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ĪSS PAMATOJUMS

Aim and substance of the proposal

The objective of the Commission's proposal is to simplify, modernise and improve the 
Community legislation in the area of equal treatment and equal opportunities for men and 
women by recasting in a single text provisions of seven directives and the case law of the 
ECJ.

Draftsman's position

Your draftsman considers that the hitherto fragmented legislation on the equal opportunities 
and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation should be 
replaced by a new, modern, single, integrated and more transparent one.  For this reason, your 
draftsman welcomes the Commission proposal.  This proposal seeks to guarantee the 
application of the principles of equal opportunities and equal treatment for men and women as 
regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions.  
The principles of equal treatment and equal opportunities for women and men form an 
important part of the European social and economic policy.

Clarification and simplification of the Community legislation on equality between men and 
women in the field of employment and occupation will help to increase legal certainty and 
clarity and will bring the legislation up to date.  It will also increase the effectiveness of 
measures taken by the Member States with a view to ensure the efficient application of the 
principles of equal pay and equal treatment so that any person injured as a result of gender 
discrimination may assert his or her rights. 

Your draftsman supports the principal innovations proposed by the Commission:

- integration of the settled case law of the ECJ, in particular relating to equal 
treatment in occupational social security schemes, 

- implementation of the guarantees contained in Directive 2002/73/EC, in particular 
relating to occupational schemes,

- extension of provisions on the burden of proof to all the fields covered by this 
proposal.

Recasting

The principle of equal treatment has developed from an isolated provision on equal pay in the 
Treaty of Rome to a very important and far reaching acquis in the area of equality. The 
Treaty of Amsterdam increased significantly the EU's ability to take action in the area of 
equal treatment and equal opportunities between men and women by providing the European 
legislator with specific legal bases and recognising equality between men and women as a 
fundamental principle and one of the objectives and tasks of the Community.

The above developments has led in turn to a significant development of secondary legislation.  
Further, the case law of the European Court of Justice on equality between men and women 



PE 353.330v03-00 4/28 AD\561773LV.doc

LV

contributed to further development and clarification of the principles of equal treatment and 
equal opportunities for men and women.  

It has, however, become apparent that, for the sake of transparency and ease of use, secondary 
legislation on equality between men and women in the field of employment, needs to be 
updated and simplified.  This should take account of EU enlargement, the age of certain 
directives (some are twenty years old), ECJ case law and the adoption of other similar EU 
legislation (art. 13 directives).

Following consultations with interested parties, the Commission proposed a recast Directive 
as the most suitable instrument to attain the above objectives.  

Your draftsman agrees with the Commission that a recast Directive can help to:

- provide a single coherent text on the basis of the current Directives,
- reflect the ECJ settled case law, thus contributing to legal certainty and clarity,
- reflect the application of horizontal provisions of Directive 2002/73/EC and the 

reversal of the burden of proof in cases of discrimination on grounds of sex to equal 
pay and occupational social security schemes,

- accelarate the implementation of the principle of equal treatment.

Your draftsman hopes, that recasting the existing Directives into one text will help to ensure 
that the principle of equality between men and women in the field of employment and 
occupational matters is uniformly and effectively applied.

Conclusions

The proposal is highly significant in terms of equal opportunities for women and men.  It 
integrates the principle of equal pay for equal work or for work of equal value in labour law 
as well as clarifies further the rule on the reversed burden of proof in cases related to 
discrimination. It provides an essential framework for legal guarantees of equal opportunities 
for women and men.

The prohibition of sexual harassment in the workplace should also be regarded as an 
important part of the body of law aimed at preventing and solving different forms of violence 
against women.  However, further legislative measures should be taken in order to promote 
the equal opportunities of women.

GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteju kā atbildīgo 
komiteju tās ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
1. apsvērums

1) ir veikti būtiski grozījumi Padomes 
1976. gada 9. februāra 
Direktīvā 76/207/EEK par tāda principa 
īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi 
pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz 
darba, profesionālās izglītības un izaugsmes 
iespējām un darba apstākļiem un Padomes 
1986. gada 24. jūlija Direktīvā 86/378/EEK 
par vienlīdzīgas attieksmes principa pret 
vīriešiem un sievietēm īstenošanu sociālā 
arodnodrošinājuma sistēmā. Arī Padomes 
1975. gada 10. februāra 
Direktīvā 75/117/EEK par dalībvalstu 
tiesību aktu tuvināšanu, ievērojot principu 
par vienlīdzīgu atalgojumu vīriešiem un 
sievietēm, un Padomes 1997. gada 
15. decembra Direktīvā 97/80/EK par 
pierādīšanas pienākumu diskriminācijas 
gadījumos, kas pamatojas uz dzimumu, ir 
ietverti noteikumi, kuru mērķis ir 
vienlīdzīgas attieksmes pret vīriešiem un 
sievietēm principa īstenošana. Tā kā 
nepieciešams veikt tālākus grozījumus šajās 
direktīvās, tās ir jāpārstrādā gan skaidrības 
labad, gan arī tādēļ, lai vienā tekstā 
apvienotu galvenos noteikumus, kuri pastāv 
šajā jomā, kā arī konkrētus jauninājumus, 
kuri izriet no Eiropas Kopienu Tiesas 
prakses;

1) ir veikti būtiski grozījumi Padomes 
1976. gada 9. februāra 
Direktīvā 76/207/EEK par tāda principa 
īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi 
pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz 
darba, profesionālās izglītības un izaugsmes 
iespējām un darba apstākļiem un Padomes 
1986. gada 24. jūlija Direktīvā 86/378/EEK 
par vienlīdzīgas attieksmes principa pret 
vīriešiem un sievietēm īstenošanu sociālā 
arodnodrošinājuma sistēmā. Arī Padomes 
1975. gada 10. februāra 
Direktīvā 75/117/EEK par dalībvalstu 
tiesību aktu tuvināšanu, ievērojot principu 
par vienlīdzīgu atalgojumu vīriešiem un 
sievietēm, un Padomes 1997. gada 
15. decembra Direktīvā 97/80/EK par 
pierādīšanas pienākumu diskriminācijas 
gadījumos, kas pamatojas uz dzimumu, ir 
ietverti noteikumi, kuru mērķis ir 
vienlīdzīgas attieksmes pret vīriešiem un 
sievietēm principa īstenošana. Tā kā 
nepieciešams veikt tālākus grozījumus šajās 
direktīvās, tās ir pārstrādātas gan skaidrības 
labad, gan arī tādēļ, lai vienā tekstā 
apvienotu galvenos noteikumus, kuri pastāv 
šajā jomā, kā arī konkrētus jauninājumus, 
kuri izriet no Eiropas Kopienu Tiesas 
prakses;

Grozījums Nr. 2
6. apsvērums

6) uzmākšanās, kas saistīta ar personas 
dzimumu, un seksuāla uzmākšanās ir 
pretrunā principam par vienlīdzīgu attieksmi 

6) uzmākšanās un seksuāla uzmākšanās ir 
pretrunā principam par vienlīdzīgu attieksmi 
pret sievietēm un vīriešiem un tādēļ tā šajā 

  
1 Ov C ... / OV vēl nav publicēts.



PE 353.330v03-00 6/28 AD\561773LV.doc

LV

pret sievietēm un vīriešiem un tādēļ tā šajā 
direktīvā ir jāuzskata par diskrimināciju 
dzimuma dēļ. Šie diskriminācijas veidi ir 
sastopami ne tikai darba vietā, bet arī 
saistībā ar darba iespējām un profesionālo 
apmācību;

direktīvā ir jāuzskata par diskrimināciju 
dzimuma dēļ. Šie diskriminācijas veidi ir 
sastopami ne tikai darba vietā, bet arī 
saistībā ar darba iespējām un profesionālo 
apmācību;

Pamatojums

Harassment is not related to the sex of a person.

Grozījums Nr. 3
7. apsvērums

7) šajā kontekstā saskaņā ar attiecīgās valsts 
tiesību aktiem un praksi darba devēji un par 
profesionālo apmācību atbildīgās personas 
jāmudina veikt pasākumus, lai apkarotu visu 
veidu diskrimināciju dzimuma dēļ, un jo 
īpaši veikt preventīvus pasākumus, lai 
novērstu uzmākšanos un seksuālu 
uzmākšanos darba vietā;

7) šajā kontekstā saskaņā ar attiecīgās valsts 
tiesību aktiem un praksi darba devēji un par 
profesionālo apmācību atbildīgās personas 
jāmudina veikt pasākumus, lai apkarotu visu 
veidu diskrimināciju dzimuma dēļ, un jo 
īpaši veikt preventīvus pasākumus, lai 
novērstu uzmākšanos un seksuālu 
uzmākšanos darba vietā un saistībā ar darba 
iespējām un profesionālo apmācību;

Pamatojums

Harassment and sexual harassment occur not only in the workplace but also in the context of 
access to employment and vocational training.

Grozījums Nr. 4
8. apsvērums

8) vienāda atalgojuma par vienādu darbu vai 
vienādi vērtīgu darbu princips, kas noteikts
Līguma 141. pantā, ir svarīgs tā principa 
aspekts, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi 
pret vīriešiem un sievietēm. Tādēļ ir 
lietderīgi izstrādāt tālākus noteikumus tā 
īstenošanai;

8) vienāda atalgojuma par vienādu darbu vai 
vienādi vērtīgu darbu princips, kas stingri 
noteikts Līguma 141. pantā un ko tālāk 
attīstījusi pastāvošā Eiropas Kopienu 
Tiesas prakse, ir svarīgs tā principa aspekts, 
kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret 
vīriešiem un sievietēm, kā arī būtiska un 
neatņemama acquis communautaire
sastāvdaļa attiecībā uz diskrimināciju 
dzimuma dēļ. Tādēļ ir lietderīgi izstrādāt 
tālākus noteikumus tā īstenošanai;
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Pamatojums

This amendment takes into account the wording of recital 16 of Directive 2002/73/EC.

Grozījums Nr. 5
8.a apsvērums (jauns)

8a) saskaņā ar pastāvošo Eiropas Kopienu 
Tiesas praksi, lai novērtētu, vai darbinieki 
veic vienu un to pašu darbu vai vienādi 
vērtīgu darbu, ir jānosaka, ņemot vērā 
virkni faktoru, tai skaitā darba raksturu, 
apmācību un darba apstākļus, vai var 
uzskatīt, ka šie darbinieki atrodas 
salīdzināmā situācijā;

Pamatojums

See amendment to recital 8.

Grozījums Nr. 6
13.a apsvērums (jauns)

13a) fondētu noteiktu pabalstu shēmu 
gadījumā atsevišķi komponenti, tādi kā 
daļas no periodiskās pensijas pārvēršana 
kapitāla summā, tiesību uz pensiju 
pārcelšana, reversīvā pensija, kas 
izmaksājama apgādājamajam apmaiņā pret 
apdrošinātā daļēju atteikšanos no pensijas, 
vai samazināta pensija gadījumā, ja 
darbinieks izvēlas doties pensijā pirms 
noteiktā laika, var būt nelīdzvērtīgi 
gadījumos, kad summu nevienādība rodas 
no aktuārkoeficientu piemērošanas 
atkarībā no dzimuma laikā, kad tiek ieviests 
šīs shēmas finansējums;

Pamatojums

Further clarification of recital 13 and Article 8, point 1 (h) providing some examples, which 
could be helpful for the application of the proposed Directive.

Grozījums Nr. 7
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14.a apsvērums (jauns)

14a) Tiesa ir konsekventi aizstāvējusi 
uzskatu, ka Barbera protokols1 neietekmē 
tiesības pievienoties darba devēja pensiju 
shēmai un ka termiņš, kas noteikts tiesas 
spriedumā Lietā C–262/88 Barber / 
Guardian Royal Exchange Assurance 
Group, neattiecas uz tiesībām pievienoties 
darba devēja pensiju shēmai; Tiesa ir arī 
nolēmusi, ka dalībvalstu noteikumi saistībā 
ar termiņu, kurā ir iespējams vērsties tiesā 
saskaņā ar dalībvalsts likumiem, ir 
piemērojami attiecībā uz darbiniekiem, kuri 
aizstāv savas tiesības pievienoties darba 
devēja pensiju shēmai, ar nosacījumu, ka 
tie nav mazāk labvēlīgi šādai rīcībai kā 
līdzīgām iekšzemes rakstura darbībām un 
ka tie nepadara neiespējamu Kopienas 
likumos noteikto tiesību īstenošanu praksē; 
Tiesa ir arī norādījusi uz to, ka fakts, ka 
darbinieks var ar atpakaļejošu spēku 
pieprasīt pievienošanos darba devēja 
pensiju shēmai, nedod darbiniekam tiesības 
izvairīties no maksājumu veikšanas par 
attiecīgo dalības periodu;
1 Protokols Nr. 17 saistībā ar Eiropas 
Kopienas dibināšanas Līguma 141. pantu 
(1992).

Pamatojums

Further clarification of recital 14 and the reference to Barber case-law.

Grozījums Nr. 8
15.a apsvērums (jauns)

15a) šī direktīva neierobežo biedrošanās 
brīvību, tostarp tiesības kopā ar citiem 
dibināt apvienības un iesaistīties 
arodbiedrībās, lai aizsargātu savas 
intereses. Pasākumi Līguma 141. panta 
4. punkta izpratnē drīkst ietvert līdzdalību 
tādās organizācijās vai arodbiedrībās vai to 
darbības turpināšanu, kuru galvenais 
mērķis ir vienlīdzīgas attieksmes pret 
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sievietēm un vīriešiem principa veicināšana 
praksē;

Pamatojums

Incorporation of recital 7 of Directive 2002/73/EC seems to be appropriate in the text of the 
current proposal.

Grozījums Nr. 9
15.b apsvērums (jauns)

15b) diskriminācijas aizliegums nedrīkst 
skart dalībvalstu tiesības saglabāt vai 
pieņemt pasākumus, kas paredzēti, lai 
novērstu vai kompensētu neizdevīgo 
stāvokli, kurā atrodas viena dzimuma 
personu grupas. Šādi pasākumi pieļauj 
viena dzimuma personu organizācijas, ja to 
galvenais mērķis ir atbalstīt šo personu 
īpašās vajadzības un veicināt vienlīdzību 
starp sievietēm un vīriešiem;

Pamatojums

Incorporation of recital 15 of Directive 2002/73/EC seems to be appropriate in the text of the 
current proposal.

Grozījums Nr. 10
19.a apsvērums (jauns)

19a) Padomes un nodarbinātības un 
sociālās politikas ministru, kuri tikās 
Padomes sanāksmē, 2000. gada 29. jūnija 
rezolūcijā par sieviešu un vīriešu 
proporcionālu līdzdalību ģimenes un darba 
dzīvē1 dalībvalstis tika rosinātas apsvērt 
savu attiecīgo tiesību sistēmu darbības 
jomas izpēti, lai strādājošiem vīriešiem 
piešķirtu individuālas un citam 
nenododamas tiesības uz tēva atvaļinājumu 
saistībā ar bērna dzimšanu, kura laikā tiek 
saglabātas viņu ar darbu saistītās tiesības. 
Šajā kontekstā ir būtiski uzsvērt, ka 
dalībvalstu ziņā ir noteikt to, vai piešķirt vai 
nepiešķirt šādas tiesības, kā arī paredzēt 
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visus noteikumus, izņemot tos, kas saistīti 
ar atlaišanu no darba un atgriešanos 
darbā, kuri ir ārpus šīs direktīvas darbības 
jomas;
1 OV C 218, 31.7.2000., 5. lpp.

Pamatojums

See Article 16 of the proposal.

Grozījums Nr. 11
19.b apsvērums (jauns)

19b) līdzīgi nosacījumi attiecas uz 
individuālām un nenododamām tiesībām uz 
adopcijas atvaļinājumu, ko dalībvalstis 
piešķir sievietēm un vīriešiem un kura laikā 
viņiem saglabājas ar darbu saistītās 
tiesības. Šajā kontekstā ir būtiski uzsvērt, 
ka dalībvalstu ziņā ir noteikt to, vai piešķirt 
vai nepiešķirt šādas tiesības, kā arī paredzēt 
visus noteikumus, izņemot tos, kas saistīti 
ar atlaišanu no darba un atgriešanos 
darbā, kuri ir ārpus šīs direktīvas darbības 
jomas;

Pamatojums

See Article 16 of the proposal.

Grozījums Nr. 12
22. apsvērums

22) noteikumu par pierādīšanas pienākumu 
pieņemšanai ir nozīmīga loma, lai 
nodrošinātu, ka principu par vienlīdzīgu 
attieksmi var efektīvi īstenot. Tiesa ir 
norādījusi, ka tādēļ jāparedz noteikumi, lai 
nodrošinātu, ka pierādīšanas pienākums 
iespējamas diskriminācijas gadījumā attiecas 
uz atbildētāju, izņemot tos tiesvedības 
gadījumus, kuros tiesai vai citai kompetentai 
struktūrai ir jāizmeklē fakti. Taču ir 
nepieciešams precizēt, ka faktu izvērtēšana, 
pēc kuras iespējams pieņemt, ka ir notikusi 

22) noteikumu par pierādīšanas pienākumu 
pieņemšanai ir nozīmīga loma, lai 
nodrošinātu, ka principu par vienlīdzīgu 
attieksmi var efektīvi īstenot. Tiesa ir 
norādījusi, ka tādēļ jāparedz noteikumi, lai 
nodrošinātu, ka pierādīšanas pienākums 
iespējamas diskriminācijas gadījumā attiecas 
uz atbildētāju, izņemot tos tiesvedības 
gadījumus, kuros tiesai vai citai 
kompetentam valsts struktūrai ir jāizmeklē 
fakti. Taču ir nepieciešams precizēt, ka faktu 
izvērtēšana, pēc kuras iespējams pieņemt, ka 
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tieša vai netieša diskriminācija, paliek 
atbilstošas valsts struktūras ziņā saskaņā ar 
valsts likumiem vai praksi. Turklāt 
dalībvalstu ziņā ir jebkurā piemērotā 
tiesvedības fāzē ieviest prasītājam 
labvēlīgākus noteikumus par pierādījumiem;

ir notikusi tieša vai netieša diskriminācija, 
paliek atbilstošas valsts struktūras ziņā 
saskaņā ar valsts likumiem vai praksi. 
Turklāt dalībvalstu ziņā ir jebkurā piemērotā 
tiesvedības fāzē ieviest prasītājam 
labvēlīgākus noteikumus par pierādījumiem;

Grozījums Nr. 13
24. apsvērums

24) ņemot vērā tiesībām uz efektīvu tiesisko 
aizsardzību piemītošo pamatprincipa 
raksturu, ir atbilstīgi nodrošināt, ka 
darbinieki turpina baudīt šādu aizsardzību 
arī pēc tam, kad attiecības, kurās radies 
iespējamais vienlīdzīgas attieksmes principa 
pārkāpums, ir beigušās; 

24) ņemot vērā tiesībām uz efektīvu tiesisko 
aizsardzību piemītošo pamatprincipa 
raksturu, ir atbilstīgi nodrošināt, ka 
darbinieki turpina baudīt šādu aizsardzību 
arī pēc tam, kad attiecības, kurās radies 
iespējamais vienlīdzīgas attieksmes principa 
pārkāpums, ir beigušās. Darbiniekam, kurš 
aizstāvas vai sniedz liecību tādas personas 
vārdā, kuru aizsargā šīs direktīvas 
noteikumi, ir tiesības uz tādu pašu 
aizsardzību;

Pamatojums

The right to protection of an employee defending or giving evidence is already mentioned in 
Directive 2002/73/EC (see recital 17).  It should be clear that such employee could enjoy the 
same protection also under this Directive.

Grozījums Nr. 14
25. apsvērums

25) Tiesa ir nepārprotami noteikusi, ka, lai 
vienlīdzīgas attieksmes princips būtu 
efektīvs, par jebkuru pārkāpumu piešķirtajai 
kompensācijai jāatbilst nodarītajam 
kaitējumam. Tādēļ ir atbilstoši neierobežot 
šādu kompensāciju ar iepriekš noteiktu 
maksimālo summu;

25) Tiesa ir nepārprotami noteikusi, ka, lai 
vienlīdzīgas attieksmes princips būtu 
efektīvs, par tā pārkāpumu piešķirtajai 
kompensācijai jāatbilst nodarītajam 
kaitējumam. Tādēļ ir atbilstoši neierobežot 
šādu kompensāciju ar iepriekš noteiktu 
maksimālo summu, izņemot gadījumus, kad 
darba devējs var pierādīt, ka vienīgais 
kaitējums, kas nodarīts pretendentam 
diskriminācijas dēļ šīs direktīvas nozīmē, ir 
atteikums ņemt vērā viņa/viņas darba 
pieteikumu;
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Pamatojums

Consistency with Article 18 of the proposal.

Grozījums Nr. 15
1. panta virsraksts (jauns)

Mērķis

Grozījums Nr. 16
1. panta 2. punkta a) apakšpunkts

a) darba iespējām, tostarp paaugstināšanu 
amatā, un profesionālās apmācības 
pieejamību;

a) darba apstākļiem, tostarp darba 
samaksu;

Pamatojums

The points under this article need to be switched around to bring them into line with the order 
of the chapters in Title II.

Grozījums Nr. 17
1. panta 2. punkta b) apakšpunkts

b) darba apstākļiem, tostarp darba 
samaksu;

b) sociālā arodnodrošinājuma sistēmām;

Pamatojums

The points under this article need to be switched around to bring them into line with the order 
of the chapters in Title II.

Grozījums Nr. 18
1. panta 2. punkta c) apakšpunkts

c) sociālā arodnodrošinājuma sistēmām; c) darba iespējām, tostarp paaugstināšanu 
amatā, un profesionālās apmācības 
pieejamību;
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Pamatojums

The points under this article need to be switched around to bring them into line with the order 
of the chapters in Title II.

Grozījums Nr. 19
2. panta virsraksts (jauns)

Definīcijas

Grozījums Nr. 20
2. panta 1. punkta c) apakšpunkts

c) uzmākšanās: ja saistībā ar kādas 
personas dzimumu notiek nevēlama rīcība, 
kuras mērķis vai sekas ir kādas personas 
cieņas aizskaršana un iebiedējošas, naidīgas, 
degradējošas, pazemojošas vai aizskarošas 
vides radīšana;

c) uzmākšanās: ja notiek nevēlama rīcība, 
kuras mērķis vai sekas ir kādas personas 
cieņas aizskaršana un iebiedējošas, naidīgas, 
degradējošas, pazemojošas vai aizskarošas 
vides radīšana;

Pamatojums

See justification to Amendment 1 (Recital 6).

Grozījums Nr. 21
2. panta 1. punkta d) apakšpunkts

d) seksuāla uzmākšanās: ja notiek jebkāda 
veida nevēlama vārdiska, nevārdiska vai
fiziska seksuāla rakstura rīcība, kuras mērķis 
vai sekas ir kādas personas cieņas 
aizskaršana, jo īpaši, ja tā rada iebiedējošu, 
naidīgu, degradējošu, pazemojošu vai 
aizskarošu vidi;

d) seksuāla uzmākšanās: ja notiek jebkāda 
veida nevēlama vārdiska, fiziska vai cita 
veida seksuāla rakstura rīcība, kuras mērķis 
vai sekas ir kādas personas cieņas 
aizskaršana, jo īpaši, ja tā rada iebiedējošu, 
naidīgu, degradējošu, pazemojošu vai 
aizskarošu vidi;

Pamatojums

There is no difference between physical and non-verbal conduct.

Grozījums Nr. 22
2. panta 1. punkta e) apakšpunkts
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e) darba samaksa: parastā pamatalga vai 
minimālā alga, kā arī jebkura cita atlīdzība 
naudā vai natūrā, ko darba ņēmējs par darbu 
tieši vai netieši saņem no darba devēja;

e) darba samaksa: parastā alga, kā arī 
jebkura cita atlīdzība naudā vai natūrā, ko 
darba ņēmējs par darbu tieši vai netieši 
saņem no darba devēja;

Pamatojums

All wages should be included, not just basic or minimum wages.

Grozījums Nr. 23
2. panta 2. punkta ba) apakšpunkts (jauns)

ba) mazāk labvēlīga attieksme pret sievieti 
saistībā ar grūtniecību vai bērna kopšanas 
atvaļinājumu Direktīvas 92/85/EEK 
nozīmē;

Pamatojums

According to the settled case-law of the Court of Justice, less favourable treatment of 
pregnant women or women on maternity leave should also be considered as discrimination.  
This has already been recognised in Directive 2002/73/EC.  For reasons of clarity and 
consistency, this provision should be included in Article 2 of the proposal instead of Article 
15.

Grozījums Nr. 24
3. panta virsraksts (jauns)

Darbības joma

Grozījums Nr. 25
3. panta 1. punkts

1. Šo direktīvu saskaņā ar dalībvalsts tiesību 
aktiem un/vai praksi piemēro 
nodarbinātajiem iedzīvotājiem, to skaitā 
pašnodarbinātām personām, personām, kas 
pārtraukušas darbu slimības, maternitātes, 
nelaimes gadījuma vai piespiedu bezdarba 
dēļ, un darba meklētājiem, kā arī tiem darba 
ņēmējiem, kuri ir pensionējušies vai kļuvuši 
darbnespējīgi, un personām, kas bauda viņu
tiesības.

1. Šo direktīvu saskaņā ar dalībvalsts tiesību 
aktiem un/vai praksi piemēro 
nodarbinātajiem iedzīvotājiem, to skaitā 
pašnodarbinātām personām, personām, kas 
pārtraukušas darbu slimības, maternitātes, 
tēva atvaļinājuma saistībā ar bērna 
dzimšanu, bērna kopšanas atvaļinājuma,
nelaimes gadījuma vai piespiedu bezdarba 
dēļ, un darba meklētājiem, kā arī tiem darba 
ņēmējiem, kuri ir pensionējušies vai kļuvuši 
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darbnespējīgi, un personām, kas bauda viņu 
tiesības.

Pamatojums

The directive should protect all working parents, both men and women.

Grozījums Nr. 26
4. panta virsraksts (jauns)

Diskriminācijas aizliegums

Grozījums Nr. 27
4. panta 1. punkts

Par vienādu darbu vai par vienādi vērtīgu 
darbu likvidē jebkādu dzimuma 
diskrimināciju attiecībā uz visiem tās
atlīdzības aspektiem un nosacījumiem, kurai 
ir viena izcelsme.

Par vienādu darbu vai par vienādi vērtīgu 
darbu likvidē jebkādu dzimuma 
diskrimināciju attiecībā uz visiem atlīdzības 
aspektiem un nosacījumiem.

Grozījums Nr. 28
5. panta virsraksts (jauns)

Diskriminācijas aizliegums

Grozījums Nr. 29
6. panta virsraksts (jauns)

Darbības joma

Grozījums Nr. 30
7. panta virsraksts (jauns)

Izņēmumi no darbības jomas

Grozījums Nr. 31
8. panta virsraksts (jauns)
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Piemēri diskriminācijai dzimuma dēļ

Grozījums Nr. 32
8. panta 1. punkta d) apakšpunkts

d) paredz atšķirīgus noteikumus, izņemot h), 
i) un j) apakšpunktā paredzētos, attiecībā uz 
iemaksu atlīdzināšanu gadījumā, kad darba 
ņēmējs izstājas no sistēmas, neizpildījis 
nosacījumus, ar ko viņam ir garantētas 
atliktas tiesības uz ilgtermiņa pabalstiem;

d) paredz atšķirīgus noteikumus, izņemot h) 
un j) apakšpunktā paredzētos, attiecībā uz 
iemaksu atlīdzināšanu gadījumā, kad darba 
ņēmējs izstājas no sistēmas, neizpildījis 
nosacījumus, ar ko viņam ir garantētas 
atliktas tiesības uz ilgtermiņa pabalstiem;

Pamatojums

Point (i) is referred to as an exception to the principle of equal treatment.  This is a mistake 
deriving from the fact that in Directive 96/97/EC point (i) consists of two parts:

(1) The present point (i) ‘setting different levels for workers’ contributions,’

(2) The present point (j) ‘setting different levels for employers’ contributions, except: (...)’

In its current proposal, the Commission has separated the two points.

Grozījums Nr. 33
8. panta 1. punkta g) apakšpunkts

g) aptur tiesību saglabāšanu vai iegūšanu 
tāda dzemdību atvaļinājuma vai 
atvaļinājuma ģimenes apstākļu dēļ laikā, kas 
piešķirts ar likumu vai līgumu un par ko 
maksā darba devējs;

g) aptur tiesību saglabāšanu vai iegūšanu 
tāda dzemdību atvaļinājuma, adopcijas 
atvaļinājuma, bērna kopšanas 
atvaļinājuma vai atvaļinājuma ģimenes 
apstākļu dēļ laikā, kas piešķirts ar likumu vai 
līgumu un par ko maksā darba devējs;

Pamatojums

It would be appropriate to use the notion of parental leave based on Council Directive 
96/34/EC of 3 June 1996 on the framework agreement on parental leave concluded by 
UNICE, CEEP and the ETEUC, rather than paternity leave.  The concept of paternity leave is 
narrower than parental leave and is not provided for in all Member States.
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Grozījums Nr. 34
8. panta 1. punkta k) apakšpunkts

k) nosaka atšķirīgas normas vai tādas 
normas, kas piemērojamas tikai noteikta 
dzimuma darba ņēmējiem, izņemot tās, kas 
noteiktas h), i) un j) apakšpunktā, attiecībā 
uz tiesību uz atliktiem pabalstiem 
garantēšanu vai saglabāšanu ja darba ņēmējs 
izstājas no sistēmas.

k) nosaka atšķirīgas normas vai tādas 
normas, kas piemērojamas tikai noteikta 
dzimuma darba ņēmējiem, izņemot tās, kas 
noteiktas h) un j) apakšpunktā, attiecībā uz 
tiesību uz atliktiem pabalstiem garantēšanu 
vai saglabāšanu, ja darba ņēmējs izstājas no 
sistēmas.

Pamatojums

See justification to Amendment 8 (Article 8, paragraph 1, point (d)).

Grozījums Nr. 35
9. panta virsraksts (jauns)

Pašnodarbinātie darbinieki, pārskatīšanas 
klauzula

Grozījums Nr. 36
10. panta virsraksts (jauns)

Pašnodarbinātie darbinieki, atlikšanas 
klauzula

Grozījums Nr. 37
11. panta virsraksts (jauns)

Atpakaļejošs spēks

Grozījums Nr. 38
12. panta virsraksts (jauns)

Elastīgs pensionēšanās vecums

Grozījums Nr. 39
13. panta virsraksts (jauns)
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Diskriminācijas aizliegums

Grozījums Nr. 40
13. panta 1. punkta c) apakšpunkts

c) nodarbinātības un darba nosacījumiem, 
tostarp atlaišanu no darba, kā arī atalgojumu, 
kā paredzēts šajā direktīvā;

c) nodarbinātības un darba nosacījumiem, 
tostarp atlaišanu no darba, kā arī atalgojumu, 
kā paredzēts šajā direktīvā un Līguma 
141. pantā;

Grozījums Nr. 41
14. panta virsraksts (jauns)

Pozitīva darbība

Grozījums Nr. 42
14. pants

Dalībvalstis var saglabāt vai pieņemt 
pasākumus Līguma 141. panta 4. punkta 
nozīmē, lai faktiski nodrošinātu vīriešu un 
sieviešu pilnīgu līdztiesību darba dzīvē.

Dalībvalstis var saglabāt vai pieņemt 
pasākumus Līguma 141. panta 4. punkta 
nozīmē, lai faktiski nodrošinātu vīriešu un 
sieviešu pilnīgu līdztiesību darba dzīvē, kā 
arī attiecībā uz darba iespējām, 
profesionālo apmācību un paaugstināšanu 
amatā un jautājumos, kas saistīti ar darba 
apstākļiem.

Pamatojums

It is very important to define clearly those cases in which the principle of equal treatment 
should apply.

Grozījums Nr. 43
15. panta virsraksts (jauns)

Atgriešanās no bērna kopšanas 
atvaļinājuma
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Grozījums Nr. 44
15. panta 1. punkts

1. Mazāk labvēlīga attieksme pret sievieti 
saistībā ar grūtniecību vai bērna kopšanas 
atvaļinājumu ir jāuzskata par 
diskrimināciju šīs direktīvas nozīmē.

svītrots

Pamatojums

See amendment to Article 2, point 2(c).

Grozījums Nr. 45
15. panta 2. punkts

2. Sievietei dzemdību atvaļinājumā ir 
tiesības pēc minētā atvaļinājuma beigām 
atgriezties savā darbā vai līdzvērtīgā amatā 
ar noteikumiem un nosacījumiem, kas nav 
viņai mazāk labvēlīgi, un gūt labumu no 
visiem darba apstākļu uzlabojumiem, uz 
kuriem viņai būtu bijušas tiesības 
prombūtnes laikā.

2. Sievietei dzemdību atvaļinājumā ir 
tiesības pēc minētā atvaļinājuma beigām vai 
pēc prombūtnes, kas tieši saistīta ar 
adopciju vai bērna kopšanas atvaļinājumu 
vai seko šiem atvaļinājumiem, atgriezties 
savā darbā vai līdzvērtīgā amatā ar 
noteikumiem un nosacījumiem, kas nav 
viņai mazāk labvēlīgi, un gūt labumu no 
visiem darba apstākļu uzlabojumiem, uz 
kuriem viņai būtu bijušas tiesības 
prombūtnes laikā.

Pamatojums

Maternity and paternity rights must be fully enforced by providing effective protection from 
discrimination affecting parents who make use of the rights they enjoy under national law.  
Women and men should enjoy equal protection as regards the right to return to work after a 
period of leave to care for young children.  This amendment is the same as a European 
Parliament amendment to Article 2, paragraph 7, of Directive 2002/73/EC amending 
Directive 76/207/EEC on the implementation of the principle of equal treatment for men and 
women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working 
conditions.

Grozījums Nr. 46
16. panta virsraksts (jauns)

Tēva atvaļinājums saistībā ar bērna 
dzimšanu un adopcijas atvaļinājums
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Grozījums Nr. 47
III sadaļa, I nodaļa, virsraksts

Tiesību aizsardzība Līdzekļi un piemērošana

Grozījums Nr. 48
17. panta virsraksts (jauns)

Tiesību aizsardzība

Grozījums Nr. 49
17. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis nodrošina to, lai visām 
personām, kas uzskata sevi par cietušām 
tāpēc, ka viņām nav piemērots vienlīdzīgas 
attieksmes princips, arī pēc to attiecību 
izbeigšanās, kurās ir notikusi iespējamā 
diskriminācija, pēc iespējamās griešanās 
pēc palīdzības pie citām kompetentām 
iestādēm ir pieejamas tiesas un/vai 
administratīvās procedūras, to skaitā 
samierināšanas procedūras gadījumos, kad 
dalībvalstis tās uzskata par lietderīgām, lai 
panāktu šajā direktīvā paredzēto pienākumu 
izpildi.

1. Dalībvalstis nodrošina to, lai visām 
personām, kas uzskata sevi par cietušām 
tāpēc, ka viņām nav piemērots vienlīdzīgas 
attieksmes princips, arī pēc to attiecību 
izbeigšanās, kurās ir notikusi iespējamā 
diskriminācija, ir pieejamas tiesas un/vai 
administratīvās procedūras, to skaitā 
samierināšanas, starpniecības un 
šķīrējtiesas procedūras gadījumos, kad 
dalībvalstis tās uzskata par lietderīgām, lai 
panāktu šajā direktīvā paredzēto pienākumu 
izpildi.

Pamatojums

Many Member States have more than one administrative procedure available to citizens in the 
case of disputes concerning unequal treatment affecting work and employment.

Grozījums Nr. 50
18. panta virsraksts (jauns)

Kompensācija vai atlīdzība
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Grozījums Nr. 51
18. pants

Dalībvalstis ievieš savā tiesiskajā sistēmā 
šādus pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu reālu un efektīvu kompensāciju 
vai atlīdzību, kuru dalībvalstis noteikušas 
par zaudējumiem un kaitējumu, kas 
nodarīti personai, kura cietusi no 
diskriminācijas dzimuma dēļ, un lai tie būtu 
preventīvi un samērīgi ar radīto kaitējumu.
Šādu kompensāciju vai atlīdzību nedrīkst 
ierobežot, iepriekš nosakot galīgo 
ierobežojumu, izņemot gadījumus, kad darba 
devējs var pierādīt, ka vienīgais kaitējums, 
kas nodarīts pretendentam diskriminācijas 
dēļ šīs direktīvas nozīmē, ir atteikums ņemt 
vērā viņa/viņas darba pieteikumu.

Dalībvalstis ievieš savā tiesiskajā sistēmā 
šādus pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu efektīvas, samērīgas un 
preventīvas sankcijas šajā direktīvā 
paredzēto pienākumu pārkāpuma 
gadījumā. Jebkura kompensācija vai 
atlīdzība par kaitējumu, kas nodarīts 
personai, kura cietusi no diskriminējošas 
attieksmes, kas ir pretrunā ar šo direktīvu, 
ir reāla, efektīva un samērīga ar personai 
nodarīto kaitējumu, un to nedrīkst ierobežot 
ar iepriekš noteiktu galīgo ierobežojumu, 
izņemot gadījumus, kad darba devējs var 
pierādīt, ka vienīgais kaitējums, kas nodarīts 
pretendentam diskriminācijas dēļ šīs 
direktīvas nozīmē, ir atteikums ņemt vērā 
viņa/viņas darba pieteikumu.

Pamatojums

This amendment is intended to bring the article into line with Section 3 of the explanatory 
memorandum to the proposal: ‘ THE MEASURES LAID DOWN IN THE PROPOSAL FOR A 
DIRECTIVE’, which, under the heading 'The principal innovations of the current proposal 
are the following', refers to 'extension of the case law on sanctions/penalties to all areas 
covered by the present proposal - in line with the changes made by Directive 2002/73/ΕC -
(see Articles 18 and 26 of current proposal), and with Title IV of the explanatory 
memorandum - ‘IMPLEMENTATION’, which states that: 'It requires Member Stares to 
provide a system of effective, proportionate and dissuasive sanctions to be applied in case of 
infringement of rights granted under this directive in order to guarantee full practical effect 
(effet utile) of this directive. Member States are also required to notify the Commission of the 
provisions adopted in this area'.

Grozījums Nr. 52
19. panta virsraksts (jauns)

Pierādīšanas pienākums

Grozījums Nr. 53
20. panta virsraksts (jauns)

Piemērošana
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Grozījums Nr. 54
21. panta virsraksts (jauns)

Līdztiesības veicināšanas iestādes

Grozījums Nr. 55
22. panta virsraksts (jauns)

Sociālais dialogs

Grozījums Nr. 56
22. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis saskaņā ar valsts tradīcijām 
un praksi veic atbilstīgus pasākumus, lai 
veicinātu sociālo dialogu starp sociālajiem 
partneriem ar mērķi sekmēt vienlīdzīgu 
attieksmi, izmantojot darba vietas prakses 
uzraudzību, koplīgumus, rīcības kodeksus, 
izpēti vai pieredzes un labas prakses 
apmaiņu.

1. Dalībvalstis saskaņā ar valsts tradīcijām 
un praksi veic atbilstīgus pasākumus, lai 
veicinātu sociālo dialogu starp sociālajiem 
partneriem ar mērķi sekmēt vienlīdzīgu 
attieksmi, izmantojot darba vietas prakses 
uzraudzību attiecībā uz profesionālo 
apmācību, darba iespējām un 
paaugstināšanu amatā, kā arī koplīgumu, 
rīcības kodeksu, izpētes vai pieredzes un 
labas prakses apmaiņas uzraudzību.

Pamatojums

See justification to Amendment 10 (Article 14).

Grozījums Nr. 57
22. panta 3. punkts

3. Dalībvalstis saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem, koplīgumiem vai praksi mudina 
darba devējus plānoti un sistemātiski sekmēt 
vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un 
sievietēm darba vietā.

3. Dalībvalstis saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem, koplīgumiem vai praksi mudina 
darba devējus plānoti un sistemātiski sekmēt 
vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un 
sievietēm attiecībā uz profesionālo 
apmācību, darba iespējām un 
paaugstināšanu amatā, kā arī darba 
apstākļiem.
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Pamatojums

See justification to Amendment 10 (Article 14).

Grozījums Nr. 58
23. panta virsraksts (jauns)

Dialogs ar nevalstiskajām organizācijām

Grozījums Nr. 59
24. panta virsraksts (jauns)

Atbilstība

Grozījums Nr. 60
24. panta b) apakšpunkts

b) pasludina vai var pasludināt par spēkā 
neesošiem vai groza līgumu vai koplīgumu, 
algu tabulu, vienošanos par algām, 
uzņēmumu darbinieku nolikumu, uzņēmumu 
iekšējās kārtības noteikumu vai noteikumu, 
kas reglamentē neatkarīgās profesijas un 
darba ņēmēju un darba devēju organizācijas, 
individuālo darba līgumu vai jebkuru citu 
vienošanos noteikumus, kas ir pretrunā ar 
vienlīdzīgas attieksmes principu;

b) pasludina vai var pasludināt par spēkā 
neesošiem vai groza  individuālo līgumu vai 
koplīgumu par pilnas slodzes vai nepilnas 
slodzes darbu, algu tabulu, vienošanos par 
algām, uzņēmumu darbinieku nolikumu, 
uzņēmumu iekšējās kārtības noteikumu vai 
noteikumu, kas reglamentē neatkarīgās 
profesijas un darba ņēmēju un darba devēju 
organizācijas, individuālo darba līgumu vai 
jebkuru citu vienošanos noteikumus, kas ir 
pretrunā ar vienlīdzīgas attieksmes principu;

Grozījums Nr. 61
24. panta c) apakšpunkts

c) sistēmas, kurās ietverti šādi noteikumi, 
nedrīkst apstiprināt vai pagarināt 
administratīvā kārtībā.

c) sociālā arodnodrošinājuma sistēmas un 
sociālās drošības sistēmas, kurās ietverti 
šādi noteikumi, nedrīkst apstiprināt vai 
pagarināt administratīvā kārtībā.

Grozījums Nr. 62
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25. panta virsraksts (jauns)

Vajāšana

Grozījums Nr. 63
26. panta virsraksts (jauns)

Sankcijas

Grozījums Nr. 64
27. panta virsraksts (jauns)

Diskriminācijas novēršana

Grozījums Nr. 65
27. pants

Dalībvalstis saskaņā ar valsts tiesību aktiem, 
koplīgumiem vai praksi mudina darba 
devējus un tos, kas atbild par profesionālās 
apmācības pieejamību, veikt pasākumus, lai 
novērstu visa veida diskrimināciju dzimuma 
dēļ, jo īpaši uzmākšanos un seksuālu 
uzmākšanos darba vietā.

Dalībvalstis saskaņā ar valsts tiesību aktiem, 
koplīgumiem vai praksi nodrošina, ka tiek 
veikti pasākumi, lai novērstu visa veida 
diskrimināciju, jo īpaši seksuālu 
uzmākšanos, saistībā ar profesionālo 
apmācību un paaugstināšanu amatā, darba 
iespējām, kā arī darba vietā.

Pamatojums

The Member States must not only provide encouragement but must also ensure that measures 
are taken to prevent all forms of harassment, particularly sexual harassment, phenomena 
which do not occur solely at the workplace but also in connection with access to employment 
and vocational training.

Grozījums Nr. 66
27. panta 1.a punkts (jauns)

Darba devējus un tos, kas atbild par 
profesionālās apmācības pieejamību, 
mudina arī veikt pirmajā daļā minētos 
pasākumus kā daļu no saviem 
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pienākumiem.

Grozījums Nr. 67
28. panta virsraksts (jauns)

Obligātās prasības

Grozījums Nr. 68
28. pants

Šīs direktīvas īstenošana nekādā gadījumā 
nav pietiekams pamats, lai pazeminātu 
darbinieku aizsardzības līmeni tajās jomās, 
kur to piemēro, neskarot dalībvalstu tiesības 
atsaukties uz situācijas izmaiņām ar tādu 
normatīvu un administratīvu aktu ieviešanu, 
kas atšķiras no tiem, kuri ir spēkā šīs 
direktīvas izziņošanas brīdī, ar noteikumu, 
ka tiek ievēroti šīs direktīvas noteikumi.

1. Šīs direktīvas īstenošana nekādā gadījumā 
nav pietiekams pamats, lai pazeminātu 
darbinieku aizsardzības līmeni tajās jomās, 
kur to piemēro, neskarot dalībvalstu tiesības 
atsaukties uz situācijas izmaiņām ar tādu 
normatīvu un administratīvu aktu ieviešanu, 
kas atšķiras no tiem, kuri ir spēkā šīs 
direktīvas izziņošanas brīdī, ar noteikumu, 
ka tiek ievēroti šīs direktīvas noteikumi.

2. Dalībvalstis drīkst ieviest vai saglabāt 
noteikumus, kuri ir labvēlīgāki vienlīdzīgas 
attieksmes principa aizsardzībai, nekā šajā 
direktīvā noteiktie noteikumi. 

Pamatojums

This provision is an integral part of advanced legislation, and it gives the Member States the 
possibility of ensuring a higher level of protection in the area of equal treatment.

Grozījums Nr. 69
29. panta virsraksts (jauns)

Dzimumu līdztiesības nodrošināšana

Grozījums Nr. 70
30. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka pasākumus, kas 
veikti saskaņā ar šo direktīvu, kopā ar jau 
spēkā esošajiem noteikumiem dara zināmus 
visām iesaistītajām personām, izmantojot 

Dalībvalstis nodrošina, ka pasākumus, kas 
veikti saskaņā ar šo direktīvu, kopā ar jau 
spēkā esošajiem noteikumiem dara zināmus 
visām iesaistītajām personām, izmantojot 
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visus piemērotos līdzekļus, piemēram, darba 
vietā.

visus piemērotos līdzekļus, piemēram, darba 
vietā un saistībā ar profesionālo apmācību, 
paaugstināšanu amatā un darba iespējām.

Grozījums Nr. 71
31. panta virsraksts (jauns)

Ziņojumi

Grozījums Nr. 72
31. panta 2. punkts

2. Neskarot 1. punktu, dalībvalstis reizi 
četros gados iesniedz Komisijai visu 
pasākumu, kas noteikti saskaņā ar Līguma 
141. panta 4. punktu, tekstus, kā arī 
ziņojumus par šiem pasākumiem un to 
izpildi. Pamatojoties uz minēto informāciju, 
Komisija reizi četros gados pieņem un 
publicē ziņojumu, kurā sniedz jebkuru 
pasākumu salīdzinošu novērtējumu, ņemot 
vērā Deklarāciju Nr. 28, kas pievienota 
Amsterdamas Līguma Nobeiguma aktam.

2. Neskarot 1. punktu, dalībvalstis reizi 
divos gados iesniedz Komisijai visu 
pasākumu, kas noteikti saskaņā ar Līguma 
141. panta 4. punktu, tekstus, kā arī 
ziņojumus par šiem pasākumiem un to 
izpildi. Pamatojoties uz minēto informāciju, 
Komisija reizi divos gados pieņem un 
publicē ziņojumu, kurā sniedz jebkuru 
pasākumu salīdzinošu novērtējumu, ņemot 
vērā Deklarāciju Nr. 28, kas pievienota 
Amsterdamas Līguma Nobeiguma aktam.

Pamatojums

The measures taken by the Member States to implement this directive should be included in 
the national employment plans submitted each year to the Commission. This will make it 
possible to bring together in a single text all national measures on employment, including 
those on equal treatment for men and women.

Grozījums Nr. 73
32. panta virsraksts (jauns)

Pārskatīšana

Grozījums Nr. 74
33. panta virsraksts (jauns)

Īstenošana
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Grozījums Nr. 75
34. panta virsraksts (jauns)

Atcelšana

Grozījums Nr. 76
35. panta virsraksts (jauns)

Stāšanās spēkā

Grozījums Nr. 77
36. panta virsraksts (jauns)

Adresāti
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