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GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 153. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu un 2. punkta 
b) apakšpunktu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 153. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu un 2. punkta b)
apakšpunktu, kā arī 157. pantu,

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
2. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 153. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu un 2. punkta 
b) apakšpunktu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 153. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu un 2. punkta b)
apakšpunktu, kā arī 157. panta 1.–3. 
punktu,

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Eiropas sociālo tiesību pīlāra 2. 
principā ir atkārtoti uzsvērts, ka 
vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un 
sievietēm un vienlīdzīgas iespējas ir 
jānodrošina un jāveicina visās jomās, 
tostarp attiecībā uz dalību darba tirgū, 
nodarbinātības noteikumiem un karjeru, 
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un viņiem ir jānodrošina viņiem tiesības 
par vienādi vērtīgu darbu saņemt vienādu 
darba samaksu saskaņā ar LESD 157. 
panta 1.–3. punktu.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Atzīst, ka darba koplīgumu 
slēgšanas tiesību instrumenti, par kuriem 
panākta vienošanās starp darba devēju 
apvienībām un darba ņēmēju 
organizācijām, ir ļoti svarīgi, lai pretotos 
un pārvarētu traucējumus darba tirgū, ko 
rada jauna veida darba attiecības, kas 
parasti rada nestabilitātes un neskaidrības 
par darba attiecībām, kas īpaši ietekmē 
sievietes; tāpēc darba koplīguma 
slēgšanas sarunas ir galvenais 
instruments, lai novērstu vīriešu un 
sieviešu nevienlīdzību darbvietā.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Komisija savā 2016. gada 8. marta 
paziņojumā par Eiropas sociālo tiesību 
pīlāru (COM(2016)0127 (I pielikums) ir 
atzinusi, ka Eiropas darba tirgos vēl 
aizvien tiek diskriminētas sievietes. Viņas 
joprojām ir nepietiekami pārstāvētas 
nodarbinātībā, pārsvarā strādā nepilna 
laika darbu un zemāk atalgotās nozarēs 
un saņem zemāku stundas likmes 
samaksu, pat tad, ja viņas veic vienādu 
darbu ar vīriešiem un viņām ir līdzvērtīga 
vai augstāka līmeņa izglītība.
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Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
3.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3c) Uzsver nepieciešamību 
dalībvalstīm izveidot tiesisko regulējumu, 
kas ļautu veikt nepieciešamos pasākumus, 
ar kuriem nodrošina to, ka par vienādu 
darbu saņem vienādu darba samaksu 
visās darba attiecībās neatkarīgi no tā, 
kāds ir tā veids un ilgums, nodrošinot 
vienlīdzīgu atalgojumu vīriešiem un 
sievietēm, palīdzot samazināt dominējošo 
nevienlīdzību, proti, ka sievietes, kurām 
jau tā maksā ievērojami zemāku 
atalgojumu nekā vīriešiem, ir arī īpaši  
neaizsargātas pret nabadzību un sociālo 
atstumtību.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Informācijā, kas jāsniedz par 
atalgojumu, būtu jāietver visi atalgojuma 
elementi, ieskaitot iemaksas skaidrā naudā 
vai natūrā, ko darbinieks tieši vai netieši ir 
saņēmis par savu darbu. Šādas informācijas 
sniegšanai nevajadzētu skart darba devēju 
brīvību norādīt papildu elementus par 
atalgojumu, piemēram, vienreizējus 
maksājumus. Tam, ka tiesību aktos vai 
koplīgumā paredzētie atalgojuma elementi 
nav iekļauti minētajā informācijā, 
nevajadzētu būt par iemeslu, lai šos 
elementus darbiniekam nesniegtu.

(13) Informācijā, kas jāsniedz par 
atalgojumu, būtu jāietver (bet ne tikai) visi 
atalgojuma elementi, kā arī tā 
aprēķināšanas metode, informācija par 
atalgojuma līmeņiem, sadalot pēc 
dzimuma, pa to darbinieku kategorijām, 
kuri veic vienādu vai vienādi vērtīgu 
darbu, ieskaitot iemaksas skaidrā naudā 
vai natūrā, ko darbinieks tieši vai netieši ir
saņēmis par savu darbu, samaksu par 
virsstundām, piemaksas un citas tiesības, 
piemēram, slimības pabalstus vai 
atvaļinājumus. Šādas informācijas 
sniegšanai nevajadzētu skart darba devēju 
brīvību norādīt papildu elementus par 
atalgojumu, piemēram, vienreizējus 
maksājumus. Tam, ka tiesību aktos vai 
koplīgumā paredzētie atalgojuma elementi 
nav iekļauti minētajā informācijā, 
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nevajadzētu būt par iemeslu, lai šos 
elementus darbiniekam nesniegtu.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Pārbaudes laiks ļauj darba devējiem 
pārliecināties, ka darbinieki ir piemēroti 
amatam, kurā viņi ir pieņemti darbā, 
vienlaikus sniedzot tiem papildu atbalstu 
un apmācību. Šādus laikposmus var 
papildināt ar samazinātu aizsardzību pret 
atlaišanu. Jebkurai ienākšanai darba tirgū 
vai pārejai uz jaunu amatu nevajadzētu 
radīt ilgstošu nedrošību. Kā noteikts 
Eiropas sociālo tiesību pīlārā, pārbaudes 
laika ilgumam vajadzētu būt samērīgam.
Ievērojams skaits dalībvalstu ir noteikušas 
vispārēju maksimālo pārbaudes laika 
ilgumu no trim līdz sešiem mēnešiem, kas 
būtu jāuzskata par samērīgu. Pārbaudes 
laiks var būt ilgāks par sešiem mēnešiem, 
ja to pamato darba veids, piemēram, darbs 
vadošos amatos, un ja tas ir darbinieka 
interesēs, piemēram, ilgstošas slimības 
gadījumā vai saistībā ar īpašiem 
pasākumiem, kas veicina pastāvīgu darbu, 
jo īpaši gados jauniem darbiniekiem.

(19) Pārbaudes laiks ļauj darba devējiem 
pārliecināties, ka darbinieki ir piemēroti 
amatam, kurā viņi ir pieņemti darbā, 
vienlaikus sniedzot tiem papildu atbalstu 
un apmācību. Šādus laikposmus var 
papildināt ar samazinātu aizsardzību pret 
atlaišanu. Jebkurai ienākšanai darba tirgū 
vai pārejai uz jaunu amatu nevajadzētu 
radīt ilgstošu nedrošību. Pārbaudes laika 
posmus nedrīkst padarīt par 
mehānismiem darba ņēmēju izmantošanai 
tādā veidā, ka viņiem tiek garantēta 
nodarbinātība uz ilgāku laiku ar zemu 
atalgojumu un ka viņus pēc pārbaudes 
laika beigām atlaiž. Tas tad būtu veids, kā 
līgumus uz noteiktu laiku aizstāj ar 
nestabilākiem līgumiem, no kuriem 
sievietes kārtējo reizi cieš vissmagāk. 
Pārbaudes laiks nedrīkst pārsniegt trīs 
mēnešus, un ideālā gadījumā tam 
vajadzētu būt īsākam. Pārbaudes laiks var 
pārsniegt trīs mēnešus pienācīgi 
pamatotos gadījumos, piemēram, ja to 
pamato darba tehniskā sarežģītība vai 
darba ņēmēja amata augstais atbildības 
līmenis vai ja darba ņēmējs ir iecelts 
vadības amatā. Dalībvalstīm būtu 
jāpieņem tiesību akti, kuros noteikti 
gadījumi, kad izņēmuma kārta pārbaudes 
laiks var pārsniegt trīs mēnešus, un 
atbilstošie laikposmi.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Ja valsts tiesību aktos vai 
koplīgumos ir noteikts, ka darba devējam ir 
jānodrošina apmācība darbiniekiem, lai tie 
veiktu darbu, kuram viņi ir nodarbināti, ir 
svarīgi nodrošināt, lai šāda apmācība tiktu 
sniegta vienlīdzīgi, tostarp tiem, kas 
iesaistīti nestandarta nodarbinātībā. Šādas 
apmācības izmaksas nebūtu jāsedz 
darbiniekam, un tās nebūtu jāietur vai 
jāatskaita no darbinieka atalgojuma.

(26) Ja valsts tiesību aktos vai 
koplīgumos ir noteikts, ka darba devējam ir 
jānodrošina apmācība darbiniekiem, lai tie 
veiktu darbu, kuram viņi ir nodarbināti, ir 
svarīgi nodrošināt, lai šāda apmācība tiktu 
sniegta vienlīdzīgi un bez diskriminācijas, 
kas saistīta ar dzimumu, tostarp tiem, kas 
iesaistīti nestandarta nodarbinātībā. Šādas 
apmācības izmaksas nebūtu jāsedz 
darbiniekam, un tās nebūtu jāietur vai 
jāatskaita no darbinieka atalgojuma. 
Apmācībai vajadzētu notikt darba laikā.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai 
tiktu izskausta visu veidu diskriminācija 
attiecībā uz visiem atalgojuma aspektiem, 
ievērojot principu, ka par vienādu vai 
vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu 
darba samaksu, un attiecībā uz darba 
noteikumiem neatkarīgi no darbinieka 
līguma veida, kā noteikts šajā direktīvā.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Darbiniekiem, kuri izmanto šajā 
direktīvā paredzētās tiesības, būtu 
jānodrošina aizsardzība pret atlaišanu no 
darba vai līdzvērtīgu kaitējumu (piemēram, 
pēc pieprasījuma strādājošiem 
darbiniekiem vairs netiek piedāvāts darbs) 
vai jebkādu gatavošanos iespējamai 
atlaišanai no darba, pamatojoties uz to, ka 
darbinieki vēlējušies izmantot šādas 

(32) Darbiniekiem, kuri izmanto šajā 
direktīvā paredzētās tiesības, būtu 
jānodrošina aizsardzība pret atlaišanu no 
darba vai līdzvērtīgu kaitējumu (piemēram, 
pēc pieprasījuma strādājošiem 
darbiniekiem vairs netiek piedāvāts darbs) 
vai jebkādu gatavošanos iespējamai 
atlaišanai no darba, pamatojoties uz to, ka 
darbinieki vēlējušies izmantot šādas 
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tiesības. Ja darbinieki uzskata, ka tie 
atlaisti vai tiem ir nodarīts līdzvērtīgs 
kaitējums ar šādu pamatojumu, 
darbiniekiem un kompetentajām iestādēm 
vajadzētu būt iespējai pieprasīt, lai darba 
devējs atlaišanu vai līdzvērtīgu pasākumu 
pienācīgi pamato.

tiesības. Ja darbinieki uzskata, ka tie 
atlaisti vai tiem ir nodarīts līdzvērtīgs 
kaitējums ar šādu pamatojumu, 
darbiniekiem un kompetentajām iestādēm 
vajadzētu būt iespējai pieprasīt, lai darba 
devējs atlaišanu vai līdzvērtīgu pasākumu 
pienācīgi pamato un lai darbinieks būtu 
jāatjauno darbvietā, ja pieļautais iemesls 
nav pamatots. Attiecīgās iestādes 
nodrošina, ka darba ņēmējs saņem 
kompensāciju par nodarīto kaitējumu, un 
ir pilnvarotas uzlikt sodus uzņēmumiem, 
kas ir vainīgi šādas prakses izmantošanā.
Īpašu uzmanību pievērš situācijām, kas 
īpaši skar sievietes, kā arī situācijām, kas
izriet no diskriminācijas maternitātes dēļ. 
Pēdējo minēto uzskata par atbildību 
pastiprinošu apstākli.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis var nolemt nepiemērot 
10., 11. pantā un 14. panta a) punktā 
noteiktos pienākumus fiziskām personām, 
kuras pieder tai mājsaimniecībai, kurā 
darbs tiek veikts.

svītrots

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) pagaidu darba attiecību gadījumā –
to beigu datumu vai paredzamo ilgumu;

(e) pagaidu darba attiecību gadījumā –
to beigu datumu vai paredzamo ilgumu; 
pagaidu darbinieku gadījumā —
uzņemošā uzņēmuma nosaukumu un 
atalgojuma likmes, lai garantētu 
vienlīdzīgu atalgojumu;
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Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) aprēķina atlīdzības metodi un 
informāciju par atalgojuma līmeņiem, 
iedalot pēc dzimuma, pa tādu darba 
ņēmēju kategorijām, kas veic vienādu vai 
vienādi vērtīgu darbu;

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) apmaksātā atvaļinājuma ilgumu, ko 
darbinieks ir tiesīgs izmantot, vai, ja to 
nevar norādīt informācijas sniegšanas brīdī, 
norāda procedūras šāda atvaļinājuma 
piešķiršanai un noteikšanai;

(h) apmaksātā atvaļinājuma ilgumu un 
dažādos veidus, kādos to izmantot, ko 
darbinieks ir tiesīgs izmantot, vai, ja to 
nevar norādīt informācijas sniegšanas brīdī, 
norāda procedūras šāda atvaļinājuma 
piešķiršanai un noteikšanai;

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ia) visas prerogatīvas un tiesības, 
kuras darbiniekiem pienākas, tostarp 
slimības pabalstus, maternitātes un 
līdzvērtīgus pabalstus, vecāku, 
paternitātes, bērna kopšanas, vecuma, 
invaliditātes, apgādnieka zaudējuma, 
bezdarba, pirmspensijas, pensijas vai 
ģimenes pabalstus;

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
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3. pants – 2. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j) darbiniekam paredzētās atlīdzības 
sākotnējo pamatsummu, citas sastāvdaļas, 
izmaksas biežumu un veidu;

(j) darbiniekam paredzētās atlīdzības 
sākotnējo pamatsummu, citas sastāvdaļas, 
izmaksas biežumu un veidu, kā arī citus 
regulārus un periodiskus pabalstus, kas 
darba ņēmējiem pienākas par vienādu vai 
vienādi vērtīgu darbu;

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ma apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ma) pārredzamības labad un lai cīnītos 
pret algu diskrimināciju, ar ko sievietes 
saskaras darba tirgū — darba ņēmējiem 
piemērojamās darba algas skalas 
atbilstoši faktiski noteiktajiem 
pienākumiem uzņēmumā, kas izriet no 
darba attiecībām, kuras uzsāktas ar darba 
devēju;

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – mb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(mb) visas prerogatīvas, uz kurām darba 
ņēmējiem ir tiesības un kuras izriet no 
darba attiecībām, kuras uzsāktas ar darba 
devēju, kā arī visas sociālās tiesības, kas 
izriet no darba ņēmēja statusa šīs
direktīvas 2. panta 1. punkta a) 
apakšpunkta nozīmē, piemēram, tiesības 
uz maternitātes, paternitātes, bērna 
kopšanas atvaļinājumu, kā arī piekļuve 
apmācībai, kas viņiem pienākas, un tās 
īstenošanas kārtība;



AD\1164233LV.docx 11/15 PE623.821v03-00

LV

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – na apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(na) mehānismus, ar kuru palīdzību 
darbinieki var iesniegt sūdzības, tostarp 
informāciju par īpašiem mehānismiem 
sūdzību iesniegšanai par psiholoģisku un 
seksuālu uzmākšanos.

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants

Vienlīdzīga attieksme un nediskriminācija

Dalībvalstis nodrošina principu, ka par 
vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem 
vienādu darba samaksu, un ievieš 
pasākumus, kas nodrošina, ka darba 
devēji uzņēmumos un organizācijās 
regulāri informē par vidējo atalgojumu pa 
darbinieku kategorijām vai amatiem, 
datus iedalot pēc dzimuma.

Dalībvalstis nodrošina visu veidu 
diskriminācijas izskaušanu attiecībā uz 
visiem atalgojuma aspektiem un 
nosacījumiem, vienādu attieksmi un 
iespējas piekļuvē nodarbinātībai un tās 
nosacījumos neatkarīgi no darba ņēmēja 
nodarbinātības statusa.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darba koplīgumiem, inter alia, būtu 
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jāpalīdz nodrošināt, ka tiek ievērots  
princips, ka par vienādu vai vienādi 
vērtīgu darbu saņem vienādu darba 
samaksu, nedrošu darba attiecību 
novēršanu un maternitātes tiesību 
aizsardzību, un jākļūst par instrumentu, 
ar ko samazināt nevienlīdzību starp 
vīriešiem un sievietēm darba attiecībās.

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants

Vienlīdzīga attieksme

Dalībvalstis nodrošina vienādas darba 
samaksas principu un noteikumus, kas 
attiecas uz visiem darba ņēmējiem 
neatkarīgi no viņu nodarbinātības statusa. 
Dalībvalstis nodrošina diskriminācijas 
izskaušanu attiecībā uz visiem atalgojuma 
un darba noteikumu aspektiem un 
nosacījumiem. Šajā ziņā nodarbinātības 
statusam nav nozīmes.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis ievieš pasākumus, kuru 
mērķis ir novērst psiholoģisku un 
seksuālu uzmākšanos darbvietā, īstenojot 
politiku, kas paredz profilakses 
pasākumus, efektīvas, pārredzamas un 
konfidenciālas procedūras sūdzību 
izskatīšanai, sankciju noteikšanu 
vainīgajiem, darbinieku un darba devēju 
informēšanu un apmācību, kā arī atbalsta 
sniegšanu uzņēmumiem nolūkā izstrādāt 
rīcības plānus visu minēto pasākumu 
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īstenošanai.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
20.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20.a pants

Sūdzību procedūras atvieglošana

Dalībvalstis nodrošina īpašas un 
konfidenciālas procedūras, lai izskatītu 
sūdzības par psiholoģisku un seksuālu 
uzmākšanos.
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