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B7-0000/2009

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES pasākumiem dzimumu līdztiesības atbalstīšanā, 
līdzsvarojot darba un ģimenes tiesības un pienākumus

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā EK līguma 137. panta 1. punkta c) apakšpunktu un 141. pantu un šā līguma 2., 
3. un 13.  pantā noteikto vienlīdzīgas attieksmes principu, kā arī uz šā principa balstītos 
sekundāros tiesību aktus, it īpaši Padomes 1975. gada 10. februāra Direktīvu 75/117/EEK 
par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, ievērojot principu par vienlīdzīgu atalgojumu 
vīriešiem un sievietēm1, Padomes 1992. gada 19. oktobra Direktīvu 92/85/EEK par 
pasākumu ieviešanu, lai veicinātu drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošanu 
strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā, vai strādājošām 
sievietēm, kas baro bērnu ar krūti2, Padomes 1996. gada 20. decembra 
Direktīvu 96/97/EK, ar ko groza Direktīvu 86/378/EEK par vienlīdzīgas attieksmes 
principa pret vīriešiem un sievietēm īstenošanu sociālā arodnodrošinājuma sistēmā3, un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Direktīvu 2006/54/EK par tāda 
principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un 
sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos (pārstrādāta versija)4,

– ņemot vērā EK līgumu un jo īpaši tā 139. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības 2000. gada 18. decembra Pamattiesību hartu un tās 23. un 
33. punktu par vienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm un profesionālās, privātās un 
ģimenes dzīves saskaņošanu,

– ņemot vērā Eiropas sociālo partneru 2005. gada 22. marta Darbības plānu attiecībā uz 
dzimumu līdztiesību, kurā atbalsts darba un privātās dzīves līdzsvaram tiek uzskatīts par 
prioritāru rīcības jomu, tajā pašā laikā atzīstot, ka turpmāka progresa nodrošināšanai šajā 
jautājumā ir jāīsteno līdzsvarota, integrēta un saskaņota politika, kurā tiek ievēroti 
atvaļinājumu, darba un bērnu aprūpes aspekti,

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 30. jūlija priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko īsteno 
pārskatīto Pamatnolīgumu par bērna kopšanas atvaļinājumu, kuru noslēdza 
BUSINESSEUROPE, Eiropas Amatniecības, mazo un vidējo uzņēmumu asociācija 
(UEAPME), Uzņēmumu ar valsts kapitāla daļu un vispārējās ekonomiskās intereses 
uzņēmumu Eiropas Centrs (CEEP) un Eiropas Arodbiedrību konfederācija (EAK), un ar 
ko atceļ Direktīvu 96/34/EK (COM(2009)0410), 

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 3. oktobra paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Stabilāks darba un 
privātās dzīves līdzsvars — spēcīgāks atbalsts profesionālās, privātās un ģimenes dzīves 

                                               
1 OV L 45, 19.2.1975., 19. lpp.
2 OV L 348, 28.11.1992., 1. lpp.
3 OV L 46, 17.2.1997., 20. lpp.
4 OV L 204, 26.7.2006., 23. lpp.
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saskaņošanai” (COM(2008)0635),

– ņemot vērā Lisabonas stratēģijas mērķi izaugsmes un darbavietu jomā paaugstināt kopējo 
nodarbinātības līmeni līdz 70 %, sieviešu nodarbinātības līmeni — līdz 60 % un gados 
vecāku darba ņēmēju nodarbinātības līmeni — līdz 50 %; ņemot vērā Barselonas mērķus 
par bērnu aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu, kā arī ņemot vērā to politikas virzienu 
ieguldījumu, kas palīdzēja uzlabot profesionālās, privātās un ģimenes dzīves saskaņošanu, 
šo mērķu sasniegšanā,

– ņemot vērā .. jautājumus Padomei un Komisijai par ES pasākumiem dzimumu līdztiesības 
atbalstīšanā, līdzsvarojot darba un ģimenes tiesības un pienākumus (O-0000/2009 –
B7-0000/2009, O-0000/2009 – B7-0000/2009),

– ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 2. punktu,

A. tā kā sociālo partneru nolīgums par bērna kopšanas atvaļinājumu ir pirmais solis, mēģinot 
panākt elastīgas metodes, lai nodrošinātu darba un privātās dzīves līdzsvaru, un to bez 
kritikas vajadzētu atbalstīt Parlamentam, Komisijai un Padomei;

B. tā kā EK līguma 139. panta 2. punktā Parlamentam nav paredzēts iejaukties šāda nolīguma 
slēgšanā un tā kā EK līguma 192. pantā ir paredzēts, ka Parlamentam tomēr vajadzētu 
saglabāt tiesības iesniegt piemērotus priekšlikumus par jautājumiem, attiecībā uz kuriem, 
pēc Parlamenta domām, ir nepieciešams pieņemt Kopienas tiesību aktu, lai īstenotu EK 
līgumu;

C. tā kā EK līguma 137. pants ļauj Kopienai atbalstīt un papildināt dalībvalstu darbību, citu 
starpā, vīriešu un sieviešu līdztiesības jomā saistībā ar darba tirgus iespējām un attieksmi 
darbā;

D. tā kā ģimenes atbalsta politikai būtu jāpalīdz nodrošināt dzimumu līdztiesību un tā būtu 
jāaplūko saistībā ar demogrāfiskām izmaiņām, sabiedrības novecošanas sekām, paaudžu 
tuvināšanos un sieviešu līdzdalības veicināšanu darba tirgū, kā arī bērnu aprūpes 
pienākumu dalīšanu starp sievietēm un vīriešiem;

E. tā kā daudzās dalībvalstīs vīriešu mudināšana uzņemties vienlīdzīgu daļu ģimenes 
pienākumu vēl nav guvusi vēlamo rezultātu un tāpēc ir jāveic efektīvāki pasākumi, lai 
veicinātu vienlīdzīgāku ģimenes pienākumu sadali starp vīriešiem un sievietēm;

F. tā kā dalībvalstīm būtu jānodrošina efektīvi, samērīgi un preventīvi sodi par tādu saistību 
neievērošanu, kas noteiktas Kopienas tiesību aktos, kuros atbalstīta dzimumu līdztiesība 
darba un ģimenes tiesību un pienākumu līdzsvarošanā, un it īpaši Padomes direktīvā, ar ko 
īsteno pārskatīto Pamatnolīgumu par bērna kopšanas atvaļinājumu, kuru noslēdza 
BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP un EAK, un ar ko atceļ Direktīvu 96/34/EK, ja un 
kad šādu direktīvu pieņems,

1. atbalsta sociālo partneru nolīgumu par bērna kopšanas atvaļinājumu un uzskata to par 
svarīgu vienlīdzīgu iespēju politikas aspektu, atbalstot profesionālās, privātās un ģimenes 
dzīves saskaņošanu; tāpēc uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai Padome to ātri pieņemtu;
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2. tomēr norāda, ka iepriekš minētajā pamatnolīgumā ir noteiktas tikai obligātās prasības un 
noteikumi bērna kopšanas atvaļinājumam; tāpēc atzīmē, ka tas būtu jāuzskata tikai par 
pirmo soli elastīgu metožu atbalstīšanā, lai panāktu darba un privātās dzīves līdzsvaru un 
profesionālās, privātās un ģimenes dzīves saskaņu;

3. īpaši pauž nožēlu, ka pašreizējā pamatnolīgumā nav ietverti vai pietiekami ņemti vērā šādi 
jautājumi:

a. vienota pieeja saskaņošanas pasākumiem. Atšķirīgie priekšlikumi saskaņošanas 
„paketē” būtu guvuši ievērojamu labumu no informācijas apmaiņas dažādo 
dalībnieku starpā, lai noteiktu katra priekšlikuma iespējamo darbības jomu un 
izvērtētu, kā atšķirīgie pasākumi varētu cits citu papildināt;

b. tiesību uz paternitātes atvaļinājumu ieviešana ES līmenī (proti, tēvu atvaļinājuma 
pieņemšana laikposmam ap bērna piedzimšanas vai adoptēšanas laiku). Šis 
atvaļinājuma laikposms ļautu tēviem sākotnēji attīstīt tuvu saikni ar bērnu, kā arī 
mudinātu vīriešus un sievietes uzņemties vienlīdzīgu daļu bērna aprūpes 
pienākumu;

c. īpašu noteikumu ieviešana saskaņā ar tiesībām uz adopcijas atvaļinājumu 
(nolīguma 4. pants), piemēram, attiecībā uz ilgumu, tiesībām uz atalgojumu un 
adopcijas atvaļinājuma (ne-)nodošanu otram bērna vecākam;

d. tiesību ieviešana uz gados vecu vecāku un/vai citu apgādājamo, piemēram, 
ģimenes locekļu ar invaliditāti vai slimību beigu stadijā, apgādātāja atvaļinājumu. 
Situācijā, kad sabiedrība noveco un dzimstības līmenis krītas, šādi pasākumi 
varētu atbalstīt sievietes un vīriešus, kuri aprūpē gados vecākus apgādājamos, un 
atvieglotu bērnu aprūpes apvienošanu ar darbu;

e. atalgojuma jautājumu ņemšana vērā. Patiesībā tas ir ārkārtīgi būtisks jautājums, 
lai nodrošinātu, ka efektīvi izmantot bērna kopšanas atvaļinājumu var gan 
sievietes, gan vīrieši, un tas ir noteicošais faktors cilvēkam, kurš šo atvaļinājumu 
izmantos. Turklāt šā svarīgā jautājuma atstāšana dalībvalstu ziņā radīs nesamērīgu 
ietekmi uz ģimenēm, kurās ir viens apgādātājs, un šo ģimeņu iespējām izmantot 
šādu atvaļinājumu, it īpaši sievietēm, kuras veido lielāko daļu šādu ģimeņu, kurās 
ir viens apgādātājs, kā arī ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti vai hronisku 
slimību, attiecībā uz kuriem konkrēti pasākumi saistībā ar papildu atvaļinājumu 
arī ir atstāti dalībvalstu ziņā; 

f. otram vecākam nenododama bērna kopšanas atvaļinājuma noteikšana četrus 
pilnus mēnešus. Šajā sakarībā sievietes joprojām var nonākt situācijā, kad tās 
izstājas no darba tirgus uz septiņiem mēnešiem, tajā pašā laikā vīriešiem, kas 
izmanto šo atvaļinājumu, šis laikposms ir viens mēnesis; 

g. bērna vecuma paaugstināšana, kura laikā var izmantot bērna kopšanas 
atvaļinājumu (t.i., līdz astoņiem gadiem, kā noteikts Direktīvā 96/34/EK). Tomēr 
ir svarīgi ietvert pilnu bērnības/pusaudžu gadu laikposmu. Attiecībā uz bērniem ar 
īpašām vajadzībām/invaliditāti šīs problēmas var nebūt konstatētas agrā bērnībā, 
un šiem bērniem arī var būt nepieciešama nepārtraukta aprūpe visā 
bērnības/pusaudžu gadu laikposmā;

4. uzskata, ka paternitātes atvaļinājums, adopcijas atvaļinājums un apgādātāja atvaļinājums ir 
jāreglamentē Kopienas papildu tiesību aktos, un prasa Komisijai risināt šo jautājumu ar 
jauniem tiesību aktu priekšlikumiem; tāpēc pieprasa Komisijai un Padomei pēc iespējas 
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drīzāk sākt efektīvu dialogu ar Parlamentu;

5. atzinīgi vērtē to, ka nolīgumā par bērna kopšanas atvaļinājumu ir ietverti jautājumi par 
nepilnas slodzes darbu, darbu uz noteiktu laiku un pagaidu nodarbinātību;

6. uzskata, ka saistībā ar nolīgumu par bērna kopšanas atvaļinājumu īpaša uzmanība ir 
jāpievērš maziem un vidējiem uzņēmumiem un ir vajadzīga atklāta diskusija par to, cik 
praktisks ir nolīgums par šīm jomām;

7. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, BUSINESSEUROPE, 
UEAPME, CEEP un EAK.


