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Inês Cristina Zuber, Malin Björk, Ángela Vallina, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, 
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ZiĦojums A8-0213/2015 
Anna Záborská 
Vienlīdzīgas iespējas un attieksme pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas 
jautājumos 
2014/2160(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 
27. punkts 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

27. vērš uzmanību uz to, ka ir jānostiprina 
valsts darba inspekcijas noteikumi un 
jāpieĦem metodes darba vērtības mērīšanai 
un, piemēram, tādu profesiju noteikšanai, 
kurās darba samaksa ir zema un darba 
Ħēmēji galvenokārt ir sievietes un kurās 
tādējādi ir iespējama netieša diskriminācija 
atalgojuma ziĦā;  

27. vērš uzmanību uz to, ka ir jānostiprina 
valsts darba inspekcijas noteikumi un 
jāpieĦem metodes darba vērtības mērīšanai 
un, piemēram, tādu profesiju noteikšanai, 
kurās darba samaksa ir zema un darba 
Ħēmēji galvenokārt ir sievietes un kurās 
tādējādi ir iespējama netieša diskriminācija 
atalgojuma ziĦā; norāda uz vajadzību 
pastiprināt stingras, iedarbīgas sankcijas, 

kas atturētu darba devējus no tiesību 

pārkāpumiem; 

Or. en 
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Rezolūcijas priekšlikums 
29. punkts 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

29. norāda, ka viens no Pārstrādātās 
direktīvas ieviestajiem jauninājumiem ir 
norāde uz darba, privātās un ăimenes 
dzīves saskaĦošanu; aicina Komisiju pēc 
apspriešanās ar dalībvalstīm un sociālajiem 
partneriem (arodbiedrībām un darba 
devējiem) izstrādāt konkrētus pasākumus, 
ar kuriem nodrošināt vīriešiem un 
sievietēm lielākas tiesības šajā jomā; 
uzsver, ka šajā sakarā īpaši nepieciešamas 
ir publiskas bērnu aprūpes iestādes saskaĦā 
ar Barselonas mērėiem; 

29. norāda, ka viens no Pārstrādātās 
direktīvas ieviestajiem jauninājumiem ir 
norāde uz darba, privātās un ăimenes 
dzīves apvienošanu; norāda uz arvien 
biežāku tāda elastīga darba laika 

izmantošanu, ar kuru jo īpaši veicina 

pielāgošanos un darba stundu uzskaiti, 

darbu nedēĜas nogalēs un citu līdzīgu 

kārtību, kas pastāvīgi noved pie 

neregulāra un neparedzama, kā arī pārāk 

ilga darba laika, tādējādi traucējot vai pat 

neĜaujot līdzsvarot darba un privāto dzīvi;  
aicina Komisiju pēc apspriešanās ar 
dalībvalstīm un sociālajiem partneriem 
(arodbiedrībām un darba devējiem) 
izstrādāt konkrētus pasākumus, ar kuriem 
nodrošināt vīriešiem un sievietēm lielākas 
tiesības šajā jomā; uzsver, ka šajā sakarā 
īpaši nepieciešamas ir publiskas bērnu 
aprūpes iestādes saskaĦā ar Barselonas 
mērėiem, lai patiesi nodrošinātu iespējas 
līdzsvarot darba un privāto dzīvi;  

Or. en 

 
 


