpaši tajās profesijās, kurās 
sievietes dominē —, ne vienmēr balstoties 
uz objektīviem kritērijiem; tādējādi 
zinātniskajos un tehniskajos darbos ir 
nodarbināts mazāk sieviešu — tikai 29%
no ES zinātniekiem un inženieriem ir 
sievietes; tā rezultātā sievietes strādā 
tautsaimniecības nozarēs, kuras ir zemāk 
novērtētas un kurās algas ir zemākas;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Inês Cristina Zuber

Rezolūcijas priekšlikums
H apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā saskaņā ar ekspertu analīzes 
rezultātiem darba samaksas atšķirības 
atkarībā no dzimuma kļūst redzamas pēc 
tam, kad sieviete atgriežas darba tirgū pēc 
pirmā grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājuma; tā kā sieviešu lēnākās, īsākās 
un/vai pārtrauktās karjeras rada arī 
atšķirības atkarībā no dzimuma saistībā ar 
iemaksām personīgajos pensiju kontos, 

H. tā kā saskaņā ar ekspertu analīzes 
rezultātiem darba samaksas atšķirības 
atkarībā no dzimuma kļūst redzamas pēc 
tam, kad sieviete atgriežas darba tirgū pēc 
pirmā grūtniecības un dzemdību
atvaļinājuma; tā kā sieviešu lēnākās, īsākās 
un/vai pārtrauktās karjeras rada arī 
atšķirības atkarībā no dzimuma saistībā ar 
iemaksām sociālās drošības sistēmās, 
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tādējādi palielinot sieviešu nabadzības 
risku vecumā;

tādējādi palielinot sieviešu nabadzības 
risku vecumā; tā kā sievietes ES kopumā 
vairāk skar bezdarbs nekā vīriešus 
(Eirostats, 2012. gada 31. janvāris);

Or. pt

Grozījums Nr. 17
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
Ha apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H.a tā kā algu sistēma, kad darba 
atalgojumu aprēķina, ņemot vērā darba 
stāžu, nostāda nelabvēlīgākā situācijā 
sievietes, kurām ir (vairākkārt) jāpārtrauc 
karjera tādu ārēju faktoru dēļ kā 
pārtraukumi karjerā, kas saistīti ar 
bērniem, sieviešu atšķirīga profesionālā 
izvēle un ierobežots darba laiks, un 
ilgstoši un strukturāli kavē viņu karjeru;

Or. es

Grozījums Nr. 18
Inês Cristina Zuber

Rezolūcijas priekšlikums
I apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā sievietes biežāk strādā nepilna 
darba laika darbu un tā kā darba samaksas 
atšķirība atkarībā no dzimuma ir gandrīz 
divreiz lielāka nepilna darba laika darba 
ņēmēju vidū salīdzinājumā ar pilna darba 
laika darba ņēmējiem;

I. tā kā sievietes biežāk strādā nepilna 
darba laika darbu un tā kā darba samaksas 
atšķirība atkarībā no dzimuma ir gandrīz 
divreiz lielāka nepilna darba laika darba 
ņēmēju vidū salīdzinājumā ar pilna darba 
laika darba ņēmējiem; tā kā nestabilās 
darba vietās, galvenokārt privātajā 
sektorā, pārsvarā ir nodarbinātas 
sievietes, jo īpaši jaunas sievietes, šis 
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apstāklis ietekmē viņu pieeju maternitātes, 
slimības un vecuma pabalstiem; tā kā 
darba devēji, piešķirot prēmijas par 
lojalitāti un produktivitāti, bieži vien 
nelikumīgi diskriminē sievietes, jo viņām 
ir tiesības doties grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumā;

Or. pt

Grozījums Nr. 19
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
Ia apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I.a tā kā profesijām un amatiem, kuros 
lielākoties strādā sievietes, ir tendence būt 
zemāk novērtētiem salīdzinājumā tiem, 
kuros lielākoties strādā vīrieši, bez 
nepieciešamības to pamatot ar objektīviem 
kritērijiem;

Or. es

Grozījums Nr. 20
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
Ib apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I.b tā kā dati norāda, ka sieviešu iegūtā 
kvalifikācija un pieredze tiek apmaksāta 
zemāk nekā vīriešu kvalifikācija un 
pieredze; tā kā ir jāpiemēro „vienāda 
atalgojuma par tādu pašu darbu” 
jēdziens, ko nedrīkst ietekmēt uz dzimumu 
balstīti aizspriedumi, un arī ir jāatbrīvojas 
no tradicionālās sabiedrības lomu 
piešķiršanas, kas līdz šim būtiski 



PE483.971v01-00 14/46 AM\894584LV.doc

LV

ietekmējušas profesionālo ievirzi un 
izglītību, arī izglītība var palīdzēt un tai ir 
jāpalīdz izskaust no sabiedrības ar 
dzimumu saistītos stereotipus; tā kā arī 
dzemdību vai bērna kopšanas 
atvaļinājums nedrīkst būt par iemeslu 
sieviešu diskriminācijai darba tirgū;

Or. es

Grozījums Nr. 21
Inês Cristina Zuber

Rezolūcijas priekšlikums
J apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā sievietes strādā mazāk atalgotās 
nozarēs vai mazapmaksātās jomās, kurām
ir nelielāka kolektīvā pārstāvniecība un 
iespējas panākt kolektīvas vienošanās;

J. tā kā darba devēji nozarēs un profesijās, 
kurās galvenokārt tiek nodarbinātas 
sievietes, maksā zemākas algas, un tā kā 
šajām nozarēm un profesijām ir nelielāka 
kolektīvā pārstāvniecība un iespējas panākt 
kolektīvas vienošanās; 

Or. pt

Grozījums Nr. 22
Andrea Češková

Rezolūcijas priekšlikums
J apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā sievietes strādā mazāk atalgotās 
nozarēs vai mazapmaksātās jomās, kurām 
ir nelielāka kolektīvā pārstāvniecība un 
iespējas panākt kolektīvas vienošanās;

J. tā kā sievietes arvien biežāk strādā 
mazāk atalgotās nozarēs vai 
mazapmaksātās jomās, kurām ir nelielāka 
kolektīvā pārstāvniecība un iespējas panākt 
kolektīvas vienošanās;

Or. en
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Grozījums Nr. 23
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
Ka apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K.a tā kā dati norāda, ka sieviešu iegūtā 
kvalifikācija un pieredze tiek apmaksāta 
zemāk nekā vīriešu kvalifikācija un 
pieredze; tā kā ir jāpiemēro „vienāda 
atalgojuma par tādu pašu darbu” 
jēdziens, ko nedrīkst ietekmēt uz dzimumu 
balstīti aizspriedumi, un arī ir jāatbrīvojas 
no tradicionālās sabiedrības lomu 
piešķiršanas, kas līdz šim būtiski 
ietekmējušas profesionālo ievirzi un 
izglītību, turklāt arī dzemdību vai bērna 
kopšanas atvaļinājums nedrīkst būt par 
iemeslu sieviešu diskriminācijai darba 
tirgū,

Or. es

Grozījums Nr. 24
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
Kb apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K.b tā kā ir izvirzīts mērķis panākt 
vienādas pensijas vīriešiem un sievietēm;

Or. es

Grozījums Nr. 25
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
Kc apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K.c tā kā pastāv digitālā plaisa ar 
dzimumu saistītu iemeslu dēļ, kas izraisa 
neapstrīdamu ietekmi algu jomā; tā kā ir 
vajadzīga pienācīga mūžizglītība, kas 
piemērota sieviešu īpašajām vajadzībām, 
lai varētu pielāgoties tehnoloģiju un 
sociālajām pārmaiņām, kas notiek mūsu 
sabiedrībā,

Or. es

Grozījums Nr. 26
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
Kd apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K.d tā kā ienākumu atšķirības vēl vairāk 
palielinās to sieviešu vidū, kuras ir 
imigrantes, invalīdes, pieder minoritātēm 
un ir nekvalificētas;

Or. es

Grozījums Nr. 27
Inês Cristina Zuber

Rezolūcijas priekšlikums
L apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L. tā kā tikai dažas prasības attiecībā uz 
diskrimināciju, kas izpaužas kā darba 
samaksas atšķirība atkarībā no dzimuma, ir 
nonākušas kompetentajās tiesās; tā kā šim 
trūkumam ir dažādi izskaidrojumi, tai 
skaitā informācijas trūkums par darba 
samaksu, problemātiskās salīdzinājuma 

L. tā kā tikai dažas prasības attiecībā uz 
diskrimināciju, kas izpaužas kā darba 
samaksas atšķirība atkarībā no dzimuma, ir 
nonākušas kompetentajās tiesās; tā kā šim 
trūkumam ir dažādi izskaidrojumi, tai 
skaitā informācijas trūkums par darba 
samaksu, problemātiskās salīdzinājuma 
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iespējas un prasību iesniedzēju personīgo 
resursu trūkums;

iespējas, prasību iesniedzēju personīgo 
resursu trūkums un tas, ka netiek 
uzraudzītas struktūrvienības, kas 
nepublicē informāciju par algām, un ka 
tām netiek uzlikts sods;

Or. pt

Grozījums Nr. 28
Inês Cristina Zuber

Rezolūcijas priekšlikums
La apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L.a tā kā tā sauktie „taupības pasākumi”, 
kuru rezultātā strādājošie zaudēja savas 
tiesības un kurus veica, atsaucoties uz 
ekonomikas krīzi, ir vēl vairāk 
pasliktinājuši sieviešu sociālo stāvokli un 
nodarbinātības iespējas, ne tikai augstāka 
bezdarba, algu samazinājumu un sociālās 
apdrošināšanas fondu samazinājuma dēļ, 
bet arī īstenojot politikas darbības, kas 
cenšas principā izskaust sarunas par 
darba koplīguma slēgšanu; 

Or. pt

Grozījums Nr. 29
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
La apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L.a tā kā ir īpaši būtiski, lai būtu pieejami 
dati, kas sadalīti pa dzimumiem, un 
atjaunināts tiesiskais regulējums, kas 
skata dzimumu līdztiesības aspektu un 
ļauj ietekmēt samaksas diskriminācijas 
cēloņus;



PE483.971v01-00 18/46 AM\894584LV.doc

LV

Or. es

Grozījums Nr. 30
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
Ma apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

M.a tā kā Parlaments ir atkārtoti aicinājis 
Komisiju uzņemties iniciatīvas, tostarp 
pārskatīt pašreizējos tiesību aktus, lai 
risinātu darba samaksas atšķirību 
jautājumu, novērstu pensionētu personu 
nonākšanu nabadzībā un nodrošinātu 
viņiem pienācīgus dzīves apstākļus,

Or. es

Grozījums Nr. 31
Barbara Matera

Rezolūcijas priekšlikums
Ma apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

M.a tā kā sievietes ir pakļautas lielākam 
riskam vecumdienās nonākt nabadzībā, jo 
samaksas atšķirības starp dzimumiem tieši 
ietekmē pensiju atšķirības starp 
dzimumiem, un arī tādēļ, ka viņu 
paredzamais dzīves ilgums ir garāks nekā 
vīriešiem; 

Or. it

Grozījums Nr. 32
Marina Yannakoudakis

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts – 8. ievilkums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– sankcijas, svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 33
Inês Cristina Zuber

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atzīst, ka vairāklīmeņu, 
daudzšķautņainai pieejai nepieciešama 
spēcīga Eiropas Savienības līderība 
politikas jomu koordinēšanā, labākās 
prakses sekmēšanā un dažādu pušu kā 
Eiropas sociālo partneru iesaistīšanā ar 
mērķi izveidot Eiropas mēroga stratēģiju
darba samaksas atšķirību atkarībā no 
dzimuma novēršanai;

2. atzīst, ka vairāklīmeņu, 
daudzšķautņainai pieejai nepieciešams, lai 
dalībvalstis popularizētu labāko praksi un 
īstenotu politikas darbības darba samaksas 
atšķirību atkarībā no dzimuma novēršanai;

Or. pt

Grozījums Nr. 34
Andrea Češková

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atzīst, ka vairāklīmeņu, 
daudzšķautņainai pieejai nepieciešama 
spēcīga Eiropas Savienības līderība 
politikas jomu koordinēšanā, labākās 
prakses sekmēšanā un dažādu pušu kā 
Eiropas sociālo partneru iesaistīšanā ar 
mērķi izveidot Eiropas mēroga stratēģiju
darba samaksas atšķirību atkarībā no 
dzimuma novēršanai;

2. atzīst, ka ir dažādi iemesli, kas palielina 
darba samaksas atšķirības un tādēļ atzīst, 
ka vairāklīmeņu, daudzšķautņainai pieejai 
nepieciešama spēcīga Eiropas Savienības 
līderība politikas jomu koordinēšanā, 
labākās prakses sekmēšanā un dažādu pušu 
kā Eiropas sociālo partneru iesaistīšanā ar 
mērķi izveidot Eiropas mēroga stratēģiju 
darba samaksas atšķirību atkarībā no 
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dzimuma novēršanai;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Franziska Katharina Brantner

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atzīst, ka vairāklīmeņu, 
daudzšķautņainai pieejai nepieciešama 
spēcīga Eiropas Savienības līderība 
politikas jomu koordinēšanā, labākās 
prakses sekmēšanā un dažādu pušu kā 
Eiropas sociālo partneru iesaistīšanā ar 
mērķi izveidot Eiropas mēroga stratēģiju 
darba samaksas atšķirību atkarībā no 
dzimuma novēršanai;

2. atzīst, ka vairāklīmeņu, 
daudzšķautņainai pieejai nepieciešama 
spēcīga Eiropas Savienības līderība 
politikas jomu koordinēšanā, labākās 
prakses sekmēšanā un dažādu pušu kā 
Eiropas sociālo partneru un nevalstisko 
organizāciju iesaistīšanā ar mērķi izveidot 
Eiropas mēroga stratēģiju darba samaksas 
atšķirību atkarībā no dzimuma novēršanai;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. aicina dalībvalstis konsekventi ieviest un 
īstenot pārstrādāto Direktīvu 2006/54/EK, 
un mudināt privātā sektora pārstāvjus 
aktīvāk iesaistīties darba samaksas 
atšķirības atkarībā no dzimuma novēršanā;

5. aicina dalībvalstis konsekventi ieviest un 
īstenot pārstrādāto Direktīvu 2006/54/EK, 
un mudināt privātā un valsts sektora 
pārstāvjus aktīvāk iesaistīties darba 
samaksas atšķirības atkarībā no dzimuma 
novēršanā;

Or. fr
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Grozījums Nr. 37
Inês Cristina Zuber

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. aicina dalībvalstis konsekventi ieviest un 
īstenot pārstrādāto Direktīvu 2006/54/EK, 
un mudināt privātā sektora pārstāvjus 
aktīvāk iesaistīties darba samaksas 
atšķirības atkarībā no dzimuma 
novēršanā;

5. aicina dalībvalstis konsekventi ieviest un 
īstenot pārstrādāto Direktīvu 2006/54/EK, 
un uzstāt, lai privātais sektors īstenotu 
savu pienākumu nodrošināt vienlīdzīgu 
atalgojumu vīriešiem un sievietēm;

Or. pt

Grozījums Nr. 38
Angelika Werthmann

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. aicina dalībvalstis konsekventi ieviest un 
īstenot pārstrādāto Direktīvu 2006/54/EK, 
un mudināt privātā sektora pārstāvjus 
aktīvāk iesaistīties darba samaksas 
atšķirības atkarībā no dzimuma novēršanā;

5. aicina dalībvalstis konsekventi ieviest un 
īstenot pārstrādāto Direktīvu 2006/54/EK, 
un mudināt privātā sektora pārstāvjus 
aktīvāk iesaistīties darba samaksas 
atšķirības atkarībā no dzimuma novēršanā 
un ļaut partneriem uzņēmuma, valsts un 
Eiropas līmenī apspriest plānus par 
vīriešu un sieviešu līdztiesības 
nodrošināšanu; dalībvalstīm un Eiropas 
Komisijai jāmudina sociālie partneri, 
tostarp darba devēji, veidot darba 
vērtējuma sistēmas, kurās nepastāvētu 
dzimumu diskriminācija; ieviest profesiju 
klasifikācijas sistēmas un veicināt 
jēdzienu „vienāds atalgojums par tādu 
pašu darbu”; 

Or. en
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Grozījums Nr. 39
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Rezolūcijas priekšlikums
5.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.b aicina dalībvalstis būt par paraugu, 
apkarojot nevienlīdzīgu atalgojumu 
sievietēm valsts pārvaldes un 
sabiedriskajās iestādēs, kā arī atklātajās 
sabiedrībās;

Or. fr

Grozījums Nr. 40
Silvia Costa

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a norāda, ka ir svarīgi palielināt 
aprēķināto iemaksu līmeni un pagarināt 
to ilgumu gadījumā, ja ir jādodas obligātā 
vai brīvprātīgā grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājumā vai jāņem atvaļinājums, lai 
rūpētos par veciem vai apgādājamiem 
ģimenes locekļiem;

Or. it

Grozījums Nr. 41
Licia Ronzulli

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6a. norāda, ka papildus darba samaksas 
atšķirībām sievietēm pārāk bieži ir mazāk 
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tiesību un aizsardzības līdzekļu nekā 
kolēģiem vīriešiem; aicina Komisiju un 
Padomi realizēt Eiropas Parlamenta 
2010. gada 20. oktobra rezolūciju par 
drošības un veselības aizsardzības darbā 
uzlabošanu strādājošām grūtniecēm, 
sievietēm, kas strādā pēcdzemdību 
periodā, vai strādājošām sievietēm, kas 
baro bērnu ar krūti;

Or. it

Grozījums Nr. 42
Silvia Costa

Rezolūcijas priekšlikums
6.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.b aicina pieņemt sistēmas, kas ļautu bez 
maksas vai par zemu samaksu noteikt 
ieguldījumu periodus, ņemot vērā to, ka 
sievietēm bieži nākas pārtraukt savu 
darba dzīvi;

Or. it

Grozījums Nr. 43
Edit Bauer

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzinīgi vērtē Komisijas Vienlīdzīgas 
darba samaksas dienas iniciatīvu, kas 
pirmo reizi bija 2011. gada 5. martā;

7. atzinīgi vērtē Komisijas Vienlīdzīgas 
darba samaksas dienas iniciatīvu, kas 
pirmo reizi bija 2011. gada 5. martā un 
otru reizi tika rīkota 2012. gada 2. martā;

Or. en
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Grozījums Nr. 44
Andrea Češková

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a norāda, ka atalgojuma nevienlīdzība 
citu iemeslu, piemēram rases, etniskās 
piederības, reliģiskās pārliecības vai 
dzimumorientācijas dēļ, netiks pieļauta;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Inês Cristina Zuber

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a norāda, cik svarīgi ir iegūt datus, lai 
izmērītu, kā krīzes ietekmē atalgojuma 
nevienlīdzību un sieviešu darba apstākļus, 
ņemot vērā ne tikai atalgojuma līmeņus, 
bet arī darbinieku samazinājuma 
procentuālos rādītājus un uzņēmumu 
slēgšanu, to darbinieku skaitu, kuriem 
atalgojumu maksā ar aizkavēšanos un 
tādu uzņēmumu skaitu, kas izmanto 
atlaišanas uz laiku shēmas;

Or. pt

Grozījums Nr. 46
Andrea Češková

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)



AM\894584LV.doc 25/46 PE483.971v01-00

LV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a mudina dalībvalstis, kurās darba 
samaksas atšķirības starp dzimumiem ir 
vislielākās, cieši sadarboties ar 
dalībvalstīm, kurās šīs atšķirības ir 
vismazākās, lai patiesi varētu apmainīties 
ar labāko praksi un pilnveidot to;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Licia Ronzulli

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
iestāties pret sieviešu un vīriešu darba 
samaksas nevienlīdzību visās ES politikas 
jomās un dalībvalstu programmās;

Or. it

Grozījums Nr. 48
Andrea Češková

Rezolūcijas priekšlikums
9.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.b ierosina, ka dalībvalstis varētu iecelt 
vienāda atalgojuma aizstāvi, kurš 
uzraudzītu situāciju atsevišķās dalībvalstīs 
un ziņotu to parlamentiem un Eiropas 
Parlamentam par sasniegto progresu;

Or. en
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Grozījums Nr. 49
Inês Cristina Zuber

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. aicina Komisiju pārskatīt Padomes 
Direktīvu par pamatnolīgumu par nepilna 
darba laika darbu ar mērķi novērst darba 
samaksas atšķirības atkarībā no 
dzimuma;

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 50
Inês Cristina Zuber

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. mudina sociālos partnerus uzņemties 
atbildību par tādas struktūras izveidi, kurā 
ir lielāka dzimumu līdztiesība;

11. mudina sociālos partnerus uzņemties 
atbildību par tādas struktūras izveidi, kurā 
ir lielāka dzimumu līdztiesība, par 
atskaites punktu pieņemot augstākās 
mēnešalgas;

Or. pt

Grozījums Nr. 51
Angelika Werthmann

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. mudina sociālos partnerus uzņemties 
atbildību par tādas struktūras izveidi, kurā 
ir lielāka dzimumu līdztiesība;

11. mudina sociālos partnerus uzņemties 
atbildību par tādas struktūras izveidi, kurā 
ir lielāka dzimumu līdztiesība; sniegt 
apmācības kursus par spējām sarunu, 
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tostarp algas apspriešanas, gaitā panākt 
savu interešu ievērošanu; veicināt izpratni 
par vienādu atalgojumu pirmajā instancē, 
lai galarezultātā panāktu obligātu revīziju 
attiecībā uz samaksu veikšanu; stiprināt 
sieviešu pozīcijas sociālās partnerības 
sistēmā, jo īpaši atbildīgajos amatos;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Franziska Katharina Brantner

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a aicina Eiropas Komisiju iekļaut 
vienāda atalgojuma principa pārkāpumus 
savā priekšlikumā horizontālai direktīvai 
par kolektīvo tiesisko aizsardzību, 
paredzot, ka privātpersonas un/vai 
ieinteresētās organizācijas, piemēram, 
NVO, un arodbiedrības varētu izmantot 
kolektīvo tiesisko aizsardzību, lai sūdzības 
iesniedzēju vārdā vai viņu atbalstam ar šo 
sūdzības iesniedzēju piekrišanu iesniegtu 
prasību tiesā, un iešķirt NVO un 
arodbiedrībām juridisku statusu, lai tās 
varētu pārstāvēt diskriminācijas upurus 
arī administratīvajā tiesvedībā; 

Or. en

Grozījums Nr. 53
Franziska Katharina Brantner

Rezolūcijas priekšlikums
11.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.b uzsver, ka tikai ļoti nedaudzas 
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sūdzības par diskrimināciju attiecībā uz 
darba samaksas atšķirībām starp 
dzimumiem sasniedz kompetentās 
(parastās vai administratīvās) tiesas, 
uzskata, ka pierādīšanas pienākums ir 
jāpārskata;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Britta Thomsen

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. aicina darba ņēmēju un darba devēju 
organizācijas kopīgi izstrādāt objektīvus 
darba novērtējuma instrumentus, lai 
samazinātu darba samaksas atšķirības starp 
vīriešiem un sievietēm;

12. aicina dalībvalstis un strādājošo un 
darba devēju organizācijas kopīgi izstrādāt 
objektīvus darba novērtējuma 
instrumentus, lai samazinātu darba 
samaksas atšķirības starp vīriešiem un 
sievietēm;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Britta Thomsen

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a mudina dalībvalstis noteikt mērķus, 
stratēģijas un grafiku rīcībai, kuras 
mērķis ir samazināt vīriešu un sieviešu 
darba samaksas atšķirību un nodrošināt 
vienādu atalgojumu par tādu pašu vai 
līdzvērtīgu darbu;

Or. en
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Grozījums Nr. 56
Andrea Češková

Pielikums rezolūcijas priekšlikumam
1. ieteikums – 1. daļa – 1. ievilkums

Ieteikums Grozījums

– GPG, tās definīcija nedrīkst ietvert tikai 
bruto samaksu stundā, jo jāizšķir
nekoriģētās un „neto” darba samaksas 
atšķirība atkarībā no dzimuma;

– GPG, kuras definīcija nedrīkst ietvert 
tikai bruto samaksu stundā, jo ir atsevišķi 
jāprecizē nekoriģētās un „neto” darba 
samaksas atšķirība atkarībā no dzimuma
un vīriešu un sieviešu darba samaksas 
atšķirība dažādās nozarēs;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Iratxe García Pérez

Pielikums rezolūcijas priekšlikumam
1. ieteikums – 1. daļa – 3.a ievilkums (jauns)

Ieteikums Grozījums

– vīriešu un sieviešu pensijas atšķirība 
(dažādos pensiju sistēmas līmeņos, piem., 
paaudžu solidaritātes sistēmās, darba 
devēju pensijās, kā turpmāka samaksas 
atšķirība pēc aiziešanas pensijā);

Or. es

Grozījums Nr. 58
Inês Cristina Zuber

Pielikums rezolūcijas priekšlikumam
1. ieteikums – 1. daļa – 3.a ievilkums (jauns)

Ieteikums Grozījums

– darbs, kas uzskatāms par „vienādu 
darbu” (katrā atsevišķā nodarbinātības 
kategorijā); 
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Or. pt

Grozījums Nr. 59
Britta Thomsen

Pielikums rezolūcijas priekšlikumam
1. ieteikums – 1. daļa – 3.a ievilkums (jauns)

Ieteikums Grozījums

– jēdziens „līdzvērtīgs darbs”, norādot 
attiecīgos faktorus; 

Or. en

Grozījums Nr. 60
Britta Thomsen

Pielikums rezolūcijas priekšlikumam
1. ieteikums – 1. daļa – 3.b ievilkums (jauns)

Ieteikums Grozījums

– jēdziens „darba devējs”, definējot to tā, 
lai dažādas par darbinieku atalgojumu 
(un iespējamu nevienlīdzīgu atalgojumu) 
atbildīgās administrācijas nodaļas būtu 
uzskatāmas par vienu un to pašu darba 
devēju; 

Or. en

Grozījums Nr. 61
Britta Thomsen

Pielikums rezolūcijas priekšlikumam
1. ieteikums – 1. daļa – 3.c ievilkums (jauns)

Ieteikums Grozījums

– arodi un koplīgumi — būtu precīzāk 
jānosaka, ka ar dažādiem koplīgumiem 
un dažādiem arodiem saistīts darbs ir 
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salīdzināms tiesā, ja vien attiecīgo darbu 
var uzskatīt par vienādu darbu vai 
līdzvērtīgu darbu. 

Or. en

Grozījums Nr. 62
Inês Cristina Zuber

Pielikums rezolūcijas priekšlikumam
2. ieteikums – 1. punkts

Ieteikums Grozījums

2.1. Darba devēju un darba ņēmēju 
informācijas un informētības trūkums par 
pašreizējām vai iespējamām samaksas 
atšķirībām viņu uzņēmumos, kā arī viņu
zināšanu trūkums vājina Līgumā un 
pašreizējos tiesību aktos ietvertā principa 
īstenošanu.

2.1. Vīriešu un sieviešu darba samaksas 
atšķirība ir darba devēju peļņas avots. 
Tomēr sabiedrība kopumā un paši darba 
ņēmēji to bieži vien neapzinās.
Informācijas trūkums par pastāvošām vai 
iespējamām samaksas atšķirībām 
uzņēmumā, kā arī zināšanu trūkums vājina 
Līgumā un spēkā esošajos tiesību aktos 
ietvertā principa īstenošanu.

Or. pt

Grozījums Nr. 63
Iratxe García Pérez

Pielikums rezolūcijas priekšlikumam
2. ieteikums – 2. punkts

Ieteikums Grozījums

2.2. Atzīstot precīzu, salīdzināmu un 
saskaņotu statistikas datu trūkumu, tai 
skaitā par nepilna darba laika darba 
samaksas atšķirībām atkarībā no dzimuma 
un pastāvošo zemāka atalgojuma līmeni 
sievietēm, it īpaši profesijās, kurās 
tradicionāli vairāk strādā sievietes, 
dalībvalstīm to sociālās politikas virzienos 
ir pilnībā jāņem vērā darba samaksas 
atšķirības atkarībā no dzimuma un jārisina 

2.2. Atzīstot precīzu, salīdzināmu un 
saskaņotu statistikas datu trūkumu, tai 
skaitā par nepilna darba laika darba 
samaksas atšķirībām atkarībā no dzimuma 
un vīriešu un sieviešu pensijas atšķirību, 
kā arī pastāvošo zemāka atalgojuma līmeni 
sievietēm, it īpaši profesijās, kurās 
tradicionāli vairāk strādā sievietes, 
dalībvalstīm to sociālās politikas virzienos 
ir pilnībā jāņem vērā darba samaksas 
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šis jautājums kā būtiska problēma. atšķirības atkarībā no dzimuma un jārisina 
šis jautājums kā būtiska problēma. 

Or. es

Grozījums Nr. 64
Marina Yannakoudakis

Pielikums rezolūcijas priekšlikumam
2. ieteikums – 3. punkts

Ieteikums Grozījums

2.3. Tādēļ ir īpaši būtiski, lai uzņēmumos 
(piemēram, uzņēmumos, kuros ir vismaz 
100 darbinieki un kuros vismaz 10 % 
darbinieku ir sievietes) būtu obligāti 
jāveic regulāras revīzijas attiecībā uz 
samaksu, un šo revīziju rezultātiem jābūt 
pieejamiem. Šis pienākums ir arī 
jāattiecina uz informāciju par papildu 
atalgojumu, kas ir pievienots darba algai. 
Šai informācijai jābūt pieejamai 
darbiniekiem, arodbiedrībām un 
attiecīgajām varas iestādēm (piemēram, 
darba inspekcijām, vienlīdzību 
veicinošajām iestādēm).

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 65
Britta Thomsen

Pielikums rezolūcijas priekšlikumam
2. ieteikums – 3. punkts

Ieteikums Grozījums

2.3. Tādēļ ir īpaši būtiski, lai uzņēmumos 
(piemēram, uzņēmumos, kuros ir vismaz 
100 darbinieki un kuros vismaz 10 % 
darbinieku ir sievietes) būtu obligāti jāveic 
regulāras revīzijas attiecībā uz samaksu, un 
šo revīziju rezultātiem jābūt pieejamiem. 

2.3. Tādēļ ir īpaši būtiski, lai uzņēmumos 
(piemēram, uzņēmumos, kuros ir vismaz 
30 darbinieki un kuros darbinieku vīriešu 
un darbinieku sieviešu īpatsvars katram 
dzimumam ir vismaz 10 %) būtu obligāti 
jāveic regulāras revīzijas attiecībā uz 
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Šis pienākums ir arī jāattiecina uz 
informāciju par papildu atalgojumu, kas ir 
pievienots darba algai. Šai informācijai 
jābūt pieejamai darbiniekiem, 
arodbiedrībām un attiecīgajām varas 
iestādēm (piemēram, darba inspekcijām, 
vienlīdzību veicinošajām iestādēm).

samaksu, un šo revīziju rezultātiem jābūt 
publicētiem. Šis pienākums ir arī 
jāattiecina uz informāciju par papildu 
atalgojumu, kas ir pievienots darba algai.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Andrea Češková

Pielikums rezolūcijas priekšlikumam
2. ieteikums – 3. punkts

Ieteikums Grozījums

2.3. Tādēļ ir īpaši būtiski, lai uzņēmumos
(piemēram, uzņēmumos, kuros ir vismaz 
100 darbinieki un kuros vismaz 10 % 
darbinieku ir sievietes) būtu obligāti jāveic
regulāras revīzijas attiecībā uz samaksu, un 
šo revīziju rezultātiem jābūt pieejamiem. 
Šis pienākums ir arī jāattiecina uz 
informāciju par papildu atalgojumu, kas ir 
pievienots darba algai. Šai informācijai 
jābūt pieejamai darbiniekiem, 
arodbiedrībām un attiecīgajām varas 
iestādēm (piemēram, darba inspekcijām, 
vienlīdzību veicinošajām iestādēm).

2.3. Tādēļ ir īpaši būtiski, lai uzņēmumi
(piemēram, uzņēmumi, kuros ir vismaz 
100 darbinieki un kuros vismaz 10 % 
darbinieku ir sievietes), ņemot vērā 
personas datu aizsardzību, brīvprātīgi 
veiktu regulāras revīzijas attiecībā uz 
samaksu un nodrošinātu, ka šo revīziju 
rezultāti ir pieejami. Šo pienākumu var arī
attiecināt uz informāciju par papildu 
atalgojumu, kas ir pievienots darba algai. 
Šai informācijai jābūt pieejamai 
darbiniekiem, arodbiedrībām un 
attiecīgajām varas iestādēm (piemēram, 
darba inspekcijām, vienlīdzību 
veicinošajām iestādēm).

Or. en

Grozījums Nr. 67
Andrea Češková

Pielikums rezolūcijas priekšlikumam
2. ieteikums – 4. punkts
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Ieteikums Grozījums

2.4. Darba devējiem ir jāsniedz 
darbiniekiem un viņu pārstāvjiem algu 
statistikas rezultāti, kas sadalīti pēc 
dzimuma. Šie dati būtu jāapkopo katrā 
dalībvalstī nozares un valsts līmenī.

2.4. Darba devējiem būtu jāsniedz 
darbiniekiem un viņu pārstāvjiem algu 
statistikas rezultāti, kas sadalīti pēc 
dzimuma, tomēr, to darot, ir jāņem vērā 
personas datu aizsardzība. Šie dati būtu 
jāapkopo katrā dalībvalstī nozares un valsts 
līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Marina Yannakoudakis

Pielikums rezolūcijas priekšlikumam
2. ieteikums – 5. punkts

Ieteikums Grozījums

2.5. Jāparedz darba devēju pienākums 
pieņemt pārredzamības politiku saistībā 
ar algu sastāvu un struktūrām, ieskaitot 
papildu samaksu, prēmijas un citus 
labumus, kas ir daļa no atalgojuma.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 69
Siiri Oviir

Pielikums rezolūcijas priekšlikumam
2. ieteikums – 5.a punkts (jauns)

Ieteikums Grozījums

2.5.a Būtu jāpublicē valsts un pašvaldību 
iestāžu darbinieku atalgojums, ieskaitot 
papildu samaksu, prēmijas un citus 
labumus, kas ir daļa no atalgojuma.

Or. et
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Grozījums Nr. 70
Britta Thomsen

Pielikums rezolūcijas priekšlikumam
2. ieteikums – 5.a punkts (jauns)

Ieteikums Grozījums

2.5.a Ja algu statistika liecina, ka pa 
grupām vai individuāli atšķiras vīriešu un 
sieviešu atalgojums, darba devējiem šīs 
atšķirības ir obligāti jāanalizē sīkāk un 
jārīkojas, lai tās novērstu. 

Or. en

Grozījums Nr. 71
Andrea Češková

Pielikums rezolūcijas priekšlikumam
3. ieteikums – 1. punkts

Ieteikums Grozījums

3.1. Darba vērtības jēdzienam ir jābalstās 
uz kvalifikāciju, prasmēm un atbildību, 
piešķirot vērtību darba kvalitātei, lai 
nodrošinātu iespēju vienlīdzības 
veicināšanu starp sievietēm un vīriešiem, 
un tas nedrīkst būt saistīts ar 
aizspriedumainu pieeju, kas ir pretrunā 
sieviešu interesēm, piemēram, augstāk 
vērtējot fizisko spēku, nevis savstarpējo 
attiecību prasmes vai atbildību. Tādēļ 
sievietēm ir jāsaņem informācija, palīdzība 
un/vai apmācība attiecībā uz sarunām par 
darba algu, profesiju klasifikāciju un 
samaksas līmeņiem. Ir jābūt iespējamam 
prasīt nozarēm un uzņēmumiem novērtēt, 
vai to profesiju klasifikācijas sistēmās 
atbilstīgi prasītajam tiek ņemts vērā 
dzimumu aspekts, un attiecīgā gadījumā 
veikt vajadzīgās korekcijas.

3.1 Darba vērtības jēdzienam ir jābalstās uz 
kvalifikāciju, prasmēm un atbildību, 
piešķirot vērtību darba kvalitātei, lai 
nodrošinātu iespēju vienlīdzības 
veicināšanu starp sievietēm un vīriešiem, 
un tas nedrīkst būt saistīts ar 
aizspriedumainu pieeju, kas ir pretrunā 
sieviešu interesēm, piemēram, augstāk 
vērtējot fizisko spēku, nevis savstarpējo 
attiecību prasmes vai atbildību. Tādēļ 
sievietēm ir jāsaņem patiesa informācija 
par attiecīgo samaksas kategoriju. Ir jābūt 
iespējamam prasīt nozarēm un 
uzņēmumiem novērtēt, vai to profesiju 
klasifikācijas sistēmās atbilstīgi prasītajam 
tiek ņemts vērā dzimumu aspekts, un 
attiecīgā gadījumā veikt vajadzīgās 
korekcijas.
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Or. en

Grozījums Nr. 72
Britta Thomsen

Pielikums rezolūcijas priekšlikumam
3. ieteikums – 1. punkts

Ieteikums Grozījums

3.1. Darba vērtības jēdzienam ir jābalstās 
uz kvalifikāciju, prasmēm un atbildību, 
piešķirot vērtību darba kvalitātei, lai 
nodrošinātu iespēju vienlīdzības 
veicināšanu starp sievietēm un vīriešiem, 
un tas nedrīkst būt saistīts ar 
aizspriedumainu pieeju, kas ir pretrunā 
sieviešu interesēm, piemēram, augstāk 
vērtējot fizisko spēku, nevis savstarpējo 
attiecību prasmes vai atbildību. Tādēļ 
sievietēm ir jāsaņem informācija, palīdzība 
un/vai apmācība attiecībā uz sarunām par 
darba algu, profesiju klasifikāciju un 
samaksas līmeņiem.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 73
Britta Thomsen

Pielikums rezolūcijas priekšlikumam
3. ieteikums – 1.a punkts (jauns)

Ieteikums Grozījums

3.1.a Vērtējot darbu profesijā vai veidojot 
profesiju klasifikācijas sistēmas, būtu 
jāizmanto dzimumu ziņā neitrāls vērtības 
jēdziens, tā nodrošinot, ka darbs, kas 
saistīts ar atbildību par cilvēkiem, ir 
uzskatāms par līdzvērtīgu darbam, kurš 
saistīts ar atbildību par materiālo bāzi vai 
finanšu resursiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 74
Marina Yannakoudakis

Pielikums rezolūcijas priekšlikumam
3. ieteikums – 2. punkts

Ieteikums Grozījums

3.2. Komisijas iniciatīvai ir jāaicina 
dalībvalstis ieviest tādu profesiju 
klasifikāciju, kurā ievērots sieviešu un 
vīriešu līdztiesības princips, mudinot gan 
darba devējus, gan darbiniekus konstatēt 
iespējamu darba samaksas diskrimināciju, 
kuras pamatā ir neobjektīva samaksas
līmeņu noteikšana.
Joprojām ir svarīgi ievērot valstu tiesību 
aktus un tradīcijas attiecībā uz korporatīvo 
attiecību sistēmu. Šādiem darba 
novērtējuma elementiem un profesiju 
klasifikācijai būtu arī jābūt 
pārredzamiem, un tie būtu jāpadara 
pieejami visām iesaistītajām pusēm, kā arī 
darba inspekcijām un vienlīdzību 
veicinošajām iestādēm.

3.2. Komisijas iniciatīvai būtu jāaicina 
dalībvalstis ieviest tādu profesiju 
klasifikāciju, kurā ievērots sieviešu un 
vīriešu līdztiesības princips, mudinot gan 
darba devējus, gan darbiniekus konstatēt 
iespējamu darba samaksas diskrimināciju, 
kuras pamatā ir neobjektīva samaksas 
līmeņu noteikšana.
Joprojām ir svarīgi ievērot valstu tiesību 
aktus un tradīcijas attiecībā uz korporatīvo 
attiecību sistēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Britta Thomsen

Pielikums rezolūcijas priekšlikumam
3. ieteikums – 2. punkts

Ieteikums Grozījums

3.2. Komisijas iniciatīvai ir jāaicina
dalībvalstis ieviest tādu profesiju 
klasifikāciju, kurā ievērots sieviešu un 
vīriešu līdztiesības princips, mudinot gan 
darba devējus, gan darbiniekus konstatēt 
iespējamu darba samaksas diskrimināciju, 
kuras pamatā ir neobjektīva samaksas 

3.2. Komisijas iniciatīvai būtu jāmudina
dalībvalstis ieviest tādu profesiju 
klasifikāciju, kurā ievērots sieviešu un 
vīriešu līdztiesības princips, mudinot gan 
darba devējus, gan darbiniekus konstatēt 
iespējamu darba samaksas diskrimināciju, 
kuras pamatā ir neobjektīva samaksas 
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līmeņu noteikšana. Joprojām ir svarīgi 
ievērot valstu tiesību aktus un tradīcijas 
attiecībā uz korporatīvo attiecību sistēmu. 
Šādiem darba novērtējuma elementiem un 
profesiju klasifikācijai būtu arī jābūt 
pārredzamiem, un tie būtu jāpadara 
pieejami visām iesaistītajām pusēm, kā arī 
darba inspekcijām un vienlīdzību 
veicinošajām iestādēm. 

līmeņu noteikšana. Joprojām ir svarīgi 
ievērot valstu tiesību aktus un tradīcijas 
attiecībā uz korporatīvo attiecību sistēmu. 
Šādiem darba novērtējuma elementiem un 
profesiju klasifikācijai būtu arī jābūt 
pārredzamiem, un tie būtu jāpadara 
pieejami visām iesaistītajām pusēm, kā arī 
darba inspekcijām un vienlīdzību 
veicinošajām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Britta Thomsen

Pielikums rezolūcijas priekšlikumam
4. ieteikums – 4. punkts

Ieteikums Grozījums

3.4. Nediskriminējošam darba 
novērtējumam ir jābalstās uz personāla un 
darba klasifikācijas un organizācijas 
sistēmām, darba pieredzi un ražīgumu, ko 
īpaši novērtētu no kvalitātes viedokļa un 
izmantotu kā datu un novērtējuma tabulu 
avotu, lai noteiktu darba samaksu, 
pienācīgi ņemot vērā pārredzamības un 
salīdzināmības principu.

3.4. Nediskriminējošam darba 
novērtējumam ir jābalstās uz jaunām 
personāla klasifikācijas un darba 
organizācijas sistēmām, darba pieredzi un 
ražīgumu, ko īpaši novērtētu no kvalitātes 
viedokļa (pēc tādiem faktoriem kā izglītība 
un citas kvalificētas prasmes, garīgas un 
fiziskas prasības, atbildība par 
cilvēkresursiem un materiālo bāzi) un 
izmantotu kā datu un novērtējuma tabulas 
avotu, lai noteiktu samaksu, pienācīgi 
ņemot vērā salīdzināmības principu.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Marina Yannakoudakis

Pielikums rezolūcijas priekšlikumam
4. ieteikums

Ieteikums Grozījums

Līdztiesības sekmēšanas un pārraudzības Līdztiesības sekmēšanas un pārraudzības 
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iestādēm ir jābūt īpašai nozīmei GPG
samazināšanā. Šīm iestādēm ir jābūt 
pilnvarotām pārraudzīt, sniegt pārskatus 
un, ja iespējams, efektīvāk un neatkarīgāk 
piemērot dzimumu līdztiesības tiesību 
aktus, turklāt tām jāsaņem atbilstošs 
finansējums. Ir jāpārskata 
Direktīvas 2006/54/EK 20. pants, lai 
pastiprinātu iestāžu pilnvaras:
– atbalstot un konsultējot tos, kuri cietuši 
no diskriminācijas darba samaksas jomā;
– veicot neatkarīgus apsekojumus par 
samaksas atšķirībām;
– publicējot neatkarīgus ziņojumus un 
sagatavojot ieteikumus par jebkuru 
jautājumu, kas saistīts ar diskrimināciju 
darba samaksas jomā;
– sniedzot juridiskās pilnvaras, lai tās 
varētu uzsākt savu izmeklēšanu;
– sniedzot juridiskās pilnvaras noteikt 
sankcijas, ja tiek pārkāpts vienlīdzīgas 
samaksas par tādu pašu darbu princips, 
un/vai ierosināt tiesā lietas par 
diskrimināciju algu jomā;
– sniedzot tādu īpašu apmācību sociālajiem 
partneriem un advokātiem, tiesnešiem, kā 
arī ombudiem, kas būtu balstīta uz 
analītisku instrumentu un mērķtiecīgu 
pasākumu kopumu, kuri jāizmanto, gan 
sastādot līgumus, gan pārbaudot, vai tiek 
piemēroti noteikumi un politika darba 
samaksas atšķirību novēršanai, kā arī darba 
devējiem nodrošinot apmācības kursus un 
apmācības materiālus par nediskriminējošu 
darba novērtēšanu.

iestādēm ir jābūt īpašai nozīmei GPG
samazināšanā. Šīm iestādēm ir jābūt 
pilnvarotām pārraudzīt un sniegt pārskatus. 
Ir jāpārskata Direktīvas 2006/54/EK 
20. pants, lai pastiprinātu iestāžu pilnvaras:
– atbalstot un konsultējot tos, kuri cietuši 
no diskriminācijas darba samaksas jomā;
– veicot neatkarīgus apsekojumus par 
samaksas atšķirībām;
– publicējot neatkarīgus ziņojumus un 
sagatavojot ieteikumus par jebkuru 
jautājumu, kas saistīts ar diskrimināciju 
darba samaksas jomā;
– sniedzot tādu īpašu apmācību sociālajiem 
partneriem un advokātiem, tiesnešiem, kā 
arī ombudiem, kas būtu balstīta uz 
analītisku instrumentu kopumu, kuri 
jāizmanto, gan sastādot līgumus, gan 
pārbaudot, vai tiek piemēroti noteikumi un 
politika darba samaksas atšķirību 
novēršanai, kā arī darba devējiem 
nodrošinot apmācības kursus un apmācības 
materiālus par nediskriminējošu darba 
novērtēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Franziska Katharina Brantner

Pielikums rezolūcijas priekšlikumam
4. ieteikums – 1. daļa – 5.a ievilkums (jauns)
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Ieteikums Grozījums

– piešķirot iestādēm juridiskas pilnvaras 
pieprasīt kolektīvu tiesisko aizsardzību, 
tostarp ceļot kolektīvas prasības (prasības 
gan konkrētas grupas locekļu vārdā, gan 
vispārīgas grupas vārdā) un iestājoties 
kolektīvās tiesas prāvās (vienotā prāvā par 
vairākām prasībām); 

Or. en

Grozījums Nr. 79
Marina Yannakoudakis

Pielikums rezolūcijas priekšlikumam
5. ieteikums – 2. daļa

Ieteikums Grozījums

Jāpalielina arodbiedrību atbildība, kā arī 
vadībai būtu jāpiešķir lielāka loma ne tikai 
attiecībā uz taisnīgu darba samaksu, bet arī 
tāda klimata veidošanā, kurā tiek atbalstīta 
taisnīga atbildības par aprūpi dalīšana un 
gan sieviešu, gan vīriešu profesionālā 
izaugsme.

Vadībai var būt lielāka loma ne tikai 
attiecībā uz taisnīgu darba samaksu, bet arī 
tāda klimata veidošanā, kurā tiek atbalstīta 
taisnīga atbildības par aprūpi dalīšana un 
gan sieviešu, gan vīriešu profesionālā 
izaugsme.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Britta Thomsen

Pielikums rezolūcijas priekšlikumam
5. ieteikums – 3.a daļa (jauna)

Ieteikums Grozījums

Lai sekmētu vienādu atalgojumu par 
līdzvērtīgu darbu, Komisijai tiek ierosināts 
izstrādāt īstenojamu praktisku 
norādījumu rokasgrāmatu, kas 
uzņēmumos un dalībvalstīs būtu 
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izmantojama sociālā dialoga procesā. 
Šajā rokasgrāmatā būtu jāiekļauj 
vadlīnijas un kritēriji, kas noderīgi darba 
vērtības noteikšanai un darbu 
salīdzināšanai. Tajā būtu arī jāiekļauj 
ierosinājumi attiecībā uz iespējamām 
darba novērtēšanas metodēm.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Marina Yannakoudakis

Pielikums rezolūcijas priekšlikumam
6. ieteikums – 1. daļa – 2. ievilkums

Ieteikums Grozījums

– īpašu politiku, lai būtu iespējams 
apvienot darbu ar ģimenes un personīgo 
dzīvi, ietverot bērnu aprūpes un citus 
aprūpes pakalpojumus, elastīgu darba 
organizāciju un darba laiku, kā arī 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, 
tēva atvaļinājumu saistībā ar bērna 
dzimšanu, bērna kopšanas atvaļinājumu un 
ar ģimeni saistītu atvaļinājumu;

– īpašu politiku, lai būtu iespējams 
apvienot darbu ar ģimenes un personīgo 
dzīvi, ietverot bērnu aprūpes un citus 
aprūpes pakalpojumus, elastīgu darba 
organizāciju un darba laiku, kā arī 
pienācīgi apmaksātu un stabilu 
pieņemama termiņa grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumu, tēva atvaļinājumu 
saistībā ar bērna dzimšanu, bērna kopšanas 
atvaļinājumu un ar ģimeni saistītu 
atvaļinājumu;

Or. en

Grozījums Nr. 82
Iratxe García Pérez

Pielikums rezolūcijas priekšlikumam
6. ieteikums – 1. daļa – 2. ievilkums

Ieteikums Grozījums

– īpašu politiku, lai būtu iespējams 
apvienot darbu ar ģimenes un personīgo 
dzīvi, ietverot bērnu aprūpes un citus 
aprūpes pakalpojumus, elastīgu darba 

– īpašu politiku, lai būtu iespējams 
apvienot darbu ar ģimenes un personīgo 
dzīvi, ietverot ļoti kvalitatīvus un 
pienācīgi apmaksātus bērnu un citu 
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organizāciju un darba laiku, kā arī 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, 
tēva atvaļinājumu saistībā ar bērna 
dzimšanu, bērna kopšanas atvaļinājumu un 
ar ģimeni saistītu atvaļinājumu; 

apgādājamu personu aprūpes 
pakalpojumus, kā arī citus aprūpes 
pakalpojumus, elastīgu darba organizāciju 
un darba laiku, kā arī grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumu, tēva atvaļinājumu 
saistībā ar bērna dzimšanu, bērna kopšanas 
atvaļinājumu un ar ģimeni saistītu 
atvaļinājumu;

Or. es

Grozījums Nr. 83
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková,

Pielikums rezolūcijas priekšlikumam
6. ieteikums – 1. daļa – 3. ievilkums

Ieteikums Grozījums

– konkrētus pozitīvus pasākumus (saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 
157. panta 4. punktu), lai novērstu darba 
samaksas atšķirības un dzimumu 
segregāciju, kas jāīsteno sociālajiem 
partneriem un vienlīdzīgu iespēju 
aizstāvības organizācijām dažādos līmeņos, 
t. i., gan līgumu, gan nozaru līmenī, 
piemēram: veicinot samaksas līgumu 
slēgšanu, lai cīnītos pret GPG, atbalstot 
pētījumus par vienlīdzīgu darba samaksu, 
nosakot kvalitatīvus un kvantitatīvus 
mērķus un izveidojot salīdzinošā 
novērtējuma sistēmas, kā arī atbalstot 
labākās prakses apmaiņu;

konkrētus pasākumus (saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 157. panta 
4. punktu), kas novērstu darba samaksas 
atšķirības un dzimumu segregāciju un kas 
jāīsteno sociālajiem partneriem un 
vienlīdzīgu iespēju aizstāvības 
organizācijām dažādos līmeņos, t. i., gan 
līgumu, gan nozaru līmenī, piemēram: 
veicinot samaksas līgumu slēgšanu, lai 
cīnītos pret GPG, atbalstot ar vienādu 
atalgojumu par līdzvērtīgu darbu saistītus
pētījumus, nosakot kvalitatīvus un 
kvantitatīvus mērķus un izveidojot 
salīdzinošā novērtējuma sistēmas, kā arī 
atbalstot labākās prakses apmaiņu;

Or. en

Grozījums Nr. 84
Andrea Češková

Pielikums rezolūcijas priekšlikumam
6. ieteikums – 1. daļa – 4. ievilkums
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Ieteikums Grozījums

– klauzulu publiskā iepirkuma līgumos, kas 
nosaka dzimumu līdztiesības un
vienlīdzīgas darba samaksas ievērošanu.

– klauzulu publiskā iepirkuma līgumos, kas 
nosaka, ka ir jāievēro dzimumu līdztiesība
un vienāds atalgojums par līdzvērtīgu 
darbu.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Iratxe García Pérez

Pielikums rezolūcijas priekšlikumam
7. ieteikums – 1. daļa – 4.a ievilkums (jauns)

Ieteikums Grozījums

– nosakot īpašas pamatnostādnes, lai 
kontrolētu darba algu atšķirības saistībā 
ar koplīgumiem, un iekļaujot šos datus 
vairākās valodās visiem pieejamā tīmekļa 
vietnē.

Or. es

Grozījums Nr. 86
Marina Yannakoudakis

Pielikums rezolūcijas priekšlikumam
8. ieteikums

Ieteikums Grozījums

8.1. Tiesību akti šajā jomā dažādu iemeslu 
dēļ ir acīmredzami mazāk efektīvi, un, 
paturot prātā, ka problēmu kopumā nevar 
atrisināt vienīgi ar tiesību aktiem, 
Komisijai un dalībvalstīm būtu 
jāpastiprina pašreizējie tiesību akti ar 
atbilstoša veida efektīvām, 
proporcionālām un atturošām sankcijām. 
8.2. Ir svarīgi, ka dalībvalstis veic 
nepieciešamos pasākumus ar mērķi 

Jāatgādina, ka saskaņā ar 
Direktīvu 2006/54/EK dalībvalstīm jau 
tagad ir pienākums nodrošināt 
kompensāciju vai atlīdzību (18. pants), kā 
arī piemērot sankcijas (25. pants).
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nodrošināt, ka par vienlīdzīgas samaksas 
par vienādas vērtības darbu principa 
pārkāpumu tiek piemērotas atbilstošas 
sankcijas saskaņā ar spēkā esošajām 
tiesību normām.
8.3. Jāatgādina, ka saskaņā ar 
Direktīvu 2006/54/EK dalībvalstīm jau 
tagad ir pienākums nodrošināt 
kompensāciju vai atlīdzību (18. pants), kā 
arī piemērot sankcijas (25. pants). Tomēr 
šie noteikumi ir nepietiekami, lai 
izvairītos no vienlīdzīgas darba samaksas 
principa pārkāpumiem. Tāpēc ir 
ierosināts veikt pētījumu par tādu 
sankciju iespējamību, efektivitāti un 
ietekmi kā: 
– sankcijas, kurās ir jāietver 
kompensācijas maksājums cietušajam;
– administratīvie sodi (piemēram, ja 
netiek paziņota, obligāti paziņota vai nav 
pieejama pa dzimumiem sadalīta algu 
statistikas analīze un novērtējums 
(saskaņā ar 2. ieteikumu), ko pieprasa 
darba inspekcijas vai kompetentās 
vienlīdzību veicinošās iestādes);
– aizliegums saņemt valsts pabalstus un 
subsīdijas (tostarp ES finansējumu, ko 
pārvalda dalībvalstis) un piedalīties 
publiskā iepirkuma procedūrās, ko jau 
paredz Direktīva 2004/17/EK un 
Direktīva 2004/18/EK attiecībā uz 
iepirkuma procedūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Inês Cristina Zuber

Pielikums rezolūcijas priekšlikumam
8. ieteikums – 2.a punkts (jauns)

Ieteikums Grozījums

8.2.a Kaut gan ir spēkā tiesību akti, 
attiecībā uz vienāda atalgojuma principu 
pārbaudes un soda mēri bieži vien ir 
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nožēlojami neatbilstoši. Šie jautājumi ir 
jānosaka par prioritāriem, un attiecīgo 
kompetento iestāžu un institūciju rīcībā ir 
jābūt nepieciešamajiem tehniskajiem un 
finanšu resursiem.

Or. pt

Grozījums Nr. 88
Inês Cristina Zuber

Pielikums rezolūcijas priekšlikumam
8. ieteikums – 3. punkts – 3. ievilkums

Ieteikums Grozījums

– aizliegums saņemt valsts pabalstus un 
subsīdijas (tostarp ES finansējumu, ko 
pārvalda dalībvalstis) un piedalīties 
publiskā iepirkuma procedūrās, ko jau 
paredz Direktīva 2004/17/EK1 un 
Direktīva 2004/18/EK2 attiecībā uz 
iepirkuma procedūrām. 

svītrots

1 OV L 134, 30.4.2004., 1. lpp.
2 OV L 134, 30.4.2004., 114. lpp.

Or. pt

Grozījums Nr. 89
Franziska Katharina Brantner

Pielikums rezolūcijas priekšlikumam
8. ieteikums – 3. punkts – 3.a ievilkums (jauns)

Ieteikums Grozījums

– pārkāpēju identificēšana, attiecīgo 
informāciju publicējot.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Iratxe García Pérez
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Pielikums rezolūcijas priekšlikumam
8. ieteikums – 3. punkts – 3.a ievilkums (jauns)

Ieteikums Grozījums

– pārkāpēju identificēšana, attiecīgo 
informāciju publicējot.

Or. es

Grozījums Nr. 91
Inês Cristina Zuber

Pielikums rezolūcijas priekšlikumam
9. ieteikums – 1. punkts

Ieteikums Grozījums

9.1. Ir nepieciešami steidzami pasākumi 
atalgojuma ierobežojumu jomā, jo tie 
varētu būt saistīti ar nepilna darba laika 
darbu. Šī situācija liek novērtēt un, 
iespējams, pārskatīt Padomes 1997. gada 
15. decembra Direktīvu 97/81/EK par 
UNICE, CEEP un EAK noslēgto 
pamatnolīgumu par nepilna darba laika 
darbu — pielikums: Pamatnolīgums par 
nepilna darba laika darbu —, kas paredz 
vienlīdzīgus noteikumus pilna un nepilna 
darba laika strādājošiem, kā arī 
mērķtiecīgākus un efektīvākus pasākumus 
koplīgumos.

svītrots

Or. pt


