
AD\765756LV.doc PE415.010v02-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

2008/0192(COD)

12.2.2009

ATZINUMS
Sniegusi Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to, kā piemērot 
vienlīdzības principu attieksmē pret vīriešiem un sievietēm, kuri darbojas 
pašnodarbinātas personas statusā, un ar ko atceļ Direktīvu 86/613/EEK
(COM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD))

Atzinumu sagatavoja: Luigi Cocilovo



PE415.010v02-00 2/11 AD\765756LV.doc

LV

PA_Legam



AD\765756LV.doc 3/11 PE415.010v02-00

LV

ĪSS PAMATOJUMS

Lai novērstu netiešu diskrimināciju, Eiropas Parlaments pieprasīja izstrādāt priekšlikumu 
direktīvai, ar kuru aizstātu pašreizējo Direktīvu 86/613/EEK un ieviestu konstruktīvu prasību 
par vienlīdzīgu attieksmi pret līdzstrādājošiem laulātajiem un par viņu juridiskā statusa 
uzlabošanu. Situāciju, kādā atrodas tie laulātie, kas palīdz mājamatniecības izstrādājumu 
darināšanā, tirdzniecībā, lauksaimniecībā, zivsaimniecībā un mazajos ģimenes uzņēmumos, 
izskatīja gan no dzimumu līdztiesības viedokļa, gan ņemot vērā to, ka sievietes ir 
neaizsargātākas nekā vīrieši.1

Šā atzinuma mērķis ir uzsvērt minēto prasību. Turklāt atzinumā ir pausts atbalsts Komisijas 
priekšlikumam papildināt direktīvas tekstu ar jēdzienu “dzīves partneri”, kuri ir tādu personu 
grupa, uz kurām arī būtu jāattiecina šī direktīva. Tā kā dalībvalstīs situācija saistībā ar tiesību 
aktiem par dzīves partneriem ir ļoti sarežģīta, ir lietderīgi precizēt, ka, raugoties no Eiropas 
tiesību viedokļa, visām personām, kas pašnodarbinātai personai palīdz darbā un nav šīs 
personas nodarbināts darbinieks vai biznesa partneris, vajadzētu būt tādām pašām tiesībām un 
aizsardzības līmenim.

Ņemot vērā sieviešu un vīriešu līdztiesību, vienlīdzīgas attieksmes princips jāpiemēro ne tikai 
attiecībā uz uzņēmuma dibināšanu un aprīkošanu vai tā darbības paplašināšanu, bet arī 
attiecībā uz vadīšanu, paredzot līdzdalību lēmumu pieņemšanā.

Attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi atzinīgi jāvērtē arī Komisijas centieni nodrošināt labāku 
sociālo aizsardzību līdzstrādājošajiem laulātajiem un dzīves partneriem. Tomēr labumus, ko 
nodrošina sociālās aizsardzības sistēmas, var piešķirt uz brīvprātības principa tikai tad, ja šo 
pašu principu attiecina arī uz pašnodarbinātām personām. Ja kādā dalībvalstī ir noteikta 
pašnodarbinātu personu obligāta dalība sociālās aizsardzības sistēmā, tad tajā obligāti būtu 
jāiesaista arī viņu līdzstrādājošie laulātie un dzīves partneri.

Visbeidzot, būtu vēlams, lai dalībvalstis spētu nodrošināt atbilstību direktīvā noteiktajiem 
mērķiem daudz ātrāk, nekā to paredz Komisija, jo jau ir viena direktīva, kuras darbības jomu 
dažos aspektos tikai paplašinās.

GROZĪJUMI

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

                                               
1 Eiropas Parlamenta 2008. gada 3. septembra rezolūcija par sieviešu un vīriešu līdztiesību — 2008. gads.
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Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Šī direktīva būtu jāpiemēro attiecībā uz 
pašnodarbinātām personām un 
līdzstrādājošajiem laulātajiem, jo abi šie
subjekti piedalās attiecīgā uzņēmuma 
darbībā.

(7) Šī direktīva būtu jāpiemēro attiecībā uz 
pašnodarbinātām personām, viņu 
līdzstrādājošajiem laulātajiem un dzīves 
partneriem, jo visi minētie subjekti 
piedalās attiecīgā uzņēmuma darbībā.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Pašnodarbinātības jomā vienlīdzības 
principa piemērošana nozīmē to, ka 
diskriminācija nedrīkst būt saistībā ar 
uzņēmuma dibināšanu, aprīkošanu vai 
paplašināšanu vai jebkura citāda veida 
darbības sākšanu pašnodarbinātības jomā.

(11) Pašnodarbinātības jomā vienlīdzības 
principa piemērošana nozīmē to, ka 
diskriminācija nedrīkst būt saistībā ar 
uzņēmuma dibināšanu, vadīšanu,
aprīkošanu vai paplašināšanu vai jebkura 
citāda veida darbības sākšanu 
pašnodarbinātības jomā.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ir jānodrošina, ka uzņēmuma 
dibināšanas nosacījumi laulātajiem vai 
dzīves partneriem, ja kopdzīves fakts atzīts 
ar valsts tiesību aktiem, nerada 
diskrimināciju ģimenes stāvokļa vai 
civilstāvokļa dēļ.

(12) Ir jānodrošina, ka uzņēmuma 
dibināšanas nosacījumi laulātajiem vai 
dzīves partneriem, ja kopdzīves fakts atzīts 
ar valsts tiesību aktiem, nerada 
diskrimināciju civilstāvokļa vai ģimenes 
stāvokļa dēļ. Šajā direktīvā, izmantojot 
jēdzienus “ģimenes stāvoklis” un 
“ģimenes uzņēmums”, ņem vērā to, ka 
dzīves partneru kopdzīve ir atzīta saskaņā 
ar Eiropas Kopienu Tiesas spriedumiem.
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Pamatojums
Šis grozījums izdarīts, ņemot vērā EKT 2008. gada 1. aprīļa spriedumu Tadao Maruko lietā 
C-267/06.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ņemot vērā minēto subjektu devumu 
ģimenes uzņēmumam, līdzstrādājošajiem 
laulātajiem pēc pašu pieprasījuma jābūt 
tiesībām saņemt vismaz tāda paša līmeņa 
sociālo aizsardzību, kāda paredzēta 
pašnodarbinātajām personām, īpaši 
attiecībā uz iemaksām. Dalībvalstīm 
jānosaka pienākums veikt vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu šādu iespēju. 
Jebkurā gadījumā pašnodarbināto personu 
un līdzstrādājošo laulāto aizsardzības 
līmeni var nodrošināt proporcionāli 
subjekta līdzdalībai ģimenes uzņēmuma 
darbībā.

(13) Ņemot vērā minēto subjektu devumu 
ģimenes uzņēmumam, līdzstrādājošajiem 
laulātajiem un dzīves partneriem pēc pašu 
pieprasījuma jābūt tiesībām saņemt vismaz 
tāda paša līmeņa sociālo aizsardzību, kāda 
paredzēta pašnodarbinātajām personām, 
īpaši attiecībā uz iemaksām. Dalībvalstīm 
jānosaka pienākums veikt vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu šādu iespēju 
vai iekļautu līdzstrādājošos laulātos un 
dzīves partnerus obligātajās sociālās 
drošības sistēmās saskaņā ar 
nosacījumiem, kas piemērojami 
pašnodarbinātām personām. Jebkurā 
gadījumā pašnodarbināto personu, viņu 
līdzstrādājošo laulāto un dzīves partneru 
aizsardzības līmeni var nodrošināt 
proporcionāli subjekta līdzdalībai ģimenes 
uzņēmuma darbībā.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Tādu pašnodarbināto personu, kuras 
ir grūtnieces, un līdzstrādājošo laulāto 
ekonomiskā un fiziskā neaizsargātība rada 
nepieciešamību piešķirt šiem subjektiem
tiesības uz grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājumu, turklāt būtu jāievēro, ka 
daļai no tā jābūt obligāti. Dalībvalstis 
joprojām būs kompetentas, nosakot 

(14) Ekonomiskās un fiziskās 
neaizsargātības dēļ pašnodarbinātām 
personām, kuras ir grūtnieces, kā arī 
pašnodarbinātu personu līdzstrādājošajām 
laulātajām un dzīves partnerēm, kuras ir 
grūtnieces, jāpiešķir tiesības uz 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, 
turklāt būtu jāievēro, ka daļa no tā 
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ieguldījumu līmeni un visus pasākumus 
attiecībā uz pabalstiem un iemaksām, ar 
noteikumu, ka tiek izpildīti šīs direktīvas 
obligātie noteikumi. Tomēr, lai ņemtu vērā 
īpašo situāciju, kādā ir pašnodarbinātās 
personas un laulātie, kas piedalās 
pašnodarbinātas personas darbībās, 
jāparedz iespēja šiem subjektiem pašiem 
galīgi izvēlēties, vai gūt labumu no 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma.

jāizmanto obligāti. Dalībvalstis joprojām 
būs kompetentas, nosakot ieguldījumu 
līmeni un visus pasākumus attiecībā uz 
pabalstiem un iemaksām, ar noteikumu, ka 
tiek izpildīti šīs direktīvas obligātie 
noteikumi. Tomēr, lai ņemtu vērā īpašo 
situāciju, kādā ir pašnodarbinātās personas 
un viņu līdzstrādājošie laulātie un dzīves 
partneri, jāparedz iespēja šiem subjektiem 
pašiem galīgi izvēlēties, vai gūt labumu no 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai ņemtu vērā pašnodarbinātības 
īpatnības, pašnodarbinātām sievietēm un šo 
personu līdzstrādājošajiem laulātajiem, cik 
vien iespējams, jābūt iespējai grūtniecības 
un dzemdību atvaļinājuma laikā izvēlēties 
finansiālu pabalstu vai uz laiku izmantot 
aizvietotāju dienestus.

(15) Lai ņemtu vērā pašnodarbinātības 
īpatnības, pašnodarbinātām sievietēm un šo 
personu līdzstrādājošajiem laulātajiem un 
dzīves partneriem, cik vien iespējams, 
jābūt iespējai grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājuma laikā izvēlēties finansiālu 
pabalstu vai izmantot aizstājēju dienestus.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
1. pants  2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī direktīva attiecas uz pašnodarbinātām 
personām un līdzstrādājošajiem 
laulātajiem.

2. Šī direktīva attiecas uz pašnodarbinātām 
personām un viņu līdzstrādājošajiem 
laulātajiem un dzīves partneriem.

Grozījums Nr. 8
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Direktīvas priekšlikums
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmuma 
dibināšanas nosacījumi laulātajiem vai 
dzīves partneriem, ja kopdzīves fakts atzīts 
ar valsts tiesību aktiem, nerada 
diskrimināciju civilstāvokļa vai ģimenes 
stāvokļa dēļ. Visus uzņēmumus, kurus 
kopīgi dibina laulātie vai dzīves partneri, 
ja kopdzīves fakts atzīts ar valsts tiesību 
aktiem, uzskata par “ģimenes 
uzņēmumiem”. Dzīves partneru kopdzīvi 
atzīst, pamatojoties uz attiecīgiem Eiropas 
Kopienu Tiesas spriedumiem. 

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
2. pants  1. punkts  b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) “līdzstrādājošie laulātie” – laulātie vai ar 
valsts tiesību aktiem atzīti pašnodarbināto 
personu dzīves partneri, kuri nav darbinieki 
vai biznesa partneri, ja šie subjekti 
atbilstīgi valsts tiesību aktos paredzētajiem 
nosacījumiem parasti piedalās darbībās, ko 
veic pašnodarbinātā persona, un izpilda 
tādus pašus pienākumus vai palīgdarbus;

b) “līdzstrādājošie laulātie un dzīves 
partneri” — laulātie vai ar valsts tiesību 
aktiem atzīti pašnodarbināto personu 
dzīves partneri, kuri nav darbinieki vai 
biznesa partneri, ja šie subjekti atbilstīgi 
valsts tiesību aktos paredzētajiem 
nosacījumiem parasti piedalās darbībās, ko 
veic pašnodarbinātā persona, un izpilda 
tādus pašus pienākumus vai palīgdarbus;

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
3. pants  1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vienlīdzīgas attieksmes princips nozīmē, 
ka nav nekādas tiešas vai netiešas 
diskriminācijas dzimuma dēļ, jo īpaši, 
norādot uz ģimenes stāvokli vai 

1. Vienlīdzīgas attieksmes princips nozīmē, 
ka nav nekādas tiešas vai netiešas 
diskriminācijas dzimuma dēļ, jo īpaši, 
norādot uz civilstāvokli vai ģimenes
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civilstāvokli saistībā ar uzņēmuma 
dibināšanu, aprīkošanu vai paplašināšanu 
vai jebkura citāda veida darbību sākšanu 
pašnodarbinātības jomā.

stāvokli saistībā ar uzņēmuma dibināšanu, 
vadīšanu, aprīkošanu vai paplašināšanu vai 
jebkura citāda veida darbību sākšanu vai 
paplašināšanu pašnodarbinātības jomā.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot īpašos nosacījumus piekļuvei 
konkrētām darbībām, kas vienlīdzīgi 
attiecas uz abiem dzimumiem, dalībvalstis 
veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka tāda uzņēmuma 
dibināšanas nosacījumi, kuru dibina 
laulātie vai personas, kuras ar valsts tiesību 
aktiem atzītas par dzīves partneriem, nav 
stingrāki par tāda uzņēmuma dibināšanas 
nosacījumiem, kuru dibina citas personas.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdzstrādājošo laulāto sociālā aizsardzība Līdzstrādājošo laulāto un dzīves partneru
sociālā aizsardzība

6. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka laulātie, kas piedalās 
pašnodarbinātas personas darbībās, pēc 
pieprasījuma var saņemt vismaz tāda paša 
līmeņa sociālo aizsardzību, kāda paredzēta 
pašnodarbinātajām personām.

6. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka līdzstrādājošie laulātie 
un dzīves partneri var saņemt vismaz tāda 
paša līmeņa sociālo aizsardzību, kāda 
paredzēta pašnodarbinātajām personām. 
Sociālos labumus līdzstrādājošiem 
laulātajiem vai dzīves partneriem piešķir 
pēc viņu pieprasījuma, ja saskaņā ar 
attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem šī 
sociālo labumu paplašināšana nav 
obligāta.

Pamatojums



AD\765756LV.doc 9/11 PE415.010v02-00

LV

Tajās sociālajās sistēmās, kurās pašnodarbinātajām personām nav ļauts pašiem izvēlēties, vai 
veikt sociālās drošības iemaksas, arī viņu līdzstrādājošiem laulātajiem un dzīves partneriem 
sociālās drošības iemaksas ir jāveic obligāti. Savukārt, ja pašnodarbinātajām personām ir 
izvēles iespēja, tad viņu līdzstrādājošajiem laulātajiem un dzīves partneriem arī ir jābūt šādai 
iespējai. 

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
7. pants  1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka pašnodarbinātām 
sievietēm un līdzstrādājošajiem laulātajiem 
pēc pieprasījuma ir tiesības uz grūtniecības 
un dzemdību atvaļinājumu, kā paredzēts 
Direktīvā 92/85/EEK.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka pašnodarbinātām 
sievietēm, līdzstrādājošām laulātajām un 
dzīves partnerēm pēc pieprasījuma ir 
tiesības uz grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājumu, kā paredzēts 
Direktīvā 92/85/EEK.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
7. pants  3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 2. punkta b) apakšpunktā 
minēto pabalstu uzskata par atbilstīgu, ja 
tas garantē ienākumu, kas vismaz ir 
līdzvērtīgs ienākumam, ko attiecīgā 
persona saņemtu, ja darba pārtraukums 
būtu saistīts ar šīs personas veselības 
stāvokli, vai, ja šo nosacījumu nepiemēro, 
jebkuram valsts normatīvajos aktos 
noteiktajam pabalstam, ievērojot valsts 
tiesību aktos noteikto pabalsta maksimālo 
apmēru.

3. Šā panta 2. punkta b) apakšpunktā 
minēto pabalstu uzskata par atbilstīgu, ja 
tas garantē ienākumu, kas ir līdzvērtīgs 
minimālajai darba algai, ja tās apmērs ir 
noteikts valsts tiesību aktos, vai vismaz ir 
līdzvērtīgs ienākumam, ko attiecīgā 
persona saņemtu, ja darba pārtraukums 
būtu saistīts ar šīs personas veselības 
stāvokli, vai, ja šo nosacījumu nepiemēro, 
jebkuram valsts normatīvajos aktos 
noteiktajam attiecīgajam pabalstam, 
ievērojot valsts tiesību aktos noteikto 
pabalsta maksimālo apmēru, ciktāl šāds 
maksimālais apmērs nerada nekādu
diskrimināciju.

Grozījums Nr. 15
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Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka pašnodarbinātām 
sievietēm un līdzstrādājošajiem 
laulātajiem, cik vien iespējams, uz laiku ir 
piekļuve aizvietotāju dienestiem vai valsts 
sociālajiem pakalpojumiem, kas ir viena no 
2. punktā minētā pabalsta alternatīvām 
iespējām.

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka pašnodarbinātām 
sievietēm, līdzstrādājošajām laulātajām un
dzīves partnerēm uz laiku ir piekļuve 
aizstājēju dienestiem vai valsts sociālajiem 
pakalpojumiem, kas ir viena no 2. punktā 
minētā pabalsta alternatīvām iespējām.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
13. pants  1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis dara zināmu Komisijai visu 
pieejamo informāciju par šīs direktīvas 
piemērošanu [6 gadus pēc pieņemšanas].

1. Dalībvalstis dara zināmu Komisijai visu 
pieejamo informāciju par šīs direktīvas 
piemērošanu [4 gadus pēc pieņemšanas].

Komisija vēlāk kā [7. gadus pēc 
pieņemšanas] sagatavo kopsavilkuma 
ziņojumu iesniegšanai Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Vajadzības 
gadījumā ziņojumam pievieno 
priekšlikumus šīs direktīvas grozījumiem.

Komisija ne vēlāk kā [5 gadus pēc 
pieņemšanas] sagatavo kopsavilkuma 
ziņojumu iesniegšanai Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Vajadzības 
gadījumā ziņojumam pievieno 
priekšlikumus par šīs direktīvas 
grozījumiem.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
14. pants  2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai izpildītu 6. panta noteikumus un 
ņemtu vērā konkrētos apstākļus, 
dalībvalstīm vajadzības gadījumā var 
noteikt papildu [2 gadu] termiņu.

2. Lai izpildītu 6. panta noteikumus un 
ņemtu vērā konkrētos apstākļus, 
dalībvalstīm vajadzības gadījumā var 
noteikt papildu [1 gada] termiņu.
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