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PR_COD_2am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: [..].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu par to, kā piemērot vienlīdzīgas attieksmes principu vīriešiem un sievietēm, 
kas darbojas pašnodarbinātas personas statusā, un ar kuru atceļ Direktīvu 86/613/EEK
(00000/2010 – C7-0000/2010 – 2008/0192(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (00000/2010 – C7-0000/2010),

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0636),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 141. panta 3. punktu, saskaņā ar kuriem 
Komisija šo priekšlikumu iesniedza (C6-0341/2008),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” 
(COM(2009)0665),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu un 157. panta 
3. punktu, 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

– ņemot vērā nostāju pirmajā lasījumā1,

– ņemot vērā Reglamenta 66. pantu,

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ieteikumus otrajam 
lasījumam (A7-0000/2010),

1. pieņem šo nostāju otrajā lasījumā;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

                                               
1 Pieņemtie teksti, 6.5.2009., P7_TA(2009)0364.
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Grozījums Nr. 1

Padomes nostāja
4. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(4) Eiropas Parlaments ir konsekventi 
aicinājis Komisiju pārskatīt Direktīvu 
86/613/EEK, jo īpaši, lai uzlabotu 
pašnodarbinātu sieviešu aizsardzību 
saistībā ar grūtniecību un bērna 
piedzimšanu un lai uzlabotu 
lauksaimniecībā pašnodarbinātu personu 
laulāto situāciju.

(4) Eiropas Parlaments ir konsekventi 
aicinājis Komisiju pārskatīt Direktīvu 
86/613/EEK, jo īpaši, lai uzlabotu 
pašnodarbinātu sieviešu aizsardzību 
saistībā ar grūtniecību un bērna 
piedzimšanu un lai uzlabotu 
pašnodarbinātu personu laulāto situāciju.

Or. fr

Pamatojums

Nav iemesla piemērošanas jomu šauri attiecināt tikai uz lauksaimniecību. Šajā grozījumā ir 
pārņemts pirmajā lasījumā 2009. gada 6. maijā pieņemtā 1. grozījuma saturs.

Grozījums Nr. 2

Padomes nostāja
4.a apsvērums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

(4a) Eiropas Parlaments savu nostāju šajā 
jomā aizstāvēja jau 1997. gada 
21. februāra rezolūcijā par 
pašnodarbināto personu līdzstrādājošiem 
laulātajiem1.
____________
1 OV C 85, 17.3.1997., 186. lpp.

Or. fr

Pamatojums

Šajā grozījumā ir pārņemts pirmajā lasījumā 2009. gada 6. maijā pieņemtā 2. grozījuma 
saturs.
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Grozījums Nr. 3

Padomes nostāja
16. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(16) Ņemot vērā pašnodarbinātu personu, 
kam ir pieeja sociālās aizsardzības 
sistēmai, laulāto vai, ja un ciktāl tas atzīts 
ar valsts tiesību aktiem, dzīves partneru 
dalību ģimenes uzņēmuma aktivitātēs, arī 
viņiem vajadzētu būt tiesībām saņemt 
sociālo aizsardzību. Dalībvalstīm vajadzētu 
veikt nepieciešamos pasākumus, lai 
organizētu tādu sociālo aizsardzību saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem. Konkrēti, 
dalībvalstu ziņā ir pieņemt lēmumu, vai 
tādu sociālo aizsardzību būtu jāīsteno kā 
obligātu sistēmu vai pēc brīvprātības 
principa. Dalībvalstis var paredzēt, ka tāda 
sociālā aizsardzība var būt proporcionāla 
līdzdalībai un/vai ieguldījumu līmenim 
pašnodarbinātās personas aktivitātēs. 
Neskarot šo direktīvu, dalībvalstis var 
saglabāt valsts noteikumus, ar kuriem 
ierobežo dažu pašnodarbināto personu vai 
profesiju pārstāvju pieeju konkrētām 
sociālās aizsardzības sistēmām vai 
konkrēta līmeņa aizsardzībai, tostarp 
īpašiem finansējuma nosacījumiem, ja 
tiek nodrošināta pieeja vispārējai sistēmai.

(16) Ņemot vērā pašnodarbinātu personu, 
kam ir pieeja sociālās aizsardzības 
sistēmai, laulāto vai, ja un ciktāl tas atzīts 
ar valsts tiesību aktiem, dzīves partneru 
dalību ģimenes uzņēmuma aktivitātēs, arī 
viņiem vajadzētu būt tiesībām saņemt 
sociālo aizsardzību. Dalībvalstīm vajadzētu 
veikt nepieciešamos pasākumus, lai 
organizētu tādu sociālo aizsardzību saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem. Konkrēti, 
dalībvalstu ziņā ir pieņemt lēmumu, vai 
tādu sociālo aizsardzību būtu jāīsteno kā 
obligātu sistēmu vai pēc brīvprātības 
principa. Dalībvalstis var paredzēt, ka tāda 
sociālā aizsardzība var būt proporcionāla 
līdzdalībai un/vai ieguldījumu līmenim 
pašnodarbinātās personas aktivitātēs.

Or. fr

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir neieviest noteikumus, kas ļauj ierobežot piekļuvi sociālai aizsardzībai. 

Grozījums Nr. 4

Padomes nostāja
17. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(17) Pašnodarbinātu grūtnieču un (17) Pašnodarbinātu grūtnieču un 



PE439.879v01-00 8/18 PR\808815LV.doc

LV

grūtnieču, kas ir pašnodarbinātu personu 
laulātās vai, ja un ciktāl tas atzīts valsts 
tiesību aktos, dzīves partneres, ekonomiskā 
un fiziskā neaizsargātība rada 
nepieciešamību šīm personām piešķirt 
tiesības uz maternitātes pabalstiem. 
Dalībvalstis joprojām būs kompetentas 
organizēt šādu pabalstu piešķiršanu, arī 
noteikt iemaksu apmēru un visus 
pasākumus attiecībā uz pabalstiem un 
maksājumiem, ar noteikumu, ka tiek 
izpildītas šīs direktīvas minimālās prasības. 
Konkrēti, tās var noteikt, kurā laikposmā 
pirms un/vai pēc dzemdībām piešķir 
tiesības uz maternitātes pabalstiem.
Turklāt, nosakot ieguldījumus un/vai 
pabalstus, var ņemt vērā attiecīgās 
personas vai ģimenes ekonomiskos 
apstākļus.

grūtnieču, kas ir pašnodarbinātu personu 
laulātās vai, ja un ciktāl tas atzīts valsts 
tiesību aktos, dzīves partneres, ekonomiskā 
un fiziskā neaizsargātība rada 
nepieciešamību šīm personām piešķirt 
tiesības uz maternitātes pabalstiem. 
Dalībvalstis joprojām būs kompetentas 
organizēt šādu pabalstu piešķiršanu, arī 
noteikt iemaksu apmēru un visus 
pasākumus attiecībā uz pabalstiem un 
maksājumiem, ar noteikumu, ka tiek 
izpildītas šīs direktīvas minimālās prasības. 
Konkrēti, tās var noteikt, kurā laikposmā 
pirms un/vai pēc dzemdībām piešķir 
tiesības uz maternitātes pabalstiem.

Or. fr

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir neieviest pārāk plašu kritēriju, piemēram, tādu kā personas vai 
ģimenes ekonomiskais stāvoklis, jo šāds kritērijs nav raksturīgs sociālās jomas tiesību aktiem. 

Grozījums Nr. 5

Padomes nostāja
17.a apsvērums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

(17a) Laika posms, uz kuru piešķir 
maternitātes pabalstus pašnodarbinātām 
sievietēm, kā arī pašnodarbinātu personu 
laulātajām un, ja tas atzīts valsts tiesību 
aktos, dzīves partnerēm, ir vienāds ar 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
ilgumu, kas strādājošām sievietēm ir 
paredzēts Padomes 1992. gada 19. oktobra 
Direktīvā 92/85/EEK par pasākumu 
ieviešanu, lai veicinātu drošības un 
veselības aizsardzības darbā uzlabošanu 
strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas 
strādā pēcdzemdību periodā, vai 
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strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar 
krūti1. Ja minētajā direktīvā paredzētais 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
ilgums tiktu grozīts, Komisijai būtu 
jāsagatavo ziņojums, kurā jānovērtē, vai 
pašnodarbinātām sievietēm, kā arī 
pašnodarbinātu personu laulātajām un, ja 
tas atzīts valsts tiesību aktos, dzīves 
partnerēm paredzētais maternitātes 
pabalstu ilgums arī būtu jāmaina.
______

OV L 348, 28.11.1992., 1. lpp.

Or. fr

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir ievērot darba ņēmēju maternitātes aizsardzības mainīgo stāvokli un 
radīt pašnodarbinātām sievietēm un laulātajām vai dzīves partnerēm piešķirto maternitātes 
pabalstu ilguma maiņas iespēju, ja tas tiktu ierosināts Komisijas novērtējuma ziņojuma 
rezultātā.

Grozījums Nr. 6

Padomes nostāja
18. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(18) Lai ņemtu vērā pašnodarbinātības 
īpatnības, pašnodarbinātām sievietēm un 
pašnodarbinātu personu laulātajām vai, ja 
un ciktāl tas atzīts valsts tiesību aktos, 
dzīves partnerēm, cik vien iespējams,
vajadzētu būt dotai pieejai jebkādiem 
pastāvošiem pakalpojumiem, kas nodrošina 
pagaidu aizvietošanu, vai citiem 
pastāvošiem valsts sociālajiem 
pakalpojumiem, tādējādi dodot viņām 
iespēju pārtraukt profesionālo darbību 
grūtniecības dēļ vai bērna kopšanas 
nolūkos. Pieeja tādiem pakalpojumiem 
varētu būt daļa no maternitātes pabalsta vai 
tā alternatīva.

(18) Lai ņemtu vērā pašnodarbinātības 
īpatnības, pašnodarbinātām sievietēm un 
pašnodarbinātu personu laulātajām vai, ja 
un ciktāl tas atzīts valsts tiesību aktos, 
dzīves partnerēm vajadzētu būt dotai 
pieejai jebkādiem pastāvošiem 
pakalpojumiem, kas nodrošina pagaidu 
aizvietošanu, vai citiem pastāvošiem valsts 
sociālajiem pakalpojumiem, tādējādi dodot 
viņām iespēju pārtraukt profesionālo 
darbību grūtniecības dēļ vai bērna 
kopšanas nolūkos. Pieeja tādiem 
pakalpojumiem varētu būt daļa no 
maternitātes pabalsta vai tā alternatīva.

Or. fr
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Pamatojums

(Skatīt arī 12. grozījumu)

Piekļuvi valsts līmenī pastāvošajiem pagaidu aizvietotāju dienestiem vai pastāvošajiem 
sociālajiem pakalpojumiem nevajadzētu ierobežot ar kritēriju, kas nav precīzs vai nosakāms.

Grozījums Nr. 7

Padomes nostāja
19. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(19) Lai ilgtermiņā panāktu Eiropas 
sociālo modeļu finansiālu ilgtspēju, ir 
ārkārtīgi svarīgi uzlabot labklājības 
sistēmu efektivitāti un rezultativitāti, īpaši 
radot iedarbīgākus stimulus, nodrošinot 
labāku pārvaldību un novērtēšanu un 
nosakot prioritātes izdevumu 
programmās. Plānojot šīs direktīvas 
īstenošanai nepieciešamos pasākumus, 
dalībvalstīm īpaša uzmanība būtu jāvērš 
uz to, lai uzlabotu un nodrošinātu sociālās 
aizsardzības sistēmu kvalitāti un to 
noturību ilgtermiņā.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Šajā grozījumā ir daļēji pārņemts pirmajā lasījumā 2009. gada 6. maijā pieņemtā 
8. grozījuma saturs. Vispārīga rakstura teksts, nav sastopams citos šīs jomas tiesību aktos.

Grozījums Nr. 8

Padomes nostāja
21. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(21) Katrā dalībvalstī pašnodarbinātu 
personu un viņu laulāto un, ja un ciktāl tas 
atzīts ar valsts tiesību aktiem, 
pašnodarbinātu personu dzīves partneru 
aizsardzība pret diskrimināciju dzimuma 

(21) Katrā dalībvalstī pašnodarbinātu 
personu un viņu laulāto un, ja un ciktāl tas 
atzīts ar valsts tiesību aktiem, 
pašnodarbinātu personu dzīves partneru 
aizsardzība pret diskrimināciju dzimuma 
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dēļ būtu jānostiprina ar tādas struktūras vai 
struktūru palīdzību, kura(s) ir tiesīga(s) 
analizēt attiecīgās problēmas, pētīt 
iespējamos risinājumus un nodrošināt 
konkrētu palīdzību diskriminācijas 
upuriem. Šī struktūra vai šīs struktūras var 
būt tās pašas, kuras valsts līmenī ir 
atbildīgas par cilvēktiesību vai personas 
tiesību aizsardzību vai par vienlīdzīgas 
attieksmes principa īstenošanu.

dēļ būtu jānostiprina ar tādas struktūras vai 
struktūru palīdzību, kura(s) ir tiesīga(s) 
analizēt attiecīgās problēmas, pētīt 
iespējamos risinājumus un nodrošināt 
konkrētu palīdzību diskriminācijas 
upuriem. Šī struktūra vai šīs struktūras var 
būt tās pašas, kuras valsts līmenī ir 
atbildīgas par vienlīdzīgas attieksmes 
principa īstenošanu.

Or. fr

Pamatojums

(Skatīt arī 13. grozījumu)

Šajā grozījumā ir daļēji pārņemts pirmajā lasījumā 2009. gada 6. maijā pieņemtā 
9. grozījuma saturs, jo nav vēlams jaukt cilvēktiesību un vienlīdzīgas attieksmes pret vīriešiem 
un sievietēm jautājumus.

Grozījums Nr. 9

Padomes nostāja
7. pants – 2. punkts

Padomes nostāja Grozījums

2. Dalībvalstis var pieņemt lēmumu, vai 1. 
punktā minēto sociālo aizsardzību īsteno kā 
obligātu sistēmu vai pēc brīvprātības 
principa. Attiecīgi dalībvalstis var 
paredzēt, ka tādu sociālo aizsardzību 
sniedz vienīgi pēc 2. panta b) apakšpunktā 
minēto laulāto un dzīves 
partneru lūguma.

2. Dalībvalstis var pieņemt lēmumu, vai 
1. punktā minēto sociālo aizsardzību īsteno 
kā obligātu sistēmu vai pēc brīvprātības 
principa.

Or. fr
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Grozījums Nr. 10

Padomes nostāja
8. pants – 2. punkts

Padomes nostāja Grozījums

2. Dalībvalstis var pieņemt lēmumu, vai 1. 
punktā minēto maternitātes pabalstu piešķir 
obligāti vai pēc brīvprātības principa. 
Attiecīgi dalībvalstis var paredzēt, ka tādu 
pabalstu sniedz vienīgi pēc 2. pantā 
minēto pašnodarbināto sieviešu un 
pašnodarbinātu personu laulāto un dzīves 
partneru lūguma.

2. Dalībvalstis var pieņemt lēmumu, vai 1. 
punktā minēto maternitātes pabalstu piešķir 
obligāti vai pēc brīvprātības principa. 

Or. fr

Grozījums Nr. 11

Padomes nostāja
8. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Padomes nostāja Grozījums

b) vidējam ienākumu vai peļņas 
zaudējumam attiecībā pret salīdzināmu 
iepriekšēju laikposmu, ievērojot valsts 
tiesību aktos noteikto pabalsta maksimālo 
apmēru, un/vai

b) vidējam ienākumu vai peļņas 
zaudējumam attiecībā pret salīdzināmu 
iepriekšēju laikposmu, ievērojot valsts 
tiesību aktos noteikto pabalsta maksimālo 
apmēru, vai, ja nepastāv piemērojami 
valsts tiesību aktu noteikumi — saskaņā 
ar a) apakšpunktu vai šo punktu;

Or. fr

Pamatojums

Šajā grozījumā ir pārņemts Komisijas priekšlikuma saturs, jo maternitātes pabalstu uzskata 
par atbilstīgu, ja tas nodrošina ienākumu, kas atbilst a) un b) apakšpunktā paredzētajam 
ienākumam, un tikai tad, ja pirmie divi nepastāv, piemēro c) apakšpunktu — ienākumu, kas 
atbilst vismaz „jebkuram citam [..] ģimenes pabalstam”.
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Grozījums Nr. 12

Padomes nostāja
8. pants – 4. punkts

Padomes nostāja Grozījums

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka pašnodarbinātām 
sievietēm un pašnodarbinātu personu 
laulātajām un dzīves partnerēm, kā minēts 
2. pantā, cik vien iespējams, ir pieeja 
jebkādiem pastāvošiem pakalpojumiem, 
kas piedāvā pagaidu aizvietošanu vai 
jebkādiem pastāvošiem valsts sociālajiem 
pakalpojumiem. Dalībvalstis var paredzēt, 
ka pieeja minētajiem pakalpojumiem ir šā 
panta 1. punktā minētā pabalsta alternatīva 
vai tā daļa.

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka pašnodarbinātām 
sievietēm un pašnodarbinātu personu 
laulātajām un dzīves partnerēm, kā minēts 
2. pantā ir pieeja jebkādiem pastāvošiem 
pakalpojumiem, kas piedāvā pagaidu 
aizvietošanu vai jebkādiem pastāvošiem 
valsts sociālajiem pakalpojumiem. 
Dalībvalstis var paredzēt, ka pieeja 
minētajiem pakalpojumiem ir šā panta 
1. punktā minētā pabalsta alternatīva vai tā 
daļa.

Or. fr

Pamatojums

(Skatīt arī 6. grozījumu)

Piekļuvi valsts līmenī pastāvošajiem pagaidu aizvietotāju dienestiem vai pastāvošajiem 
sociālajiem pakalpojumiem nevajadzētu ierobežot ar kritēriju, kas nav precīzs vai nosakāms.

Grozījums Nr. 13

Padomes nostāja
11. pants – 1. punkts

Padomes nostāja Grozījums

1. Dalībvalstis izraugās struktūru vai 
struktūras un nodod tās (to) rīcībā visu 
nepieciešamo, lai veicinātu, analizētu, 
uzraudzītu un atbalstītu vienlīdzīgu 
attieksmi pret visām personām bez 
diskriminācijas dzimuma dēļ. Šādas
struktūras var būt to aģentūru iestāžu 
daļa, kuras valsts līmenī atbildīgas par 
cilvēktiesību vai personas tiesību 
aizsardzību vai arī par vienlīdzīgas 
attieksmes principa īstenošanu.

1. Dalībvalstis veic pasākumus, kas 
nepieciešami, lai Direktīvas 2006/54/EK 
20. pantā paredzētā iestāde vai iestādes, 
kas valsts līmenī atbildīgas par vienlīdzīgas 
attieksmes principa īstenošanu, atbildētu 
arī par šajā direktīvā regulētajiem 
jautājumiem.
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Or. fr

Pamatojums

(Skatīt arī 8. grozījumu)

Šajā grozījumā ir daļēji pārņemts pirmajā lasījumā 2009. gada 6. maijā pieņemtā 
9. grozījuma saturs, un tas ietver atsauci uz Direktīvas 2006/54/EK, ar kuru ievieš vienlīdzību 
veicinošas iestādes, 20. pantu.

Grozījums Nr. 14

Padomes nostāja
15. pants - 1. punkts

Padomes nostāja Grozījums

1. Dalībvalstis visu pieejamo informāciju 
par šīs direktīvas piemērošanu dara zināmu 
Komisijai līdz ...*

1. Dalībvalstis visu pieejamo informāciju 
par šīs direktīvas piemērošanu dara zināmu 
Komisijai līdz ...*

Komisija ne vēlāk kā ... ** sagatavo 
kopsavilkuma ziņojumu iesniegšanai 
Eiropas Parlamentam un Padomei. 
Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno 
priekšlikumus šīs direktīvas grozīšanai.

Komisija ne vēlāk kā ... ** sagatavo 
kopsavilkuma ziņojumu iesniegšanai 
Eiropas Parlamentam un Padomei. Šajā 
ziņojumā vajadzētu ņemt vērā visus 
Savienības tiesību aktu grozījumus, kuri 
attiecas uz strādājošo grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājuma ilgumu.
Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno 
priekšlikumus šīs direktīvas grozīšanai.

___________ ___________
* OV: lūgums ievietot datumu - seši gadi pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā.

* OV: lūgums ievietot datumu - pieci gadi pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā.

** OV: lūgums ievietot datumu - septiņi gadi pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā.

** OV: lūgums ievietot datumu - seši gadi pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā.

Or. fr

Pamatojums

Šajā grozījumā ir pārņemts pirmajā lasījumā 2009. gada 6. maijā pieņemtā 25. grozījuma 
pamatojums, sešu un attiecīgi septiņu gadu posms tiek uzskatīts par pārāk ilgu.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ievads
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Tā kā 1986. gada 11. decembra direktīva1 nebija pietiekami stingra, tās mērķi nav sasniegti. 
Deviņdesmitajos gados pieņemtajās rezolūcijās un ziņojumos Eiropas Parlaments vairākkārt 
aicināja uzlabot šo direktīvu.

Neskatoties uz daudzkārtējiem Parlamenta ļoti konkrētajiem priekšlikumiem par to, kā 
nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, kas ir pašnodarbinātie, tostarp 
pret viņu līdzstrādājošajiem laulātajiem un atzītiem partneriem, Komisija tikai 2008. gada 
oktobrī ierosināja atcelt Direktīvu 86/613/EEK un iesniegt Eiropas Parlamentam un Padomei 
direktīvas priekšlikumu2, kura īpašais tiesiskais pamats ir EK līguma 141. pants (tagad 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 157. pants). Šis priekšlikums skar tikai tos aspektus, 
uz kuriem vēl neattiecas citas šajā laika posmā pieņemtās direktīvas, ar kurām īsteno principu, 
kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm3. 

Šīs direktīvas priekšlikumā, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret pašnodarbinātiem 
vīriešiem un sievietēm, kā arī pret to līdzstrādājošajiem laulātajiem, bija paredzēti tādi būtiski 
jauninājumi kā priekšlikums vērsties pret šķēršļiem, kas neļauj sievietēm strādāt 
pašnodarbinātās statusā, piemēram, paredzot mazākpārstāvētajam dzimumam pozitīvu rīcību 
vai īpašus pasākumus, kas veicina darbu pašnodarbinātā statusā; priekšlikums par uzņēmumu 
izveidi, ar kuru bija paredzēti saistoši pasākumi, lai valsts tiesību aktos vairs nebūtu aizliegts 
veidot uzņēmumu starp laulātajiem vai partneriem, pašnodarbināto sieviešu, kā arī 
līdzstrādājošo laulāto vai atzītu partneru maternitātes aizsardzība (tiesības uz tādu pašu 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, kāds paredzēts Direktīvā 92/85/EEK, pabalsts, kura 
apmērs ir vismaz vienāds ar slimības pabalstu, ja tāds paredzēts valsts tiesību aktos, iespēja kā 
alternatīvu pabalstam izmantot pagaidu aizvietotāju dienestus); priekšlikums par sociālās 
drošības līmeni līdzstrādājošiem laulātajiem, kura apmērs ir vismaz vienāds ar pašnodarbināto 
sociālās drošības līmeni un kuram tiek piemēroti tie paši noteikumi, bet saglabājot iespēju 
pašnodarbināto personu laulātajiem brīvprātīgi iesaistīties šajā sistēmā un veikt iemaksas.

Pirmais lasījums Eiropas Parlamentā

Pirmajā lasījumā Eiropas Parlaments atzinīgi vērtēja šo direktīvas priekšlikumu un ierosināja 
vairākus grozījumus ar mērķi stiprināt Komisijas priekšlikumu, tādējādi veidojot stingrāku 
tiesību aktu, ar kuru būtu noteiktas minimālās garantijas līdzstrādājošiem laulātajiem. 

Tādējādi šā direktīvas priekšlikuma piemērošanas sakarībā attiecībā uz līdzstrādājošiem 
laulātajiem vai pašnodarbināto personu atzītiem partneriem, ņemot vērā šī nodarbinātības 
veida neviendabīgo raksturu, Eiropas Parlaments aicināja piemērošanu neattiecināt tikai uz 
tām personām, kas uz sava rēķina veic peļņu nesošu darbu lauksaimniecības jomā, jo šāds 
nodarbinātības veids ir izplatīts ne vien lauksaimniecības jomā, bet arī amatniecībā un 
tirdzniecībā, MVU vai brīvajās profesijās (EP 1. un 10. grozījums). To pasākumu vai 
priekšrocību sakarībā, kuru mērķis ir veicināt mazākpārstāvētā dzimuma darbu 
                                               
1 Padomes 1986. gada 11. decembra Direktīva 86/613/EEK par to, kā piemērot vienlīdzīgas attieksmes principu 
pret pašnodarbinātiem vīriešiem un sievietēm, to skaitā lauksaimniecībā nodarbinātiem, un par pašnodarbinātu 
grūtnieču un māšu aizsardzību (OV L 359, 19.12.1986., 56. lpp.).
2 COM(2008)636 galīgā redakcija.
3 79/7/EEK, 2004/113/EK, 2006/54/EK.
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pašnodarbinātā statusā, Eiropas Parlaments atbalsta Komisijas priekšlikumu, bet tas šo 
priekšlikumu ir pastiprinājis kā pozitīvu rīcību (EP 4. grozījums, direktīvas priekšlikuma 
10. apsvērums, 4. pants).

Līdzstrādājošo laulāto statusa sakarībā, ņemot vērā to, ka lielākajā daļā dalībvalstu viņiem 
joprojām nav atbilstīga statusa un viņu darbs netiek atzīts, un par to nepienākas no laulātā 
neatkarīga sociālā apdrošināšana, bet tā iegūstama tikai ar atvasināto tiesību aktu starpniecību, 
Parlaments atbalstīja nepieciešamību atzīt skaidri definētu profesionālo statusu un noteikt 
viņu tiesības, kā arī šajā sakarībā sniedza ieteikumu dalībvalstīm (EP 3. un 18. grozījums). 
Ciešā saistībā ar minēto personu darba atzīšanu Parlaments attiecīgi atbalstīja direktīvas 
priekšlikuma 13. apsvēruma un 6. panta grozījumus (EP 14. un 40. grozījums), lai nodrošinātu 
pirmām kārtām iespēju pievienoties pašnodarbināto personu sistēmai, lai nepastāvētu 
atbrīvojuma iespēja, bet apdrošināšana būtu obligāta, piemērojot tādus pašus nosacījumus, 
kādus piemēro pašnodarbinātajiem, lai arī būtu jāparedz iespēja aprēķināt iemaksas uz 
vienotas summas pamata, un lai paredzētu arī, ka šo sociālo iemaksu sakarībā varēs saņemt 
nodokļu atlaides, tās uzskatot, piemēram, par saimnieciskajām izmaksām. Grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājuma sakarībā Parlaments atbalstīja tā pielāgošanu īpašajam līdzstrādājošo 
laulāto stāvoklim, un tā ilgums nevar pārsniegt Padomes Direktīvā 92/85/EEK noteikto 
ilgumu (EP 15. grozījums).

Pirmajā lasījumā Parlaments uzskatīja, ka Komisijas priekšlikumus (10. pants), kuros ir 
jauktas kompetences cilvēktiesību un uz dzimumu balstītas diskriminācijas jomā, ir grūti 
pieņemt. Vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm skar visus iedzīvotājus, nevis tikai 
uz cita pamata, piemēram, rases, reliģijas u. c., diskriminētās minoritātes. Tāpēc iestādei, kas 
rūpējas par šīs direktīvas pareizu piemērošanu, vajadzētu būt tai pašai, kura atbild par 
direktīvām, kuru mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret strādājošiem vīriešiem un 
sievietēm, un tai nevajadzētu būt cilvēktiesību aizsardzības iestādei (EP 9. grozījums).

Padomes nostāja pirmajā lasījumā

Padomes nostājā ir daļēji pārņemta Parlamenta nostāja pirmajā lasījumā, reizēm ar jaunu 
formulējumu vai struktūru, un Padome ir pieņēmusi desmit EP pirmā lasījuma grozījumus 
(Grozījumu Nr. 4, 9 (pieņemts daļēji), 12, 13 un 39, 18, 22, 23, 27 un 28).

Šie grozījumi attiecas īpaši uz jautājumiem, kas saistīti ar īpašiem pasākumiem vai 
priekšrocībām, kuru mērķis ir veicināt mazākpārstāvētā dzimuma darbu pašnodarbinātā 
statusā un kas pastiprināti kā pozitīva rīcība — sieviešu uzņēmējdarbības veicināšana, 
priekšlikumi, kuru mērķis ir pārāk neierobežot laulāto vai partneru uzņēmumu veidošanu, 
iekļaut jaunu noteikumu par dažādu politikas jomu saskaņošanu ar vīriešu un sieviešu 
līdztiesības jautājumu u. c. Ir jāpiezīmē, ka ieteikums atzīt pašnodarbināto personu laulāto vai 
atzītu partneru darbu ir saglabāts, to pārformulējot Padomes nostājas 8. apsvērumā.

Padomes nostāja no pirmajā lasījumā pieņemtās nostājas atšķiras jo īpaši ar pašnodarbināto 
personu līdzstrādājošo laulāto vai atzīto partneru sociālo aizsardzību. Padome uzskata, ka 
šādu sociālo aizsardzību kā obligātu vai brīvprātīgu var izveidot dalībvalstis (Padomes 
nostājas jaunais 7. pants). Padome nav saglabājusi arī Komisijas priekšlikumu, ko Parlaments 
bija pārņēmis pirmajā lasījumā un kura mērķis bija nodrošināt „vismaz tāda paša līmeņa” 
aizsardzību pašnodarbināto personu laulātajiem vai atzītajiem partneriem. Pēc Padomes 
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domām, dalībvalstīm šī sociālā aizsardzība būtu jāorganizē saskaņā ar valsts tiesību aktiem un 
tām jo īpaši būtu jālemj par to, ka šī sociālā aizsardzība var būt proporcionāla līdzdalībai 
pašnodarbinātās personas darbā un/vai viņas iemaksu līmenim (Padomes nostājas pirmajā 
lasījumā 16. apsvērums).

Grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma sakarībā Padomes nostājā ir uzsvērts, ka saskaņā ar 
valsts tiesībām tām sievietēm, kas strādā pašnodarbināto statusā, kā arī laulātajām vai atzītām 
dzīves partnerēm ir tiesības uz maternitātes pabalstu, kas viņām dod iespēju vismaz 
četrpadsmit nedēļas pārtraukt profesionālo darbību grūtniecības vai maternitātes dēļ. 
Priekšlikums noteikt maksimālo robežu, kā paredzēts Parlamenta pirmā lasījuma nostājā 
(ilgums nevar pārsniegt Padomes Direktīvā 92/85/EEK noteikto ilgumu), nav pārņemts, jo ar 
šo direktīvu nosaka minimālos nosacījumus. Padomes nostājā (8. pants) ir saglabāts arī 
Komisijas priekšlikums par iespēju paredzēt piekļuvi aizvietotāju dienestiem, kas kļūtu par 
risinājumu maternitātes pabalsta aizstāšanai.

Padome saglabā Komisijas priekšlikumu par iestādēm, kuras rūpējas par šīs direktīvas pareizu 
piemērošanu, savukārt šīs iestādes var būt tās pašas, kas ir kompetentas cilvēktiesību 
jautājumos (Padomes nostājas 21. apsvērums un 10. pants).

Referentes nostāja

Referente saskata Padomes vēlmi turpināt pašnodarbināto sociālās aizsardzības uzlabošanu un 
arī „līdzstrādājošo laulāto” aizsardzību, lai novērstu sieviešu uzņēmējdarbības šķēršļus. 

Dažus Padomes nostājā izvirzītos punktus ir iespējams pieņemt, piemēram, to, ka Padome 
atsakās grozīt Direktīvā 86/613/EEK esošo formulējumu par uzņēmuma „pārvaldību” kā 
stāvokli, kam būtu jāpiemēro nediskriminācijas princips (Padomes nostājas pirmajā lasījumā 
13. apsvērums un 4. panta 1. punkts), vai to, ka Padome uzskata, ka teksts būtu jāsaskaņo ar 
Direktīvu 2006/54/EK un 2004/113/EK noteikumiem, nepievienojot vārdu „efektīvas” 
(Padomes nostājas pirmajā lasījumā 9. panta 1. punkts) vai atsauci „struktūru vai struktūras”, 
lai būtu skaidrs, ka šīm struktūrām ir jābūt tām pašām, kas minētas Direktīvās 2004/113/EK 
un 2006/54/EK (Padomes nostājas pirmajā lasījumā 11. panta 2. punkts) utt.

Referente konstatē, ka pašnodarbināto personu laulāto sociālās aizsardzības ziņā Padomes 
nostāja atšķiras no EP nostājas pirmajā lasījumā, jo, lai gan Padome uzskata, ka dalībvalstīm 
būtu jāveic šīs sociālās aizsardzības nodrošināšanas pasākumi saskaņā ar valsts tiesībām, to 
īstenošanu veic dalībvalstis un tās var nolemt, vai šai aizsardzībai ir jābūt obligātai vai 
brīvprātīgai un vai šo aizsardzību nevajadzētu piešķirt tikai pēc laulāto un dzīves partneru 
pieprasījuma. 

Tāpat arī pašnodarbināto sieviešu un pēc analoģijas — pašnodarbināto laulāto vai dzīves 
partneru sakarībā referente ņem vērā Padomes piekāpšanos, atzīstot faktu, ka ir nepieciešams 
viņām piešķirt pabalstu, kas dod iespēju pārtraukt darbu pietiekami ilgu laiku, lai grūtniecība 
un mātes fiziskā atlabšana pēc dzemdībām varētu noritēt normāli. Padomes nostāju par to, ka 
šīm sievietēm saskaņā ar valsts tiesību aktiem vajadzētu būt tiesībām uz tādu maternitātes 
pabalstu, kas viņām ļautu vismaz 14 nedēļas pārtraukt darbu grūtniecības vai maternitātes 
laikā, var uzskatīt par progresu salīdzinājumā ar pastāvošo situāciju, ja tiek uzsvērts, ka šis 
14 nedēļu posms ir minimums, kuru dalībvalstis var pagarināt, ievērojot viņu dažādo statusu, 
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kā arī konkrētās vajadzības.

Referente uzskata, ka nav lietderīgi pieņemt ierobežojumu, kurš attiecas uz nepieciešamību 
uzlabot līdzstrādājošo laulāto stāvokli tikai lauksaimniecības jomā (Padomes nostājas pirmajā 
lasījumā 4. apsvērums), vai atsauci uz sociālās aizsardzības sistēmu ilgtermiņa kvalitāti un 
ilgtspēju (Padomes nostājas pirmajā lasījumā 19. apsvērums), jo sociālās aizsardzības sistēmu 
ilgtspēja nav šīs direktīvas mērķis. 

Referentes pārdomas raisa arī noteikums, ar kuru dalībvalstīm ir paredzēta iespēja saglabāt 
valsts noteikumus, kuri ierobežo piekļuvi īpašām sociālās aizsardzības sistēmām vai 
noteiktam aizsardzības līmenim (Padomes nostājas pirmajā lasījumā 16. apsvērums), vai
noteikums, saskaņā ar kuru dalībvalstis var lemt par to, vai attiecīgās personas vai ģimenes 
ekonomiskais stāvoklis būtu jāņem vērā, aprēķinot iemaksas un/vai pabalstus (Padomes 
nostājas pirmajā lasījumā 17. apsvērums).

Referente uzskata par nepieņemamu arī to, ka iestādes, kuras rūpējas par šīs direktīvas pareizu 
piemērošanu, ir tās pašas, kuras atbild par cilvēktiesībām (Padomes nostājas pirmajā lasījumā 
21. apsvērums un 10. pants), un ierosina daļēji pārņemt EP pirmā lasījuma 9. grozījuma 
saturu, jo nav vēlams jaukt cilvēktiesību un vienlīdzīgas attieksmes pret vīriešiem un 
sievietēm jautājumus.

Referente ir pārliecināta, ka būs iespējams atrast piemērotus kopīgus risinājumus, kuros būs 
ņemtas vērā pastāvošās īpašās vajadzības, un iegūt tādu tiesību akta tekstu, kas reāli uzlabos 
pašnodarbināto sieviešu un atzīto laulāto vai dzīves partneru stāvokli, īpaši viņu pašu sociālās 
aizsardzības jomā, kas būtu neatkarīga no laulātā vai partnera.


