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ĪSS PAMATOJUMS

Sieviešu un vīriešu līdztiesība ir viena no Līgumos nostiprinātajām Eiropas Savienības 
pamatvērtībām un ir viens no tās mērķiem1. Sieviešu un vīriešu līdztiesības principa 
integrācija visās Savienības darbībās un struktūrās ir svarīgs Savienības mērķis. ES iestādēm 
būtu jākļūst par paraugu attiecībā uz dzimumu līdztiesību un sieviešu un vīriešu līdzvērtīgu 
dalību. Darba un privātās dzīves saskaņošana, kas minēta arī stratēģijā „Eiropa 2020”, ir darba 
kvalitātes un nodarbinātības palielināšanas pamatfaktors — arī ES civildienestā. Faktiski tas ir 
būtisks priekšnoteikums mērķu sasniegšanai. Mērķi — paaugstināt abu dzimumu 
nodarbinātības līmeni līdz 75 % — var sasniegt tikai tad, ja ir pieejami darba un privātās 
dzīves līdzsvarošanas instrumenti. Ja ES iestādes vēlas efektīvi risināt nākotnes uzdevumus, 
tām jārod atbilde uz galveno jautājumu — kā vislabāk izmantot ES piedāvāto talantu krātuvi, 
pilnā mērā izmantot savu darbinieku radošumu un inovācijas spēju, vienlaikus ņemot vērā kā 
vīriešu, tā sieviešu potenciālu.

Komisijas priekšlikums paredz grozīt Eiropas Savienības Civildienesta noteikumus. Tā 
mērķis ir pieņemt visaptverošu pasākumu kopumu, kas nodrošina administratīvo izdevumu 
samazināšanu un stabilu algu un karjeras sistēmu. Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē 
Komisijas priekšlikumu, kas tapis pēc plašas apspriešanās ar ieinteresētajām pusēm un 
ieinteresētajām personām. Laikā, kad jātaupa budžets, priekšlikumā mēģināts panākt līdzsvaru 
starp vajadzīgajiem taupības pasākumiem un pilnvērtīgi funkcionējošu civildienestu, kas spēj 
piesaistīt un saglabāt augsti kvalificētus darbiniekus, kas vēlas pārcelties un daudznacionālā 
vidē strādāt Eiropas interešu labā.

ES 2004. gadā veica civildienesta reformu, padarot tā noteikumus par vieniem no 
mūsdienīgākajiem noteikumiem. Tika ieviesta jauna, uz rezultātiem un nopelniem balstīta 
karjeras struktūra, jauns līgumdarbinieku statuss zemākas pakāpes uzdevumu veikšanai, tika 
veikta pensiju sistēmas reforma, ieviestas jaunas darba metodes un daži ģimenēm labvēlīgi 
darba nosacījumi, piemēram, bērna kopšanas atvaļinājuma, ģimenes atvaļinājuma 
piešķiršanas noteikumi un jaunas tiesības strādāt nepilnu darba laiku.

Elastīga darba laika kārtība pirmo reizi tika ieviesta 1986. gadā Komisijā, vēlāk to pilnveidoja 
1991. gadā. Tomēr faktiski tikai 2007. gadā Komisijā tika ieviesta elastīga darba laika kārtība. 
Lai Komisijā ieviestu tāldarbu, tika īstenoti dažādi tāldarba izmēģinājuma projekti. Taču tikai 
2009. gada 18. decembrī Komisija pieņēma lēmumu par tāldarba ieviešanu savos dienestos no 
2010. līdz 2015. gadam.

Atzinuma sagatavotāja uzskata: neraugoties uz šiem centieniem, ne 2004. gadā ieviestajām 
izmaiņām, nedz arī pašreizējam Komisijas priekšlikumam nav izdevies panākt veiksmīgu 
darba un ģimenes dzīves pienākumu saskaņu, kas ir vēlamais darbinieku labklājības 
priekšnoteikums, vienlaikus nodrošinot ES civildienesta efektīvu darbību un turpmāku 
modernizāciju.

Elastīga darba laika kārtības galvenais uzdevums ir panākt uz rezultātiem balstītu pārvaldību 

                                               
1 Skatīt ES līguma 2. pantu un 3. panta 3. punkta 2. daļu.
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un uz mērķa sasniegšanu vērstu izpildi, vienlaikus ļaujot darbiniekiem brīvāk organizēt darba 
laiku. Tomēr pašlaik iespēja noteikt darba kārtību nav pieejama visiem ES civildienesta 
darbiniekiem.

Tāpēc atzinuma sagatavotāja ierosina, ka visām ES iestādēm būtu jāizvirza obligāta prasība 
ļaut izmantot elastīga darba laika kārtību, un tas attiektos arī uz vadītājiem. Darba un privātās 
dzīves līdzsvars vajadzīgs katram darbiniekam, tāpēc nav objektīva iemesla neiekļaut 
vadītājus. No vadītājiem sagaida, ka viņi rāda paraugu. Šāds izņēmums būtu pretrunā 
līdztiesīgai attieksmei pret visiem darbiniekiem. Turklāt ir nopietni iemesli pieņemt, ka 
samazināsies sieviešu iesniegto pieteikumu skaits uz vadošo amatu vietām, ja vadītājas amatā 
kandidātes zaudēs savas tiesības uz elastīgu darba laiku. Tieši pretēji — sievietes būtu 
jāmudina pieteikties uz vecāko un vidējo vadītāju amata vietām.

Turklāt katras iestādes iecēlējinstitūcijai jāievieš tāldarbs kā darba kārtības izvēles iespēja, jo 
ir pierādīts, ka tas ir ļoti izdevīgi. Mūsuprāt, šīs priekšrocības ir: liela patstāvība, plašākas
pilnvaras, mazāks stress, lielāka motivācija uzlabot izpildi un mazāks ceļošanas laiks, tādējādi 
samazinot arī piesārņojumu. Šāda darba kārtība vēlama arī, lai samazinātu izdevumus, 
saglabātu darbiniekus un labāk saskaņotu darbu un ģimenes dzīvi.

Attiecībā uz personu sarakstu, kurām ir tiesības strādāt nepilnu darba laiku, atzinuma 
sagatavotāja uzskata, ka arī vientuļajiem vecākiem, neatkarīgi no bērna vecuma, būtu 
jāpiešķir šāda atļauja, un tāpēc šādi vecāki ir jāiekļauj sarakstā.

Vīriešu aktīva līdzdalība un iesaistīšanās saskaņošanas pasākumos ir būtiska, lai panāktu 
darba un ģimenes dzīves līdzsvaru, jo gan sievietes, gan vīrieši var būt ieguvēji no ģimenei 
draudzīgas nodarbinātības politikas un vienlīdzīgas iesaistīšanās neapmaksātā darbā un 
sadzīves pienākumu pildīšanā. Tādēļ pienācīga uzmanība būtu jāvelta dzimumu stereotipu 
likvidēšanai, piemēram, attiecībā uz bērna kopšanas atvaļinājumu. Nevienlīdzīgi bērna 
kopšanas atvaļinājuma piešķiršanas noteikumi joprojām ir neizdevīgi karjerai. Pašlaik 
galvenokārt sievietes saskaras ar šo problēmu. Tādēļ atzinuma sagatavotāja ierosina grozīt 
pieeju attiecībā uz bērna kopšanas atvaļinājuma piešķiršanu. Atzinuma sagatavotāja ierosina 
arī palielināt bērna kopšanas atvaļinājuma pabalstu, lai abus vecākus mudinātu aktīvi 
iesaistīties saskaņošanas pasākumos.

GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Līdz ar to ir jānodrošina sistēma tāda (2) Līdz ar to ir jānodrošina sistēma tāda 
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ražīguma un integritātes ziņā augstas 
kvalitātes personāla pieņemšana darbā no 
dalībvalstu pilsoņiem, kas atlasīti pēc 
visplašākā iespējamā ģeogrāfiskā principa, 
un lai šis personāls varētu pildīt savus 
pienākumus pēc iespējas efektīvāk un 
lietderīgāk.

ražīguma un integritātes ziņā augstas 
kvalitātes personāla pieņemšanai darbā no 
dalībvalstu pilsoņiem, kas atlasīti pēc 
visplašākā iespējamā ģeogrāfiskā principa
un pienācīgi ņemot vērā dzimumu 
līdzsvaru, un lai šis personāls varētu pildīt 
savus pienākumus pēc iespējas efektīvāk 
un lietderīgāk.

Or. en

Pamatojums
Tā kā 51 % Eiropas iedzīvotāju ir sievietes, šis grozījums vajadzīgs, lai darbā pieņemšanas 
sistēmā ģeogrāfisko principu papildinātu ar dzimumu līdzsvaru kā objektīvu kritēriju, 
tādējādi nodrošinot sieviešu un vīriešu līdzvērtīgu dalību un vienlaikus saglabājot 
kvalifikācijā balstītus principus un augstu efektivitātes standartu. 

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Elastīga darba laika kārtība ir 
mūsdienīgas un efektīvas publiskās 
pārvaldes būtisks elements, kas ļauj 
iestādēs nodrošināt ģimenēm labvēlīgus 
darba nosacījumus un atbilstošu dzimumu 
līdzsvaru. Tāpēc Civildienesta noteikumos 
ir jāievieš skaidra norāde uz šo kārtību. 

(15) Elastīga darba laika kārtība un 
tāldarba iespēja ir mūsdienīgas un 
efektīvas publiskās pārvaldes būtiski
elementi, kas ļauj iestādēs nodrošināt 
ģimenēm labvēlīgus darba nosacījumus un 
efektīvu dzimumu līdzsvaru. Tāpēc 
Civildienesta noteikumos ir jāievieš 
skaidra norāde uz šo kārtību. 

Or. en

Pamatojums

Modernizācijas procesā tāldarbu ievieš organizācijas un iestādes, kas lielāku uzmanību 
pievērš uz rezultātiem balstītai pārvaldībai un uz mērķa sasniegšanu vērstai izpildei un 
nodrošina elastīgākus darba apstākļus, tādējādi palīdzot līdzsvarot darbu un privāto dzīvi. 
Mūsuprāt, šīs priekšrocības ir: liela patstāvība, plašākas pilnvaras, mazāks stress, lielāka 
motivācija uzlabot izpildi un mazāks ceļošanas laiks, tā samazinot arī piesārņojumu. Šāda 
darba kārtība vēlama arī, lai samazinātu izdevumus un saglabātu darbiniekus.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Civildienesta noteikumi
1.e pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Noteikumu 1.e panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu:
„1. Aktīvā nodarbinātībā iesaistītiem 
ierēdņiem ir pieeja iestāžu pieņemtajiem 
sociālajiem pasākumiem, tostarp īpašiem 
pasākumiem, kas paredzēti darba un 
privātās dzīves saskaņošanai, piemēram, 
bērnu aprūpes iespējām, un 
pakalpojumiem, ko sniedz sociālās 
labklājības struktūras, kuras minētas 
9. pantā. Bijušajiem ierēdņiem ir pieeja 
īpašiem ierobežotiem sociālajiem 
pasākumiem.”;

Or. en

Pamatojums
Šis grozījums paredzēts, lai ieviestu īpašu atsauci uz pasākumiem, kas paredzēti darba un 
privātās dzīves saskaņošanai, piemēram, bērnu aprūpes iespējām, lai nodrošinātu ģimenēm 
labvēlīgus darba apstākļus, kas ir ES civildienesta efektīvas darbības un turpmākas 
modernizācijas priekšnoteikums.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Civildienesta noteikumi
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iecelšana amatā ir virzīta uz to, lai iestāde 
saņemtu pakalpojumus, ko sniedz 
visspējīgākie, visefektīvākie un 
visgodīgākie ierēdņi, kas iecelti amatā, 
ņemot vērā pēc iespējas plašāku 
ģeogrāfisko teritoriju, un izraudzīti no 

Iecelšana amatā ir virzīta uz to, lai iestāde 
saņemtu pakalpojumus, ko sniedz 
visspējīgākie, visefektīvākie un 
visgodīgākie ierēdņi, kas iecelti amatā, 
ņemot vērā pēc iespējas plašāku 
ģeogrāfisko teritoriju, kā arī pienācīgi 
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Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem. 
Neviens amats netiek rezervēts kādas 
konkrētas dalībvalsts pilsoņiem.

ņemot vērā dzimumu līdzsvaru, un 
izraudzīti no Eiropas Savienības 
dalībvalstu pilsoņiem. Neviens amats 
netiek rezervēts kādas konkrētas 
dalībvalsts pilsoņiem.

Or. en

Pamatojums
Tā kā 51 % Eiropas iedzīvotāju ir sievietes, šis grozījums vajadzīgs, lai darbā pieņemšanas 
sistēmā ģeogrāfisko principu papildinātu ar dzimumu līdzsvaru kā objektīvu kritēriju, 
tādējādi nodrošinot sieviešu un vīriešu līdzvērtīgu dalību un vienlaikus saglabājot 
kvalifikācijā balstītus principus un augstu efektivitātes standartu. 

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
1. pants – 21. punkts – d apakšpunkts
Civildienesta noteikumi
55. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Katras iestādes iecēlējinstitūcija var
ieviest elastīga darba laika kārtību. Ierēdņi, 
uz kuriem attiecas 44. panta otrās daļas 
noteikumi, paši pārvalda savu darba laiku 
bez šādas kārtības izmantošanas.

4. Katras iestādes iecēlējinstitūcija ievieš
elastīga darba laika kārtību.

Or. en

Pamatojums
Elastīga darba laika kārtība ļauj saskaņot darbu un privāto dzīvi un ES iestādēs un struktūrās 
veicina atbilstīgu dzimumu līdzsvaru, vienlaikus nodrošinot obligātā darba laika saistību 
ievērošanu. Visām ES iestādēm un organizācijām būtu obligāti jānodrošina elastīga darba 
laika kārtības sistēma. Darba un privātās dzīves līdzsvars vajadzīgs katram darbiniekam; nav 
objektīvu iemeslu neiekļaut vadītājus. No vadītājiem sagaida, ka viņi rāda paraugu. Šāds 
izņēmums būtu pretrunā līdztiesīgai attieksmei pret visiem darbiniekiem.
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
1. pants – 13. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Civildienesta noteikumi
42.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) Otrā punkta piekto teikumu aizstāj ar 
šādu tekstu:
„Bērna kopšanas atvaļinājuma laikā 
ierēdņi ir tiesīgi saņemt pabalstu 60 % 
apmērā no pamatalgas mēnesī — pabalsta 
maksimālā summa ir EUR 2 552,40 —
vai 50 % no šīs summas, ja izmanto 
nepilna laika atvaļinājumu, bet ierēdņi 
nedrīkst veikt citu algotu darbu.”;

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
1. pants – 13. punkts – ab apakšpunkts (jauns)
Civildienesta noteikumi
42.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ab) Trešā punkta pirmo teikumu aizstāj 
ar šādu tekstu:
„Pabalstu, kas aprēķināts atbilstīgi 
otrajam punktam un kas nav mazāks par
EUR 1 592,50 mēnesī vai 50 % no šīs 
summas, ja ierēdnis ir nepilna laika 
atvaļinājumā, maksā pirmajā punktā 
minētajiem vientuļajiem vecākiem un 
bērna kopšanas atvaļinājuma pirmos 
trīs mēnešus, ja šo atvaļinājumu izmanto 
tēvs dzemdību atvaļinājuma laikā vai 
jebkurš no vecākiem tūlīt pēc dzemdību 
atvaļinājuma, vai adopcijas 
atvaļinājuma laikā vai tūlīt pēc tā.”;

Or. en
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
1. pants – 21. punkts – da apakšpunkts (jauns)
Civildienesta noteikumi
55. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) Pievieno šādu punktu:

„4.a Katras iestādes iecēlējinstitūcija 
ievieš īpašu kārtību, lai ierēdnei, kas 
atgriezusies no grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājuma, radītu iespēju barot bērnu 
ar krūti, šajā nolūkā vismaz divas stundas 
dienā atbrīvojot viņu no darba pienākumu 
veikšanas.”;

Or. en

Pamatojums
Ierēdnei, kas atgriezusies no grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma un vēlas barot bērnu ar 
krūti, ir tiesības šajā nolūkā lūgt attiecīgo iestādi divas stundas dienā atbrīvot viņu no darba 
pienākumu veikšanas.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
1. pants – 21. punkts – db apakšpunkts (jauns)
Civildienesta noteikumi
55. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) Pievieno šādu punktu:

„4.b Katras iestādes iecēlējinstitūcija 
ievieš tāldarbu kā darba kārtības izvēles 
iespēju.”;

Or. en
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Pamatojums

Katras iestādes iecēlējinstitūcijai jāievieš tāldarbs kā darba kārtības izvēles iespēja, jo ir 
pierādīts, ka tas ir ļoti izdevīgi. Mūsuprāt, šīs priekšrocības ir: liela patstāvība, plašākas 
pilnvaras, mazāks stress, lielāka motivācija uzlabot izpildi un mazāks ceļošanas laiks, 
tādējādi samazinot arī piesārņojumu. Šāda darba kārtība vēlama arī, lai samazinātu 
izdevumus, saglabātu darbiniekus un labāk saskaņotu darbu un ģimenes dzīvi.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
1. pants – 22. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Civildienesta noteikumi
55.a pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-a) Pēc (b) apakšpunkta iekļauj šādu 
apakšpunktu:
„(ba) lai rūpētos par bērnu neatkarīgi no 
bērna vecuma, ja ierēdnis ir vientuļais 
vecāks,”;

Or. en

Pamatojums

Vientuļiem vecākiem, neatkarīgi no bērna vecuma, atbilstīgi Eiropas Parlamenta 2011. gada 
25. oktobra rezolūcijai par vientuļo māšu stāvokli būtu jāpiešķir tiesības strādāt nepilnu 
darba laiku.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
1. pants – 26.a punkts (jauns)
Civildienesta noteikumi
58. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.a Noteikumu 58. pantu groza šādi:

(a) panta pirmajā daļā vārdus „sievietes 
grūtniecības stāvoklī” aizstāj ar vārdu 
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„ierēdnes”;

(b) pievieno šādu punktu:

„Ierēdņiem, kuru laulātās vai partneres 
nesen dzemdējušas, ir tiesības uz divu 
nedēļu ilgu, nepārtrauktu paternitātes 
atvaļinājumu, kam piemēro tādus pašus 
nosacījumus — izņemot ilgumu — kā 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājumam, 
šo atvaļinājumu izmanto pēc ierēdņa 
laulātās vai partneres dzemdībām vai 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
laikā.”;

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
1. pants – 46.a punkts (jauns)
Civildienesta noteikumi
V pielikums – 6. pants – 8. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

46.a V pielikuma 6. panta astoto 
ievilkumu svītro;

Or. en

Pamatojums
Īpašs noteikums par paternitātes atvaļinājumu aizstāj šo īpašo 10 dienu ilgo atvaļinājumu, ko 
izmanto pēc bērna piedzimšanas.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
1. pants – 49. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Civildienesta noteikumi
VII pielikums – 1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iv daļa
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(-a) VII pielikuma 1. panta 2. punkta 
(c) apakšpunkta (iv) daļu svītro;

Or. en

Pamatojums
Šāda rīcība diskriminē reģistrētās partnerattiecībās esošus partnerus, kas saskaņā ar valsts 
tiesību aktu noteikumiem varētu noslēgt likumīgu laulību, taču tā kā tiesību aktos ir atļauts 
noslēgt reģistrētas partnerattiecības, viņi izvēlas šo iespēju.


