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IEROSINĀJUMI 

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 

ierosinājumus: 

A. tā kā Komisijas piemērošanas ziņojumā teikts, ka visas 28 dalībvalstis ir transponējušas 

direktīvu valsts tiesību aktos, taču ar tiesību aktiem vien nevar nodrošināt pilnīgu 

vienlīdzību un ir nepieciešama arī attiecīga politiska rīcība; tā kā Parlaments jau ir 

pieņēmis politikas pasākumus, piemēram, direktīvu par dzimumu līdzsvara uzlabošanu 

biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū un saistītos pasākumus, un tā 

kā šādi pasākumi var palīdzēt panākt lielāku vienlīdzību sievietēm nodarbinātības jomā un 

palielināt sieviešu iespējas ieņemt vadošus amatus; tā kā tiesību akti ir jāuzskata par 

būtisku instrumentu dzimumu līdztiesības panākšanai, bet līdztekus tiem ir nepieciešamas 

normatīvās procedūras un kampaņas, lai dzimumu līdztiesību īstenotu ne tikai tiesību 

aktos, bet arī sabiedrības uzskatos; 

B. tā kā Direktīvas 2006/54/EK piemērošana un transponēšana tika novērtēta un Parlaments 

2015. gada 25. jūnija ziņojumā norādīja uz nopietniem trūkumiem šīs direktīvas 

noteikumu īstenošanā, ieviešot praksē principu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un 

attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos; 

C. tā kā sociālo nevienlīdzību, jo īpaši attiecībā uz nodarbinātības līdztiesību, var mazināt, 

tikai īstenojot politiku, kas nodrošina taisnīgāku bagātību sadali, pamatojoties uz reālo 

algu pieaugumu, pasākumiem, ar ko veicina nodarbinātības regulējumu, darba laika 

noteikumus un darba aizsardzību, jo īpaši izmantojot koplīgumus un garantētu vispārēju 

bezmaksas piekļuvi augstas kvalitātes veselības aprūpes un izglītības pakalpojumiem; 

D. tā kā sievietes visvairāk ietekmē bezdarbs un negatīva diskriminācija attiecībā uz piekļuvi 

darbvietām, jo īpaši ietekmējot mātes un sievietes, kas vēlas bērnus; 

E. tā kā sievietes lielākoties ir tās, kurām ir galvenā atbildība rūpēties par bērniem, veciem 

cilvēkiem un citām apgādājamām personām, ģimeni un mājsaimniecību, un šī atbildība ir 

lielāka, ja viņām ir bērni ar invaliditāti; tā kā tas tieši ietekmē sieviešu piekļuvi darbvietām 

un viņu profesionālo izaugsmi un var negatīvi ietekmēt nodarbinātības apstākļus, 

piemēram, daudzos gadījumos sievietes ir spiestas strādāt nepilna laika darbu vai ir 

spiestas izmantot nepastāvīgas nodarbinātības veidus, un visi šie faktori rada atalgojuma 

un pensiju atšķirības; 

F. tā kā viena vecāka ģimenes, jo īpaši vientuļās mātes, daudz biežāk kļūst par nabadzīgiem 

darba ņēmējiem un visos pieņemtajos pasākumos būtu jāpievērš uzmanība vientuļajiem 

vecākiem; 

G. tā kā plašās prasmes un kompetences, ko sievietes iegūst ģimenes pienākumu pildīšanas 

gaitā, bagātina viņu personisko un profesionālo izaugsmi; tā kā tāpēc šīs kompetences 

būtu jāatzīst sabiedrībai un darba devējiem; 

H. tā kā Eiropas Savienībā ir vērojama liela ekonomikas, finanšu un sociālā krīze, kas īpaši 

apgrūtina sievietes gan darba tirgū, gan personīgajā dzīvē, jo pastāv lielāka iespēja, ka 
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viņas uzņemsies nestabilas darba attiecības, kļūs par bezdarbniecēm vai paliks bez sociālā 

nodrošinājuma; 

I. tā kā tas, ka trūkst patiesi efektīvu tiesību aktu, ar kuriem tiktu līdzsvarota darba un 

privātā dzīve, rada diskrimināciju pret strādājošiem vecākiem; 

J. tā kā joprojām ir gadījumi, kad notiek vairākveidu, tieša un netieša sieviešu diskriminācija 

darba tirgū, neraugoties uz to, ka dalībvalstīs teorētiski tiek piemērota vienlīdzīga 

attieksme; tā kā pastāv daudz dažādu netiešas diskriminācijas veidu un visos šajos 

gadījumos vajadzētu piemērot standarta definīciju, saskaņā ar kuru diskriminācija ir tad, ja 

līdzīgās situācijās piemēro atšķirīgas normas vai vienādas normas piemēro dažādām 

situācijām; tā kā sievietes ne vienmēr ir informētas par savām tiesībām saskaņā ar spēkā 

esošajiem Eiropas un valsts tiesību aktiem par līdztiesību un diskrimināciju vai uzskata 

par nelietderīgu ziņot par diskriminācijas gadījumiem; tāpēc uzsver, cik liela nozīme ir 

informācijas un vadlīniju dokumentiem, informatīvām kampaņām un informācijas 

portāliem; 

K. tā kā Komisijas pienākums ir uzraudzīt Direktīvas 2000/78/EK īstenošanu katrā 

dalībvalstī, ziņot par trūkumiem tās īstenošanā un novērst tos, 

1. ar bažām norāda uz to, ka dažās dalībvalstīs nav judikatūras, kurā būtu interpretēts 

jēdziens “netieša diskriminācija”, kā arī uz grūtībām, ko šī definīcija radīja direktīvas 

transponēšanai dažās dalībvalstīs; ierosina, ka Komisijai būtu jāsniedz konsultācijas 

dalībvalstīm par šādām interpretācijas grūtībām; 

2. aicina dalībvalstis izstrādāt dzimumneitrālas darba klasifikācijas un novērtēšanas sistēmas, 

kas ir nepieciešams pasākums, lai sekmētu vienlīdzīgu attieksmi; 

3. aicina dalībvalstis atbalstīt bezmaksas augstas kvalitātes sabiedriskos pakalpojumus, kas 

nodrošina pienācīgu nepieciešamo aprūpi un atbalstu bērniem, slimiem cilvēkiem un 

veciem cilvēkiem; 

4. uzsver, ka sūdzību skaits ir neliels un atspoguļo tikai nelielu daļu no faktiskajiem 

diskriminācijas gadījumiem visā ES; norāda, ka dažās dalībvalstīs šie rādītāji var būt vēl 

zemāki, jo ir skaidrs, ka netiek ziņots par daudziem diskriminācijas gadījumiem un 

vainīgie netiek saukti pie atbildības; uzsver nepieciešamību pastiprināt centienus uzlabot 

informētību, izplatīt informāciju un uzlabot tiesu iestāžu pieejamību un sūdzību 

iesniegšanas mehānismus, pagarināt termiņus (kas pašlaik ir pārāk īsi) sūdzības 

iesniegšanai diskriminācijas gadījumā, samazināt procedūras ilgumu un izmaksas un 

palielināt pieejamo juridisko palīdzību prasību iesniedzējiem, kam trūkst resursu un kas 

galvenokārt ir sievietes; 

5. pauž nožēlu par to, ka Direktīvā 2000/78/EK nav ietverti īpaši noteikumi par vairākveidu 

diskrimināciju, lai gan vismaz ir norādīts, ka sievietes bieži cieš no tās; turklāt norāda, ka 

divu vai vairāku veidu diskrimināciju var radīt problēmas saistībā ar atšķirībām attiecībā 

uz garantēto aizsardzības līmeni dažādu diskriminācijas veidu gadījumā; uzsver, ka ir 

svarīgi, lai Padome pēc iespējas drīz panāktu vienošanos pieņemt kopēju nostāju par 

priekšlikumu direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no 

personas reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas 

(COM(2008)0426), ko Eiropas Parlaments pieņēma pirmajā lasījumā 2009. gada aprīlī un 
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kur skaidri risināta vairākveidu diskriminācija; 

6. atgādina, ka dzimumu līdztiesības datu trūkuma dēļ ir grūtāk novērtēt diskriminācijas 

situācijas un pierādīt tās pastāvēšanu, jo īpaši attiecībā uz netiešu diskrimināciju, kur 

statistikai ir būtiska nozīme, pierādot nelabvēlīgu ietekmi, kas it kā ārēji neitrāliem 

pasākumiem var būt attiecībā uz konkrētu grupu; mudina Komisiju un dalībvalstis 

izstrādāt — tostarp valstu ziņojumos un ikgadējā kopīgajā ziņojumā par sociālo 

aizsardzību un sociālo integrāciju — saskaņotu un vienotu statistiku, kas paredzēta, lai 

novērstu visas nepilnības dzimumu līdztiesības datu vākšanā, lai šie dati būtu salīdzināmi 

un sadalīti pa dzimumiem un tiktu ņemti vērā vairāki mainīgie, piemēram, atšķirības starp 

sievietēm ar un bez kvalifikācijas, ar vai bez ģimenes pienākumiem, kā arī tās sievietes, 

kuras ir galvenie pelnītāji mājsaimniecībā, lai varētu pareizi novērtēt vairākveidu un 

netiešu diskrimināciju un lai noteiktu, vai sievietes ir vairāk pakļautas konkrētu veidu 

diskriminācijai nekā vīrieši;  

7. aicina dalībvalstis īstenot darba tiesību aktus, kas veicina darba tiesību regulēšanu, 

koplīgumus, sociālo aizsardzību un atalgojuma paaugstināšanu; turklāt aicina dalībvalstis 

atcelt tiesību aktus, kas atļauj vai regulē nestabilas darba attiecības; 

8. aicina dalībvalstis uzlabot informētību, veicināt publiskas debates un īstenot — izšķirošā 

veidā un ar pietiekamiem budžeta resursiem — dzimumu līdztiesības politiku, kas ietver 

apmācību speciālistiem institucionālās struktūrās ar mērķi piemērot efektīvu dzimumu 

līdztiesības politiku un cīnīties pret nevienlīdzību nodarbinātībā; aicina dalībvalstis 

stiprināt līdztiesības iestādes un nodrošināt, ka tās ir neatkarīgas un atbilstoši finansētas, jo 

šīm iestādēm vajadzētu uzņemties vadošo lomu, vienkāršojot un atvieglojot sūdzību 

iesniegšanu diskriminācijas upuriem, uzlabojot sūdzību mehānismus un organizējot 

izpratnes veidošanas kampaņas, lai apliecinātu sieviešu tiesības darba tirgū; 

9. aicina dalībvalstis izstrādāt un stiprināt valsts darba inspekcijas iestādes, nodrošinot 

apstākļus, finanšu resursus un cilvēkresursus, kas ļautu uzturēt efektīvu klātbūtni uz 

vietas, lai cīnītos pret nestabilu nodarbinātību, neregulētu nodarbinātību un nodarbinātības 

un darba algu diskrimināciju, jo īpaši saistībā ar sieviešu un vīriešu līdztiesību; 

10. uzsver, ka ir svarīgi izmainīt virzienu pierādīšanas pienākumam, lai nodrošinātu pareizu 

diskriminācijas sūdzību izskatīšanu tiesā un citās attiecīgās iestādēs; uzskata, ka ir 

nepieciešams atbalstīt šā jēdziena pareizu piemērošanu, izmantojot valstu tiesnešu un 

praktizējošu juristu apmācību; 

11. aicina dalībvalstis izrādīt lielāku apņēmību, īstenojot sieviešu un vīriešu līdztiesības 

principu nodarbinātības politikā; prasa aktīvi izmantot dzimumu līdztiesības principu 

budžeta plānošanā, tostarp Komisijai veicinot labākās prakses apmaiņu, un veikt 

pasākumus, kas veicinātu sieviešu nodarbinātību ar taisnīgiem nosacījumiem, bez 

nestabiliem nodarbinātības veidiem un ar veselīgu darba un privātās dzīves līdzsvaru un 

mūžizglītību, kā arī veikt pasākumus, kuri mazina darba samaksas un pensijas atšķirības, 

un kopumā uzlabot sieviešu stāvokli darba tirgū; 

12. atzinīgi vērtē to, ka lielākā daļa dalībvalstu ir apsvērušas pozitīvas rīcības pasākumus 

direktīvas darbības jomā; 

13. ar bažām norāda, ka valstu tiesās ir tendence piemērot zemākā līmeņa sankcijas no tiesību 
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aktos paredzētajām un zemākos iespējamos kompensācijas līmeņus; uzsver, ka Komisijai 

īpaša uzmanība būtu jāpievērš noteikumiem, ko piemēro sankcijām un kompensācijām 

dalībvalstīs, lai, ievērojot Eiropas Savienības Tiesas norādīto, nodrošinātu, ka valsts 

tiesību aktos nav paredzēti tikai simboliski sodi vai brīdinājumi diskriminācijas 

gadījumos. 



AD\1089297LV.doc 7/7 PE575.126v02-00 

 LV 

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS 
GALĪGAIS BALSOJUMS 

Pieņemšanas datums 15.3.2016    

Galīgais balsojums +: 

–: 

0: 

19 

1 

3 

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica 

Dăncilă, Anna Hedh, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, 

Elisabeth Köstinger, Margot Parker, João Pimenta Lopes, Liliana 

Rodrigues, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Beatrix von Storch, 

Anna Záborská, Jana Žitňanská 

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Stefan Eck, Linnéa Engström, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner 

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija 

klāt galīgajā balsošanā 

Jens Geier, Sabine Verheyen, Patricija Šulin 

 
 


