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Rezolūcijas priekšlikums B9-0073/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. atzinīgi vērtē gan Komisijas 
priekšsēdētājas, gan līdztiesības komisāra 
apņemšanos Komisijas pilnvaru termiņa 
pirmajās 100 dienās iesniegt tiesību aktus, 
ar kuriem nosaka saistošus darba samaksas 
pārredzamības pasākumus; uzskata, ka 
drīzumā gaidāmā direktīva būtu jāpiemēro 
gan privātajam, gan publiskajam sektoram 
un visam atalgojuma tiesību aktu 
kopumam, tostarp visām tās sastāvdaļām, 
un tās tvērumam vajadzētu būt plašam, lai 
pienācīgi ņemtu vērā mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) specifiku; aicina 
Komisiju apsvērt konkrētu pasākumu 
ieviešanu, pamatojoties uz tās 2014. gada 
ieteikumu; pauž stingru pārliecību, ka šādi 
pasākumi ir nepieciešami, lai noteiktu 
darba samaksas diskriminācijas gadījumus 
un lai darba ņēmēji tādējādi varētu pieņemt 
uz informāciju balstītus lēmumus un 
vajadzības gadījumā rīkoties; aicina 
Komisiju drīzumā gaidāmajos tiesību aktos 
par darba samaksas pārredzamību veicināt 
sociālo partneru un darba koplīgumu 
slēgšanas sarunu nozīmi visos līmeņos 
(valsts, nozaru, vietējā un uzņēmumu 
līmenī);

4. atzinīgi vērtē gan Komisijas 
priekšsēdētājas, gan līdztiesības komisāra 
apņemšanos Komisijas pilnvaru termiņa 
pirmajās 100 dienās iesniegt tiesību aktus, 
ar kuriem nosaka saistošus darba samaksas 
pārredzamības pasākumus; uzskata, ka 
drīzumā gaidāmajā direktīvā būtu 
jāiekļauj stingras izpildes politikas 
nostādnes un sankcijas tiem, kuri minētās 
direktīvas prasības neievēro, un tā būtu 
jāpiemēro gan privātajam, gan publiskajam 
sektoram, pienācīgi ņemot vērā mazo un 
vidējo uzņēmumu (MVU) specifiku, kā arī 
visai atalgojuma tiesību aktu kopumam, 
tostarp visām tā sastāvdaļām, un tai būtu 
jābūt plašam tvērumam; aicina Komisiju 
ieviest konkrētus pasākumus, pamatojoties 
uz tās 2014. gada ieteikumu, piemēram, 
a) darba vērtības novērtēšanas precīzu 
kritēriju noteikšanu b) dzimumneitrālas 
darba novērtēšanas un klasifikācijas 
sistēmas, c) obligātas vīriešu un sieviešu 
darba samaksas revīzijas un ziņojumus, 
lai garantētu vienādu darba samaksu, 
d) darba ņēmēju tiesības pieprasīt pilnīgu 
informāciju par darba samaksu un 
tiesības uz tiesisko aizsardzību un 
e) precīzus uzņēmumu līdztiesības 
rezultātu mērķi; pauž stingru pārliecību, ka 
šādi pasākumi ir nepieciešami, lai noteiktu 
darba samaksas diskriminācijas gadījumus 
un lai darba ņēmēji tādējādi varētu pieņemt 
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uz informāciju balstītus lēmumus un 
vajadzības gadījumā rīkoties; aicina 
Komisiju drīzumā gaidāmajos tiesību aktos 
par darba samaksas pārredzamību veicināt 
sociālo partneru un darba koplīgumu 
slēgšanas sarunu nozīmi visos līmeņos 
(valsts, nozaru, vietējā un uzņēmumu 
līmenī);
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