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Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta veiktie grozījumi

Grozījumu iesniedza Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Grozījums Nr. 17
2. apsvērums 

2) Vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un 
sievietēm ir Kopienas tiesību aktu 
pamatprincips, kas saskaņā ar Kopienas 
dibināšanas līguma 2. pantu un 3. panta 2. 
punktu ir jāsekmē visās Kopienas darbībās.

2) Līdztiesība starp vīriešiem un sievietēm ir 
Kopienas tiesību aktu pamatprincips saskaņā 
ar kopienas dibināšanas līguma 2. pantu un 
3. panta 2. punktu un Eiropas Kopienas 
Tiesas praksi. Šie līguma noteikumi 
proklamē līdztiesību starp vīriešiem un 
sievietēm kā Kopienas “uzdevumu” un 
“mērķi”, un pieprasa to sekmēt visās 
Kopienas darbībās”.

Or. en

Pamatojums

Pamatprincips ir nevis “vienlīdzīgas attieksmes”, bet gan “līdztiesības” princips starp 
sievietēm un vīriešiem (EK līguma 2. pants un 3. panta 2. punkts, Pamattiesību hartas 23. 
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pants, Direktīvas 2004/113 4. apsvērums). Teikums “Šie līguma noteikumi proklamē 
līdztiesību starp vīriešiem un sievietēm kā Kopienas “uzdevumu” un “mērķi””, kas iekļauts 
arī Direktīvas 2002/73 Ievada 4. apsvērumā, nav jāsvītro, jo tas izsaka dzimumu līdztiesības 
būtību un svarīgumu, kā tas noteikts Līgumā. Šī iemesla dēļ tas ir iekļauts Direktīvas 
2004/113 5. apsvērumā.

Grozījumu iesniedza Mary Honeyball

Grozījums Nr. 18
2. apsvērums 

2) Vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un 
sievietēm ir Kopienas tiesību aktu 
pamatprincips, kas saskaņā ar kopienas 
dibināšanas līguma 2. pantu un 3. panta 2. 
punktu ir jāsekmē visās Kopienas darbībās.

2) Vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un 
sievietēm ir Kopienas tiesību aktu 
pamatprincips, kas saskaņā ar kopienas 
dibināšanas līguma 2. pantu un 3. panta 2. 
punktu ir jāsekmē visās Kopienas darbībās. 
Vienlīdzīga attieksme attiecas arī uz tām 
personām, kas veikušas dzimuma maiņu.

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums ir vajadzīgs, lai nodrošinātu Eiropas Kopienas Tiesas spriedumus, kas aizsargā 
to personu tiesības, kas veikušas dzimuma maiņu. Skat. arī jauno 2. panta 2. punkta c) 
apakšpunktu. Lieta C-13/94 P v S un Cornwall County padome [1996] ECR I-2143 un Lieta 
C-117/01 K.B. v Valsts Veselības aizsardzības Pensiju aģentūra un Valsts sekretārs [2004. 
gada 7. janvāris]

Grozījumu iesniedza Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Grozījums Nr. 19
4. apsvērums 

4) Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
21. un 23. pants aizliedz arī jebkura veida 
dzimumu diskrimināciju un rūpīgi aizsargā 
tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi pret
vīriešiem un sievietēm visās jomās, ieskaitot 
darbu un darba atalgojumu

4) Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
21. un 23. pants aizliedz arī jebkura veida 
dzimumu diskrimināciju un rūpīgi aizsargā 
tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi pret 
vīriešiem un sievietēm visās jomās, ieskaitot 
darbu, darba atalgojumu un atbilstošu 
vecāku atvaļinājumu kā katra vecāka 
individuālas tiesības.

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums ir atbilstošs Direktīvai (96/34/EK), kas vecāku atvaļinājumu paredz kā 
individuālas tiesības katram no vecākiem atsevišķi.

Grozījumu iesniedza Bernadette Vergnaud

Grozījums Nr. 20
6. apsvērums

6) Uzmākšanās, kas saistīta ar personas 
dzimumu un seksuālā uzmākšanās, ir 
pretrunā ar principu par vienlīdzīgu 
attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, un 
tādēļ tā šajā Direktīvā jāuzskata par 
dzimuma diskrimināciju. Šīs diskriminācijas 
formas novērojamas ne tikai darba vietā, bet 
arī stājoties darba attiecībās un profesionālās 
apmācības laikā.

6) Uzmākšanās, kas saistīta ar personas 
dzimumu un seksuālā uzmākšanās, ir 
pretrunā ar principu par vienlīdzīgu 
attieksmi pret vīriešiem un sievietēm un šajā 
Direktīvā tā jāuzskata par dzimuma 
diskrimināciju. Šīs diskriminācijas formas 
novērojamas ne tikai darba vietā, bet arī 
stājoties darba attiecībās un profesionālās 
apmācības un karjeras laikā. Tādēļ šādas 
diskriminācijas formas ir jāaizliedz. Ja tās 
tomēr pastāv, tad tās jāpakļauj 
pārliecinošām un samērīgām sankcijām 
tiesas priekšā.

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums atbilst Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 13., 137. un 141. pantam un 
Eiropas Kopienas Tiesas praksei, saskaņā ar ko dzimumu diskriminācijas novēršana ir
pamattiesības.

Grozījumu iesniedza Emine Bozkurt

Grozījums Nr. 21
7. apsvērums 

7) Šajā kontekstā ir jāveicina, lai darba 
devēji un par profesionālo apmācību 
atbildīgās personas veiktu pasākumus visu ar 
dzimumu saistīto diskriminācijas formu 
apkarošanai un it īpaši, atbilstoši valsts 
likumdošanai un praksei, veiktu 

7) Šajā kontekstā ir jāveicina, lai darba 
devēji un par profesionālo apmācību 
atbildīgās personas veiktu pasākumus visu ar 
dzimumu saistīto diskriminācijas formu 
apkarošanai, tostarp diskrimināciju pret 
īpaši neaizsargāto etnisko minoritāšu 
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aizsargājošus pasākumus, lai novērstu 
uzmākšanos un seksuālu uzmākšanos darba 
vietās.

grupu sievietēm un it īpaši, atbilstoši valsts 
likumdošanai un praksei, veiktu 
aizsargājošus pasākumus, lai novērstu 
uzmākšanos un seksuālu uzmākšanos darba 
vietās, nodarbinātības pieejamības, 
profesionālās apmācības un karjeras laikā.

Or. nl

Pamatojums

Etnisko minoritāšu grupu sievietes bieži ir pakļautas divkāršai diskriminācijai– gan sava 
dzimuma, gan arī savas izcelsmes dēļ. Šo grupu nedrīkst ignorēt, risinot jautājumu par 
vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm.

Grozījumu iesniedza Bernadette Vergnaud

Grozījums Nr. 22
7. apsvērums 

7) Šajā kontekstā ir jāveicina, lai darba 
devēji un par profesionālo apmācību 
atbildīgās personas veiktu pasākumus visu ar 
dzimumu saistīto diskriminācijas formu 
apkarošanai un it īpaši, atbilstoši valsts 
likumdošanai un praksei, veiktu 
aizsargājošus pasākumus, lai novērstu 
uzmākšanos un seksuālu uzmākšanos darba 
vietās.

7) Šajā kontekstā ir jāveicina, lai darba 
devēji un par profesionālo apmācību 
atbildīgās personas veiktu pasākumus visu ar 
dzimumu saistīto diskriminācijas formu 
apkarošanai un it īpaši, atbilstoši valsts 
likumdošanai un praksei, veiktu 
aizsargājošus pasākumus, lai novērstu 
uzmākšanos un seksuālu uzmākšanos darba 
vietās, nodarbinātības pieejamības, 
profesionālās apmācības un karjeras laikā.

Or. fr

Pamatojums

Uzmākšanās un seksuālā uzmākšanās var rasties ne tikai darba vietā, bet arī nodarbinātības 
pieejamības, profesionālās apmācības un karjeras laikā.

Grozījumu iesniedza Anne Van Lancker un Christa Prets

Grozījums Nr. 23
apsvērums (jauns) 
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9. a) Izmantojot elastīgu darba laika 
piemērošanu, dalībvalstīm sadarbībā ar 
sociālajiem partneriem, jācīnās ar darba 
tirgū aizvien vēl pastāvošo dzimumu 
atalgojuma atšķirības un izteiktās 
segregācijas problēmu, lai ļautu gan 
vīriešiem, gan sievietēm daudz labāk 
apvienot ģimenes un darba pienākumus; 
tai skaitā nosakot piemērotus vecāku 
atvaļinājuma noteikumus, kurus var 
izmantot viens no vecākiem, kā arī izmaksu 
ziņā pieejamas bērnu aprūpes un citu 
apgādājamo aprūpes iespējas.

Or. en

Pamatojums

Prasība pēc abu dzimumu līdztiesības nosaka izmaiņas, kas attiecas gan uz vīriešiem, gan 
sievietēm. Tādēļ ir svarīgi, lai dalībvalstis sadarbībā ar sociālajiem partneriem nodrošina 
stratēģiju, kā praksē realizēt dzimumu līdztiesību.

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 24
apsvērums (jauns) 

9. a) Izmantojot elastīgu darba laika 
piemērošanu, dalībvalstīm sadarbībā ar 
sociālajiem partneriem, jācīnās ar darba 
tirgū aizvien vēl pastāvošo dzimumu 
atalgojuma atšķirības un izteiktās 
segregācijas problēmu, lai ļautu gan 
vīriešiem, gan sievietēm daudz labāk 
apvienot ģimenes un darba pienākumus; 
tai skaitā nosakot piemērotus vecāku 
atvaļinājuma noteikumus, kurus var 
izmantot viens no vecākiem un 
atvaļinājums ģimenes iemeslu dēļ, neradot 
jaunas finansiālas vai citas tiesības.

Or. fr
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Pamatojums

Priekšlikumā ir svarīgi iekļaut visas ģimenes vajadzībām paredzētās atvaļinājumu formas 
vīriešiem un sievietēm, lai tās aizsargātu, neradot jaunas finansiālās un citas tiesības 
dalībvalstīs. 

Grozījumu iesniedza Anne Van Lancker un Christa Prets

Grozījums Nr. 25
apsvērums (jauns) 

13. a) Dalībvalstīm jānodrošina precīzu 
statistikas datu par nosacījumiem, ko 
izraisa piederība noteiktam dzimumam, 
iegūšana, publicēšana un regulāra 
atjaunināšana. 

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai atbilstoši Direktīvai 2004/13, dalībvalstis iesniegtu precīzus statistikas datus 
par nosacījumiem, ko izraisa piederība noteiktam dzimumam. 

Grozījumu iesniedza Anne Van Lancker un Christa Prets

Grozījums Nr. 26
apsvērums (jauns) 

13. b) Visā informācijā, ko Dalībvalstis 
sniedz Komisijai saskaņā ar 31. pantu, 
jāiekļauj precīzi dati par nosacījumiem, ko 
izraisa piederība noteiktam dzimumam, 
kuri jāiegūst, jāpublicē un regulāri 
jāatjaunina. 

Or. en

Pamatojums

SKAT. JAUNĀ 13. A APSVĒRUMA GROZĪJUMU.
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Grozījumu iesniedza Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 27
apsvērums (jauns) 

15. a) Lai īstenotu principu, kurš paredz 
vienlīdzīgas iespējas un vienlīdzīgu 
attieksmi pret vīriešiem un sievietēm 
nodarbinātības un darba jomā, ir svarīgi 
palielināt augstāko izglītību ieguvušo 
sieviešu skaitu darba vietās, kas atbilst viņu 
specialitātei un izglītības līmenim;

Or. el

Pamatojums

Augstāko izglītību ieguvušo sieviešu skaits procentuāli ir būtiski palielinājies, šobrīd 
sasniedzot aptuveni 60%. Tomēr neproporcionāli mazs ir to sieviešu skaits, kas ieņem 
vadošus amatus, atbilstoši savam izglītības līmenim. Līdztiesība nodarbinātības jomā 
pieprasa vienlīdzīgas iespējas piekļuvei jebkura līmeņa amatiem darba tirgū. Tādēļ sieviešu 
pieņemšana darbā amatos, kas neatbilst viņu kvalifikācijai, ir jāuzskata par diskrimināciju.

Grozījumu iesniedza Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Grozījums Nr. 28
16. apsvērums 

16) Atbilstoši Kopienas dibināšanas līguma 
141. panta 4. punktam, vienlīdzīgas 
attieksmes princips neliedz dalībvalstīm 
saglabāt vai ieviest pasākumus, kas dod 
īpašas priekšrocības nepietiekami 
pārstāvētajam dzimumam, tā pārstāvjiem 
atvieglinot iesaistīšanos darbā vai arī 
novēršot vai kompensējot viņu profesionālās 
izaugsmes trūkumus

16) Atbilstoši Kopienas dibināšanas līguma 
141. panta 4. punktam, lai praksē 
nodrošinātu pilnīgu līdztiesību starp 
sievietēm un vīriešiem darba apstākļos, 
vienlīdzīgas attieksmes princips neliedz 
dalībvalstīm atstāt spēkā vai ieviest 
pasākumus, kas dod īpašas priekšrocības 
nepietiekami pārstāvētajam dzimumam, tā 
pārstāvjiem atvieglinot iesaistīšanos darbā 
vai arī novēršot vai kompensējot viņu 
profesionālās izaugsmes trūkumus. Ņemot 
vērā pašreizējo situāciju un paturot prātā 
Amsterdamas līguma Deklarāciju Nr. 28, 
dalībvalstīm pirmām kārtām, jācenšas 
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uzlabot sieviešu situāciju darba dzīvē. 

Or. en

Pamatojums

Kopienas dibināšanas līguma (TEC) 141. panta 4. daļas pirmais teikums (“Lai praksē 
nodrošinātu pilnīgu līdztiesību starp sievietēm un vīriešiem darbā”), kas parāda noteikto 
pasākumu kā līdzekļu pastāvīgas dzimumu līdztiesības sasniegšanai raksturu, ir jāiekļauj arī 
šajā dokumentā. Atsauci uz Amsterdamas līgumam pievienoto Deklarāciju Nr. 28, kas paredz, 
ka “Dalībvalstīm pirmām kārtām, jācenšas uzlabot sieviešu situācija” nedrīkst svītrot, jo 
nevienlīdzība de facto skar galvenokārt sievietes, un neatliekama vajadzība, pirmām kārtām, 
ir novērst šīs nevienlīdzības ar pozitīvu rīcību. 

Grozījumu iesniedza Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Grozījums Nr. 29
18. apsvērums

18) Tiesa ir konsekventi atzinusi, ka saistībā 
ar vienlīdzīgas attieksmes principu ir 
likumīgi aizsargāt sievietes bioloģisko 
stāvokli grūtniecības un maternitātes laikā. 
Tādēļ šī direktīva neierobežo Padomes 1992. 
gada 19. oktobra Direktīvu 92/85/EEK par 
pasākumu ieviešanu, lai veicinātu darba 
drošības un veselības aizsardzības darbā 
uzlabošanu strādājošām grūtniecēm, 
sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā 
vai strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar 
krūti

18) Tiesa ir konsekventi atzinusi, ka saistībā 
ar vienlīdzīgas attieksmes principu ir 
likumīgi aizsargāt sievietes bioloģisko 
stāvokli grūtniecības un maternitātes laikā, 
kā arī veikt maternitātes aizsardzības 
pasākumus, lai sasniegtu pastāvīgu 
dzimumu līdztiesību. Tādēļ šī direktīva 
neierobežo Padomes 1992. gada 19. oktobra 
Direktīvu 92/85/EEK par pasākumu 
ieviešanu, lai veicinātu darba drošības un 
veselības aizsardzības darbā uzlabošanu 
strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas 
strādā pēcdzemdību periodā vai strādājošām 
sievietēm, kas baro bērnu ar krūti, un 1996. 
gada 3. jūnija Direktīvu 96/34/EKK par 
pamatnolīgumu attiecībā uz vecāku 
atvaļinājumu.

Or. en

Pamatojums

Šīm atsaucēm ir liela nozīme, lai korekti interpretētu nosacījumus par aizsardzību 
maternitātes laikā un ģimenes un darba dzīves saskaņošanu, kā arī Eiropas nākotnes dēļ, 
kopš maternitātes aizsardzības pasākumi un ģimenes un darba dzīves saskaņošana ir obligāts 
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nosacījums, lai sasniegtu Eiropas Savienības stratēģiskos sociālos un ekonomiskos mērķus 
(Lisabonas Stratēģija) un cīnītos ar Eiropas Savienības demogrāfijas problēmām, kas 
apdraud ne tikai tās nākotni, bet arī tās pastāvēšanu.

Grozījumu iesniedza Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Grozījums Nr. 30
19. apsvērums 

19) Skaidrības nolūkā atbilstoši ir arī 
izstrādāt noteikumus sieviešu nodarbinātības 
tiesību aizsardzībai maternitātes 
atvaļinājuma laikā un it īpaši pēc atgriešanās 
no šāda atvaļinājuma tajā pašā vai 
līdzvērtīgā amatā ar noteikumiem un 
nosacījumiem, kuri nav mazāk labvēlīgi, 
beidzoties šādam atvaļinājumam.

19) Skaidrības nolūkā atbilstoši ir arī 
izstrādāt noteikumus sieviešu nodarbinātības 
tiesību aizsardzībai maternitātes 
atvaļinājuma laikā un it īpaši pēc atgriešanās 
no šāda atvaļinājuma tajā pašā vai 
līdzvērtīgā amatā ar noteikumiem un 
nosacījumiem, kuri nav mazāk labvēlīgi, 
beidzoties šādam atvaļinājumam, kā arī gūt 
labumu no visiem darba apstākļu 
uzlabojumiem, uz ko viņiem būtu bijušas 
tiesības prombūtnes laikā.

Or. en

Pamatojums

Šīs īpašās tiesības būtiski atspoguļo Eiropas Kopienas Tiesu prakse, it īpaši Lieta C-136/95, 
Thibault [1998] ECR, Ι-2011 un ir daļa no “acquis communautaire”.

Grozījumu iesniedza Bernadette Vergnaud

Grozījums Nr. 31
20. apsvērums 

20) Vienlīdzīgas attieksmes principa 
īstenošanai dalībvalstīm jāievieš atbilstošas 
procedūras.

20) Vienlīdzīgas attieksmes principa 
īstenošanai dalībvalstīm jāievieš atbilstošas 
procedūras, piemēram, tādas kā Komisijas 
nodrošināšana ar atjauninātu un korektu 
statistiku par progresu, ieviešot vienlīdzīgas 
attieksmes principu valsts likumdošanas 
aktos un praksē.

Or. fr
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Pamatojums

Skaidrības labad termins ‘atbilstošas procedūras’ jāprecizē; šādās procedūrās jāiekļauj datu 
apkopošanas un publicēšanas pasākumi.

Grozījumu iesniedza Anneli Jäätteenmäki

Grozījums Nr. 32
20. apsvērums 

20) Vienlīdzīgas attieksmes principa 
īstenošanai dalībvalstīm jāievieš atbilstošas 
procedūras.

20) Vienlīdzīgas attieksmes principa 
īstenošanai dalībvalstīm jāievieš atbilstošas 
procedūras, piemēram, tādu kā Komisijas 
nodrošināšana ar atjauninātu un korektu 
statistiku par pašreizējo situāciju, ieviešot 
vienlīdzīgas attieksmes principu valsts 
likumdošanas aktos un praksē.

Or. en

Grozījumu iesniedza Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Grozījums Nr. 33
24. apsvērums 

24) Ņemot vērā to, ka tiesības uz efektīvu 
juridisko aizsardzību pieder pie 
pamattiesībām, jānodrošina, lai darbinieki 
turpinātu saņemt šādu aizsardzību pat pēc 
tam, kad ir izbeigušās attiecības, kas bijušas 
par pamatu uzrādītajam vienlīdzīgās 
attieksmes principa pārkāpumam. 

24) Ņemot vērā to, ka tiesības uz efektīvu 
juridisko aizsardzību pieder pie 
pamattiesībām, jānodrošina, lai darbinieki 
turpinātu saņemt šādu aizsardzību pat pēc 
tam, kad ir izbeigušās attiecības, kas bijušas 
par pamatu uzrādītajam vienlīdzīgās 
attieksmes principa pārkāpumam. Darba 
ņēmējam, kurš aizstāv vai sniedz liecību 
kādas citas personas vārdā, kuru aizsargā 
šī Direktīva, jāpiešķir tāda pati aizsardzība.

Or. en

Pamatojums

Prasība aizsargāt no diskriminācijas cietušo personu kolēģus, kuri sniedz atbalstu liecinot vai 
kādu citu atbalstu, un kuri bieži tā dēļ arī paši kļūst par upuriem. Šis teikums bija iekļauts 
Direktīvā 2002/73, jo pieredze un izpēte liecināja, ka nopietns iemesls, kas attur sievietes 
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meklēt palīdzību tiesā vai pat kompetentās administratīvās iestādēs, ir liecību trūkums. 
Patiesi, no diskriminācijas cietušo personu kolēģi tāpat kā upuri baidās paši kļūt par 
cietējiem, un tāpēc izvairās liecināt tiesā vai pirms tam uz citām iestādēm.

Grozījumu iesniedza Bernadette Vergnaud

Grozījums Nr. 34
24. apsvērums 

24) Ņemot vērā to, ka tiesības uz efektīvu 
juridisko aizsardzību pieder pie 
pamattiesībām, jānodrošina, lai darbinieki 
turpinātu saņemt šādu aizsardzību pat pēc 
tam, kad ir izbeigušās attiecības, kas bijušas 
par pamatu uzrādītajam vienlīdzīgās 
attieksmes principa pārkāpumam.

24) Ņemot vērā to, ka tiesības uz efektīvu 
juridisko aizsardzību pieder pie 
pamattiesībām, jānodrošina, lai darbinieki 
turpinātu saņemt šādu aizsardzību pat pēc 
tam, kad ir izbeigušās attiecības, kas bijušas 
par pamatu uzrādītajam vienlīdzīgās 
attieksmes principa pārkāpumam. Darba 
ņēmējam, kurš aizstāv vai sniedz liecību 
kādas citas personas vārdā, ko aizsargā šī 
Direktīva, jāpiešķir tāda pati aizsardzība.

Or. fr

Pamatojums

Tā darba ņēmēja tiesību aizsardzība, kurš aizstāv personu, ko aizsargā šī direktīva, vai kurš 
sniedz liecību šīs personas aizstāvībai, ir saskaņā ar Direktīvu 2002/70/EK. Tādēļ, lai skaidri 
norādītu, ka šādam darba ņēmējam pienākas tāda pati aizsardzība, Direktīvas 2002/73/EK 
17. apsvēruma teksts jāiekļauj šajā priekšlikumā. 

Grozījumu iesniedza Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Grozījums Nr. 35
25. apsvērums 

25) Eiropas Kopienas Tiesa ir skaidri 
noteikusi, ka, lai vienlīdzīgās attieksmes 
princips būtu efektīvs, tad kompensācijai, 
kas piešķirta par jebkādu pārkāpumu, jābūt 
atbilstošai kaitējumam. Tādēļ ir 
nepieciešams šādas kompensācijas 
nosacījumos nepieļaut nekāda veida 
maksimālās vērtības fiksēšanu.

25) Eiropas Kopienas Tiesa ir skaidri 
noteikusi, ka, lai vienlīdzīgās attieksmes 
princips būtu efektīvs, ja valsts tiesību aktos 
noteiktā sankcija ir kompensācija, tad 
kompensācijai, kas piešķirta par jebkādu 
pārkāpumu, jābūt atbilstošai kaitējumam. 
Tādēļ ir nepieciešams šādas kompensācijas 
nosacījumos nepieļaut nekāda veida 
maksimālās vērtības fiksēšanu.
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Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz pieprasītajām sankcijām šī apsvēruma formulējums var radīt pārpratumus. Tas 
var radīt maldīgu iespaidu, ka Eiropas Kopienas likums par dzimumu līdztiesības principa 
pārkāpumu kā sankciju prasa tikai kompensāciju.

Grozījumu iesniedza Anne Van Lancker un Christa Prets

Grozījums Nr. 36
apsvērums (jauns) 

28. a) Lai labāk izprastu dažādās 
attieksmes pret vīriešiem un sievietēm 
darba un nodarbinātības jomā, jāattīsta 
dzimumam raksturīgie dati un statistika, kā 
arī jāveic tās analīze un jādara pieejama 
attiecīgajos līmeņos.

Or. en

Pamatojums

Esošie dati ne vienmēr ir pietiekami.

Grozījumu iesniedza Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Grozījums Nr. 37
1. panta 3. punkts 

Tā arī ietver noteikumus ar mērķi panākt, ka 
šo īstenošanu daudz efektīvāku padarītu 
atbilstošu procedūru ieviešana

Tā arī ietver noteikumus ar mērķi panākt, ka 
šo īstenošanu daudz efektīvāku padarītu 
atbilstošu procedūru ieviešana un efektīvu 
sankciju piemērošana

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz efektīvu sankciju piemērošanu diskriminācijas gadījumā padara šo punktu 
skaidrāku. 
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Grozījumu iesniedza Mary Honeyball

Grozījums Nr. 38
2. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) netieša diskriminācija: ja šķietami neitrāls 
noteikums, kritērijs vai prakse nostāda viena 
dzimuma personas īpaši nelabvēlīgā situācijā 
salīdzinājumā ar otra dzimuma personām, ja 
vien minētais noteikums, kritērijs vai prakse 
nav objektīvi attaisnojams ar tiesisku mērķi 
un ja vien tas nav atbilstīgs un vajadzīgs 
līdzeklis šāda mērķa sasniegšanai.

b) netieša diskriminācija: ja šķietami neitrāls 
noteikums, kritērijs vai prakse nostāda viena 
dzimuma personas īpaši nelabvēlīgā situācijā 
salīdzinājumā ar otra dzimuma personām, ja 
vien minētais noteikums, kritērijs vai prakse 
nav objektīvi attaisnojams ar tiesisku mērķi 
un ja vien tas nav atbilstīgs un vajadzīgs 
līdzeklis šāda mērķa sasniegšanai, 
ekonomiski vai ar budžetu saistīti 
apsvērumi nevar būt likumīgs mērķis.

Or. en

Pamatojums

Svarīga ir skaidrība par to, ka diskrimināciju starp sievietēm un vīriešiem nevar pamatot ar 
ekonomiskiem vai ar budžetu saistītiem nolūkiem un ka šādi apsvērumi netiek uzskatīti par 
likumīgiem. Tas izskaidro spriedumus Eiropas Kopienas Tiesas praksē daudzās lietās, tostarp 
Lietā C-187/00 00 Kutz-Bauer v Freie und Hansestadt Hamburg [2003] ECR I-2741 un Lietā 
C-77/02 Steinicke v Bundesanstallt für Arbeit [2003] ECR I-9027, kas nosaka, ka nav 
pieļaujams “pamatot diskrimināciju vienkārši ar to, ka, ja nebūtu šādas diskriminācijas, 
palielinātos izmaksas”.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 39
2. panta 1. punkta e) apakšpunkts (jauns)

e) uzmākšanās darbā: izturēšanās veids (-i), 
kurā ir verbāla agresija, sociālā izolācija, 
kritisku piezīmju un baumu izplatīšana, vai 
citi, līdzīgi uzvedības veidi, ja personai, pret 
kuru šāda uzturēšanās ir vērsta, tie rada 
iebiedējošu, naidīgu, pazemojošu darba 
vidi. 

Or. es
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Grozījumu iesniedza Bernadette Vergnaud

Grozījums Nr. 40
2. panta 2. punkta b a) daļa (jauns)

b a) jebkāda mazāk labvēlīga attieksme pret 
sievieti saistībā ar grūtniecības vai 
maternitātes atvaļinājumu ir diskriminācija 
šīs Direktīvas nozīmē.

Or. fr

Pamatojums

Jebkāda mazāk labvēlīga attieksme pret sievieti saistībā ar grūtniecības vai dzemdību 
atvaļinājumu jāuzskata par diskriminējošu.

Turklāt, tā kā dzemdību atvaļinājums nav definēts, jāiekļauj atsauce uz Direktīvu 92/85/EEK.

Grozījumu iesniedza Mary Honeyball

Grozījums Nr. 41
2. panta 2. punkta c) apakšpunkts (jauns)

c) mazāk labvēlīgu attieksmi pret 
personām, kas veikušas dzimumu maiņu

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums ir vajadzīgs, lai nodrošinātu, ka dzimumu mainījušo cilvēku tiesības tiek 
aizsargātas saskaņā ar Eiropas Kopienas Tiesas lēmumiem. Skat. arī 2. apsvēruma 
grozījumu.
Lieta C-13/94 P v S un Cornwall County padome [1996] ECR I-2143 un Lieta C-117/01 K.B. 
v Valsts Veselības aizsardzības Pensiju aģentūra un Valsts sekretārs [2004. gada 7. janvāris]

Grozījumu iesniedza Anneli Jäätteenmäki

Grozījums Nr. 42
. panta 1. punkts 
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1. Šī Direktīva attiecas uz nodarbinātajiem 
iedzīvotājiem, tostarp pašnodarbinātām 
personām, personām, kuru darbu pārtraukusi 
slimība, maternitāte, nelaimes gadījums vai 
piespiedu bezdarbs, kā arī uz darba 
meklētājiem un tādiem darba ņēmējiem, kas 
ir pensionējušies vai guvuši invaliditāti, 
saskaņā ar valsts likumdošanas aktiem 
un/vai praksi.

1. Šī Direktīva attiecas uz nodarbinātajiem 
iedzīvotājiem, tostarp pašnodarbinātām 
personām, personām, kuru darbu pārtraukusi 
slimība, maternitāte, paternitāte, vecāku 
atvaļinājums, nelaimes gadījums vai 
piespiedu bezdarbs, kā arī uz darba 
meklētājiem un tādiem darba ņēmējiem, kas 
ir pensionējušies vai guvuši invaliditāti, 
saskaņā ar valsts likumdošanas aktiem 
un/vai praksi.

Or. en

Pamatojums

Šai direktīvai jānodrošina aizsardzība gan vīriešiem, gan sievietēm, pildot vecāku lomu.

Grozījumu iesniedza Mary Honeyball

Grozījums Nr. 43
3. a pants (jauns)

3.a) Dalībvalstis var saglabāt vai ieviest 
jaunus pasākumus atbilstoši Līguma 141. 
panta 4. punktam, lai faktiski nodrošinātu 
vīriešu un sieviešu pilnīgu līdztiesību darba 
dzīvē.

Or. en

Pamatojums

Pašreiz tas ir II iedaļas Īpašu noteikumu 3. nodaļas 14. pants – “Līdztiesīgas attieksmes 
princips pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz nodarbinātības pieejamību, profesionālo 
apmācību, karjeru un darba apstākļiem.” Tam jābūt vispārīgam noteikumam I iedaļā, kā arī 
jāievieš jauns 4. pants pēc pašreizējā 3. panta.
Svarīgi ir mudināt dalībvalstis īstenot pozitīvas rīcības pasākumus, un tādēļ tas šeit jāuzsver 
kā vispārējs noteikums, kā tas ir Dzimumu direktīvā 2004/113 un Rasu direktīvā. Tas 
paaugstinās šīs jaunās Direktīvas saskaņotību un skaidrību.

Grozījumu iesniedza Mary Honeyball

Grozījums Nr. 44
4. pants
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Jebkāda diskriminācija uz dzimuma pamata 
attiecībā uz vienāda vai līdzvērtīgu darbu 
atalgojuma veidiem un nosacījumiem, kas 
piedēvējami vienam un tam pašam avotam, 
tiek izslēgta.

Jebkāda diskriminācija uz dzimuma pamata 
attiecībā uz vienāda vai līdzvērtīgu darbu 
atalgojuma veidiem un nosacījumiem, kas 
piedēvējami vienam un tam pašam avotam, 
tiek izslēgta. Darba devējam pieprasa 
objektīvi pamatot atalgojuma atšķirības 
saskaņā ar samērīguma principiem.

Or. en

Pamatojums

Tas ir svarīgi, ka vīrietim un sievietei, kas ir pieņemti vienādos darbos vai līdzvērtīgos 
darbos, darba devējs var objektīvi, nevis atkarībā no dzimuma, pamatot jebkuras atalgojuma 
atšķirības. Tas izskaidro Eiropas Kopienas Tiesas prakses principus, īpaši Brunhofer lietā.

Grozījumu iesniedza Bernadette Vergnaud

Grozījums Nr. 45
5. a pants (jauns)

Šī sadaļa attiecas uz nodarbinātajiem 
iedzīvotājiem, tostarp pašnodarbinātām 
personām, dzīvesbiedriem, kas strādā 
ģimenes uzņēmumos, personām, kuru 
darbu pārtraukusi, maternitāte, paternitāte 
un vecāku atvaļinājums, nelaimes gadījums 
vai piespiedu bezdarbs, kā arī uz darba 
meklētājiem un tādiem darba ņēmējiem, 
kas ir pensionējušies vai guvuši invaliditāti, 
saskaņā ar valsts likumdošanas aktiem 
un/vai praksi.

Or. fr

Pamatojums

Šai direktīvai jānodrošina līdztiesība gan darbā, gan mājās.

Grozījumu iesniedza Bernadette Vergnaud

Grozījums Nr. 46
8. panta 1. punkta g) apakšpunkts
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g) atliekot to tiesību saglabāšanu vai 
piešķiršanu pēcdzemdību atvaļinājuma laikā 
mātei vai atvaļinājuma laikā ģimenes 
apstākļu dēļ, kas ir piešķirtas likumā 
noteiktā kārtībā vai uz vienošanās pamata, 
un ko apmaksā darba devējs;

g) atliekot to tiesību saglabāšanu vai 
piešķiršanu pēcdzemdību, vecāku un/vai 
adopcijas atvaļinājuma laikā mātei vai 
atvaļinājuma laikā ģimenes apstākļu dēļ, kas 
ir piešķirtas likumā noteiktā kārtībā vai uz 
vienošanās pamata, un ko apmaksā darba 
devējs;

Or. fr

Pamatojums

Ja darba ņēmējam saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai ar priekšlikuma 16. pantu ir tiesības 
izmantot vecāku atvaļinājumu vai adopcijas atvaļinājumu, šī atvaļinājuma rezultātā nav 
jāatliek tiesību saglabāšana vai piešķiršana sociālās nodrošināšanas shēmā.

Grozījumu iesniedza Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 47
13. panta 1. punkta a) daļa

a) nosacījumiem darba, pašnodarbinātības 
un profesijas iegūšanas iespējām, to skaitā 
atlases kritērijiem un darbā pieņemšanas 
nosacījumiem, neatkarīgi no darbības 
nozares, un visos profesionālās hierarhijas 
līmeņos, ietverot paaugstināšanu amatā;

a) nosacījumiem darba, pašnodarbinātības 
un profesijas iegūšanas iespējām, to skaitā 
atlases kritērijiem, kvalifikācijas 
novērtēšanu, darbā pieņemšanas 
nosacījumiem un iecelšanu jebkura līmeņa 
amatā, neatkarīgi no darbības nozares, un 
visos profesionālās hierarhijas līmeņos, 
ietverot paaugstināšanu amatā;

Or. el

Pamatojums

Vienlīdzīga attieksme nodarbinātības jomā tai skaitā nozīmē arī to, ka sievietes tiek ieceltas 
viņu kvalifikācijai atbilstošos brīvajos amatos, nevis, kur vajadzīga pārkvalifikācija. Iespēja 
sievietēm attīstīt savas zināšanas un prasmes, cik vien iespējams, savā profesionālajā dzīvē ir 
būtisks vienlīdzīgu iespēju principa aspekts nodarbinātības jomā.

Grozījumu iesniedza Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Grozījums Nr. 48
13. panta 3. punkts 
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Dalībvalstis periodiski novērtē 2. punktā 
noteiktos nodarbinātības pasākumus, lai, 
ņemot vērā sociālo attīstību, nolemtu, vai ir 
attaisnojami saglabāt minētos izņēmumus. 
Tās paziņo Komisijai par šī novērtējuma 
rezultātiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums ir iekļauts 13. pantā kā 3. punkts. Taču šis ir Direktīvas 76/207 gala noteikums, 
kas iekļauts Direktīvas jaunās redakcijas gala noteikumos kā 31. panta 3. punkts.

Grozījumu iesniedza Mary Honeyball

Grozījums Nr. 49
14. pants

Dalībvalstis var saglabāt vai ieviest jaunus 
pasākumus atbilstoši Līguma 141. panta 4. 
punktam, lai faktiski nodrošinātu vīriešu 
un sieviešu pilnīgu līdztiesību darba dzīvē.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Svarīgi ir mudināt dalībvalstis īstenot pozitīvas rīcības pasākumus, un tādēļ tas šeit jāuzsver 
kā vispārējs noteikums, kā tas ir Dzimumu direktīvā 2004/113 un Rasu direktīvā. Tas 
paaugstinās šīs jaunās Direktīvas saskaņotību un skaidrību.

Pašreiz tas ir II iedaļas Īpašu noteikumu 3. nodaļas 14. pants – “Līdztiesīgas attieksmes 
princips pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz nodarbinātību, profesionālo apmācību, 
karjeru un darba apstākļiem”. Tam jābūt vispārīgam noteikumam I iedaļā, kā arī jāievieš 
jauns 4. pants pēc pašreizējā 3. panta. Tādēļ no 14. panta šis teksts jāsvītro un I iedaļā pēc 
3. panta jāierosina jauns pants, skat. attiecīgo grozījumu. 

Grozījumu iesniedza Anneli Jäätteenmäki

Grozījums Nr. 50
14. pants
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Dalībvalstis var saglabāt vai pieņemt 
pasākumus Līguma 14. panta 14. punkta 
nozīmē, lai faktiski nodrošinātu vīriešu un 
sieviešu pilnīgu līdztiesību darba dzīvē.

Dalībvalstis saglabā un pieņem pasākumus 
Līguma 14. panta 14. punkta nozīmē, lai 
faktiski nodrošinātu vīriešu un sieviešu 
pilnīgu līdztiesību darba dzīvē, piemēram, 
reālas bērnu aprūpes nodrošinājumu.

Or. en

Grozījumu iesniedza Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 51
14. pants

Dalībvalstis var saglabāt vai ieviest jaunus 
pasākumus atbilstoši Līguma 141. panta 4. 
punktm, lai faktiski nodrošinātu vīriešu un 
sieviešu pilnīgu līdztiesību darba dzīvē. 

Dalībvalstis var saglabāt vai ieviest jaunus 
pasākumus atbilstoši Līguma 141. panta 4. 
punktam, lai faktiski nodrošinātu vīriešu un 
sieviešu pilnīgu līdztiesību darba dzīvē. Šajā 
kontekstā dalībvalstis nodrošina sievietēm, 
kas atbildīgas par bērna vai apgādājamo 
personu kopšanu, atbilstošus materiālu 
atbalstu un cita veida pabalstu vai arī 
nodrošina iespēju atgriezties pilnas slodzes 
darbā pēc nepilnas slodzes darba, kura 
laikā nodrošina atbilstošas apdrošināšanas 
garantijas, medicīnisko aprūpi, un 
profesionālās attīstības iespējas.

Or. el

Pamatojums

Sievietes, kurām ir mazi bērni, sievietes no ģimenēm, kur nav abu vecāku un sievietes, kas 
atbildīgas par apgādājamo personu kopšanu, pārstāv tipisko situāciju, kad personām, kurām 
ir vairāk ģimenes pienākumu, nav tādas pašas iespējas piedalīties darba dzīvē, kādas 
pieejamas citiem darbiniekiem. Līguma 141. panta 4. punkta noteikumiem šajā situācijā
principā jābūt mērķētiem uz sievietēm darbiniecēm, kurām ir grūtības apvienot ģimenes un 
darba saistības. Gadījumā, ja ģimenes apstākļu dēļ šādām sievietēm nepieciešams nepilnas 
slodzes darbs, šajā laika posmā viņām jāgarantē vienlīdzīgas iespējas apdrošināšanas un 
medicīniskā nodrošinājuma, kā arī profesionālās attīstības ziņā.
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Grozījumu iesniedza Bernadette Vergnaud

Grozījums Nr. 52
. panta 1. punkts 

Mazāk labvēlīga attieksme pret sievieti 
viņas grūtniecības vai maternitātes 
atvaļinājuma dēļ ir diskriminējoša šīs 
Direktīvas izpratnē.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Jebkāda mazāk labvēlīga attieksme pret sievieti viņas grūtniecības vai maternitātes 
atvaļinājuma dēļ jāuzskata par diskriminējošu.

Turklāt, tā kā dzemdību atvaļinājums nav definēts, jāiekļauj atsauce uz Direktīvu 92/85/EEK.

Grozījumu iesniedza Bernadette Vergnaud

Grozījums Nr. 53
15. panta 2. punkts 

2. Maternitātes atvaļinājumā esošai sievietei 
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. Maternitātes atvaļinājumā esošai sievietei 
ir tiesības pēc minētā atvaļinājuma beigām 
vai pēc prombūtnes, kas tieši saistīta ar to 
vai nākamo adopciju, vai vecāku 
atvaļinājumu, 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.

Or. fr

Pamatojums

Vīriešiem un sievietēm jābūt vienādai aizsardzībai, atgriežoties darbā pēc atvaļinājuma 
ģimenes iemeslu dēļ.



AM\565760LV.doc PE 357.804v01-00

21/37

Ārējais tulkojums LV

Grozījumu iesniedza Mary Honeyball

Grozījums Nr. 54
15. panta 2. punkts

2. Maternitātes atvaļinājumā esošai sievietei 
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. Maternitātes atvaļinājumā esošai sievietei 
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. Sievietei maternitātes 
atvaļinājuma laikā ir tiesības gūt labumu 
no visiem darba noteikumiem un 
nosacījumiem, izņemot tiem, kas attiecas uz 
vidējo pamatalgu vai darba samaksu.

Or. en

Pamatojums

Pret sievietēm maternitātes atvaļinājuma laikā jāattiecas tā, it kā viņas atrastos darbā, un 
viņām nav jāpiemēro sods par prombūšanu, izņemot attiecībā uz pilnu darba atalgojumu, kā 
to nosprieda Eiropas Kopienas Tiesa tādās lietās kā Alabaster v Woolwich plc, C-147/02 
[2004] IRLR 486 EKT , Boyle and others v Equal Opportunities Commission, C-411/96 
[1998] IRLR 717 EKT, Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs Salaries v 
Thibault, C-136/95 [1998] IRLR 399 EKT, Gillespie v Northern Health and Social Services 
Board, C-342/93 [1996] IRLR 214 EKT, Lewen v Denda, C-333/97 [2000] IRLR 67 EKT un 
Merino Gómez v Continental Industrias del Caucho SA, C-342/01 [2004] IRLR 407 EKT. 

Grozījumu iesniedza Bernadette Vergnaud

Grozījums Nr. 55
17. panta 1. punkts 

1. Dalībvalstis nodrošina to, lai apvienības, 
organizācijas vai citas juridiskās personas, 
kam saskaņā ar attiecīgo valstu tiesību aktos 
izklāstītajiem kritērijiem ir likumīgas 
intereses nodrošināt šīs direktīvas noteikumu 
ievērošanu, sūdzības iesniedzēja vārdā vai 
atbalstot to, pēc iespējamas vēršanās pie 
citām kompetentām iestādēm, ar viņa vai 
viņas atļauju varētu iesaistīties jebkurā tiesas 

1. Dalībvalstis nodrošina to, lai apvienības, 
organizācijas vai citas juridiskās personas, 
kam saskaņā ar attiecīgo valstu tiesību aktos 
izklāstītajiem kritērijiem ir likumīgas 
intereses nodrošināt šīs direktīvas noteikumu 
ievērošanu, sūdzības iesniedzēja vārdā vai 
atbalstot to ar viņa vai viņas atļauju varētu 
iesaistīties jebkurā tiesas un/vai 
administratīvā procedūrā šajā direktīvā 
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un/vai administratīvā procedūrā šajā 
direktīvā paredzēto pienākumu izpildei.

paredzēto pienākumu izpildei.

Or. fr

Pamatojums

Pašreizējā stāvoklī priekšlikums tiesas vai administratīvo procedūru padara pieejamu ar 
nosacījumu, ka vispirms ir jāvēršas pie citām iestādēm. Šādam ierobežojumam nav 
pamatojuma.

Grozījumu iesniedza Bernadette Vergnaud

Grozījums Nr. 56
18. pants

Dalībvalstis ievieš savā tiesiskajā sistēmā 
tādus pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu reālu un efektīvu kompensāciju 
vai atlīdzību, kādu dalībvalstis noteikušas 
par zaudējumiem un kaitējumu, kas radīti 
personai, kura cietusi tādas diskriminācijas 
dēļ, kas ir pretrunā 3. pantam, un lai tie 
būtu pārliecinoši un samērīgi ar radīto 
kaitējumu. Šādu kompensāciju vai atlīdzību
nevar 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 
tādus pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu efektīvas, samērīgas un 
pārliecinošas sankcijas, ja tiek pārkāptas 
šajā Direktīvā noteiktās saistības. Jebkurai 
kompensācijai vai atlīdzībai par kaitējumu, 
kas radīti personai, kura cietusi no 
seksuālās diskriminācijas, jābūt efektīvai 
un samērīgai, un to nevar 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.

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums saskaņo tekstu ar IV iedaļas mērķiem (īstenošana), kas prasa dalībvalstīm 
ieviest efektīvas, samērīgas un pārliecinošas sankcijas, kas piemērojamas gadījumos, kad tiek 
pārkāptas šajā Direktīvā noteiktās tiesības, un, otrkārt, ar III iedaļu, kas ir saistīta ar 
paplašināto tiesas praksi par sodiem un sankcijām visās šajā priekšlikumā iekļautajās jomās.
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Grozījumu iesniedza Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Grozījums Nr. 57
18. pants

Dalībvalstis ievieš savā tiesiskajā sistēmā 
tādus pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu reālu un efektīvu kompensāciju 
vai atlīdzību, kādu dalībvalstis noteikušas 
par zaudējumiem un kaitējumu, kas radīti 
personai, kura cietusi tādas diskriminācijas 
dēļ, kas ir pretrunā 3. pantam, un lai tie būtu 
pārliecinoši un samērīgi ar radīto kaitējumu. 
Šādu kompensāciju vai atlīdzību nevar 
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 
tādus pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu reālu un efektīvu remediju
(kompensāciju vai atlīdzību), kādu 
dalībvalstis noteikušas par zaudējumiem un 
kaitējumu, kas radīti personai, kura cietusi 
tādas diskriminācijas dēļ, kas ir pretrunā 3. 
pantam, un lai tie būtu pārliecinoši un 
samērīgi ar radīto kaitējumu. Šādu 
kompensāciju vai atlīdzību nevar 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.

Or. en

Pamatojums

Šī apsvēruma formulējums var radīt pārpratumus attiecībā uz pieprasītajām sankcijām. Var 
rasties maldīgs priekšstats, ka Eiropas Kopienas likums kā sankciju par dzimumu līdztiesības 
principa pārkāpumu nosaka tikai kompensāciju.

Grozījumu iesniedza Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 58
21. panta 2. punkta d) apakšpunkts (jauns) 

d) datu un pieredzes apmaiņas veikšana ar 
attiecīgajām Eiropas iestādēm, tādām kā 
Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts.

Or. el

Pamatojums

Papildus starptautiskās situācijas izpētei kompetentajām valstu iestādēm jākontaktējas ar 
Eiropas iestādēm, lai nodotu atklātībai savas metodes un atklājumus izpētē, kā arī lai 
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uzlabotu savu darbu, apgūstot Eiropas iestāžu izmantotās metodes un prakses.

Grozījumu iesniedza Bernadette Vergnaud

Grozījums Nr. 59
. panta 1. punkts 

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

1. Dalībvalstis saskaņā ar valsts tradīcijām 
un praksi veic atbilstīgus pasākumus, lai 
veicinātu sociālo dialogu starp sociālajiem 
partneriem, lai sekmētu vienlīdzīgu 
attieksmi, izmantojot darba vietas prakses un 
profesionālo apmācību, nodarbinātības 
pieejamību un profesionālo attīstību, kā arī 
uzraugot koplīgumus, rīcības kodeksus, 
pieredzes un labas prakses izpēti un 
apmaiņu.

Or. fr

Pamatojums

Nevienlīdzība var pastāvēt ne tikai darbavietā, bet arī nodarbinātības pieejamības, 
profesionālās apmācības un karjeras laikā; tādēļ darba prakšu uzraudzībai jāaptver visas šīs 
jomas.

Grozījumu iesniedza Anne Van Lancker un Christa Prets

Grozījums Nr. 60
. panta 1. punkts 

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

1. Dalībvalstis saskaņā ar valsts tradīcijām 
un praksi veic atbilstīgus pasākumus, lai 
veicinātu sociālo dialogu starp darba 
devējiem un darbiniekiem, lai sekmētu 
vienlīdzīgu attieksmi, izmantojot darba 
vietas prakses uzraudzību, koplīgumus, 
rīcības kodeksus, pieredzes un labas prakses 
izpēti, kas balstīta uz salīdzināmu 
dzimumam raksturīgo datu apgūšanu un 
analīzi, un apmaiņu.

Or. en
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Pamatojums

Esošie dati ne vienmēr ir pietiekami.

Grozījumu iesniedza Anneli Jäätteenmäki

Grozījums Nr. 61
22. panta 2. punkts 

2. Dalībvalstis mudina sociālos partnerus, 
neierobežojot savu autonomiju, sekmēt 
sieviešu un vīriešu līdztiesību un attiecīgajā 
līmenī noslēgt līgumus, kuros nosaka 
diskriminācijas novēršanas noteikumus 1. 
pantā minētajās jomās, uz kurām attiecas 
kolektīvās vienošanās, ja tas ir saskaņā ar 
valsts tradīcijām un praksi. Šajos līgumos 
tiek ievērotas šajā direktīvā noteiktās 
obligātās prasības un attiecīgie valsts 
izpildes pasākumi.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka sociālie 
partneri, neierobežojot savu autonomiju, 
sekmē sieviešu un vīriešu līdztiesību un 
attiecīgajā līmenī noslēdz līgumus, kuros 
nosaka diskriminācijas novēršanas 
noteikumus 1. pantā minētajās jomās, uz 
kurām attiecas kolektīvās vienošanās, ja tas 
ir saskaņā ar valsts tradīcijām un praksi. 
Šajos līgumos tiek ievērotas šajā direktīvā 
noteiktās obligātās prasības un attiecīgie 
valsts izpildes pasākumi.

Or. en

Grozījumu iesniedza Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 62
22. panta 2. punkts 

2. Dalībvalstis mudina sociālos partnerus, 
neierobežojot savu autonomiju, sekmēt 
sieviešu un vīriešu līdztiesību un attiecīgajā 
līmenī noslēgt līgumus, kuros nosaka 
diskriminācijas novēršanas noteikumus 1. 
pantā minētajās jomās, uz kurām attiecas 
kolektīvās vienošanās, ja tas ir saskaņā ar 
valsts tradīcijām un praksi. Šajos līgumos 
tiek ievērotas šajā direktīvā noteiktās 
obligātās prasības un attiecīgie valsts 
izpildes pasākumi.

2. Dalībvalstis mudina sociālos partnerus, 
neierobežojot savu autonomiju, sekmēt 
sieviešu un vīriešu līdztiesību, lai veicinātu 
elastīgus darba nosacījumus ar mērķi 
atvieglot darba un privātās dzīves 
saskaņošanu, un attiecīgajā līmenī noslēgt 
līgumus, kuros nosaka diskriminācijas 
novēršanas noteikumus 1. pantā minētajās 
jomās, uz kurām attiecas kolektīvās 
vienošanās, ja tas ir saskaņā ar valsts 
tradīcijām un praksi. Šajos līgumos tiek 
ievērotas šajā direktīvā noteiktās obligātās 
prasības un attiecīgie valsts izpildes 
pasākumi.
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Or. el

Pamatojums

Sieviešu saistības daudzās ģimenēs bieži kļūst par šķērsli viņu piekļuvei darba tirgum vai 
pilnas slodzes darbam. Dalībvalstīm arī jāveicina dialogs starp sociālajiem partneriem par 
sieviešu iespējām apvienot privāto un profesionālo dzīvi, dodot viņām iespēju piekļūt darba 
tirgum.

Grozījumu iesniedza Bernadette Vergnaud

Grozījums Nr. 63
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 darba vietā, nodarbinātības 
pieejamības, profesionālās apmācības un 
karjeras laikā.

Or. fr

Pamatojums

Nevienlīdzība var pastāvēt ne tikai darbavietā, bet arī nodarbinātības pieejamības, 
profesionālās apmācības un karjeras laikā; tādēļ darba prakšu uzraudzībā jāiekļauj visas šīs 
jomas. Grozījuma pirmā daļa angļu valodas versiju neietekmē.

Grozījumu iesniedza Anneli Jäätteenmäki

Grozījums Nr. 64
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 nodrošina, 
ka darba devēji plānoti un sistemātiski 
sekmē vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem 
un sievietēm darba vietā. Ja darba devējs 
šādu attieksmi nesekmē, tas jādara zināms 
sabiedrībai, un par šādu rīcības trūkumu 
darba devējs jāsoda.
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Or. en

Grozījumu iesniedza Mary Honeyball

Grozījums Nr. 65
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 prasa darba 
devējiem plānoti un sistemātiski sekmēt 
vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un 
sievietēm darba vietā.

Or. en

Pamatojums

Pēdējie Komisijas ziņojumi rāda, ka, neskatoties uz vienlīdzīgas attieksmes veicinošo 
likumdošanu, darba vietās diskriminācija vēl joprojām pastāv. Dalībvalstis prasa darba 
devējiem nodrošināt preventīvu darbību veikšanu, lai samazinātu nevienlīdzību, un it īpaši, lai 
samazinātu atalgojuma atšķirības starp dzimumiem.

Grozījumu iesniedza Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 66
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 darba vietā. Par vienlīdzīgām 
iespējām nodarbinātības un profesiju jomā 
dalībvalstis rīko arī informēšanas 
kampaņas darba devēju un vispārīgākos 
jautājumos arī sabiedrības informēšanai. 

Or. el
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Pamatojums

Sabiedrības informēšana un sapratnes veicināšana par līdztiesības nepieciešamību starp 
vīriešiem un sievietēm nodarbinātības jomā ir svarīga. Praksē līdztiesību nodarbinātības 
jomā nevar sasniegt vienkārši, ieviešot likumus un prasot dalībvalstīm tos īstenot, vienlaicīgi 
neveicot pārmaiņas sabiedrības domāšanā.

Grozījumu iesniedza Anneli Jäätteenmäki

Grozījums Nr. 67
22. panta 4. punkts 

4. Šajā nolūkā darba devēji jāmudina
regulāri sniegt darbiniekiem un/vai viņu 
pārstāvjiem attiecīgu informāciju par 
vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un 
sievietēm uzņēmumā.

4. Šajā nolūkā darba devējus mudina
regulāri sniegt darbiniekiem un/vai viņu 
pārstāvjiem attiecīgu informāciju par 
vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un 
sievietēm uzņēmumā.

Šādā informācijā var iekļaut statistiku par 
vīriešu un sieviešu īpatsvaru dažādos 
organizācijas līmeņos iespējamajiem 
pasākumiem stāvokļa uzlabošanai, 
sadarbojoties ar darbinieku pārstāvjiem.

Šādā informācijā iekļauj ziņojumu par 
sieviešu un vīriešu norīkošanu darbos ar 
dažādiem pienākumiem un pārskatu par 
sieviešu un vīriešu darba pienākumiem, to 
atalgojumu un atalgojuma atšķirībām, un 
iespējamajiem pasākumiem stāvokļa 
uzlabošanai, sadarbojoties ar darbinieku 
pārstāvjiem.

Or. fi

Grozījumu iesniedza Mary Honeyball

Grozījums Nr. 68
22. panta 4. punkts 

4. Šajā nolūkā darba devēji jāmudina
regulāri sniegt darbiniekiem un/vai viņu 
pārstāvjiem attiecīgu informāciju par 
vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un 
sievietēm uzņēmumā. Šādā informācijā var
iekļaut statistiku par vīriešu un sieviešu 
īpatsvaru dažādos organizācijas līmeņos un 
iespējamajiem pasākumiem stāvokļa 
uzlabošanai, sadarbojoties ar darbinieku 
pārstāvjiem.

4. Šajā nolūkā darba devējiem jāpieprasa
regulāri sniegt darbiniekiem un/vai viņu 
pārstāvjiem attiecīgu informāciju par 
vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un 
sievietēm uzņēmumā. Šādā informācijā 
jāiekļauj statistika par vīriešu un sieviešu 
īpatsvaru dažādos organizācijas līmeņos un 
iespējamajiem pasākumiem stāvokļa 
uzlabošanai, sadarbojoties ar darbinieku 
pārstāvjiem.
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Or. en

Pamatojums

Nesenie Komisijas ziņojumi rāda, ka, neskatoties uz vienlīdzīgas attieksmes veicinošo 
likumdošanu, darba vietās diskriminācija vēl joprojām pastāv. Dalībvalstis prasa darba 
devējiem nodrošināt preventīvu darbību veikšanu, lai samazinātu nevienlīdzību, un it īpaši, lai 
samazinātu atalgojuma atšķirības starp dzimumiem.

Grozījumu iesniedza Anne Van Lancker un Christa Prets

Grozījums Nr. 69
22. panta 4. punkts 

4. Šajā nolūkā darba devēji jāmudina 
regulāri sniegt darbiniekiem un/vai viņu 
pārstāvjiem attiecīgu informāciju par 
vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un 
sievietēm uzņēmumā.
Šādā informācijā var iekļaut statistiku par 
vīriešu un sieviešu īpatsvaru dažādos 
organizācijas līmeņos un iespējamajiem 
pasākumiem stāvokļa uzlabošanai, 
sadarbojoties ar darbinieku pārstāvjiem.

4. Šajā nolūkā darba devēji jāmudina 
regulāri sniegt darbiniekiem un/vai viņu 
pārstāvjiem attiecīgu informāciju par 
vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un 
sievietēm uzņēmumā.
Šādā informācijā jāiekļauj statistika par 
vīriešu un sieviešu īpatsvaru dažādos 
organizācijas līmeņos un iespējamajiem 
pasākumiem stāvokļa uzlabošanai, 
sadarbojoties ar darbinieku pārstāvjiem.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, ka informācijā ir iekļauta arī statistika par vīriešu un sieviešu 
īpatsvaru.

Grozījumu iesniedza Mary Honeyball

Grozījums Nr. 70
22. panta 4. punkts 

4. Šajā nolūkā darba devēji jāmudina 
regulāri sniegt darbiniekiem un/vai viņu 
pārstāvjiem attiecīgu informāciju par 
vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un 
sievietēm uzņēmumā.
Šādā informācijā var iekļaut statistiku par 

4. Šajā nolūkā darba devēji jāmudina 
regulāri sniegt darbiniekiem un/vai viņu 
pārstāvjiem attiecīgu informāciju par 
vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un 
sievietēm uzņēmumā. Šādā informācijā var 
iekļaut statistiku par vīriešu un sieviešu 
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vīriešu un sieviešu īpatsvaru dažādos 
organizācijas līmeņos un iespējamajiem 
pasākumiem stāvokļa uzlabošanai, 
sadarbojoties ar darbinieku pārstāvjiem.

īpatsvaru dažādos organizācijas līmeņos, 
relatīvo atalgojumu, un iespējamajiem 
pasākumiem stāvokļa uzlabošanai, 
sadarbojoties ar darbinieku pārstāvjiem.

Or. en

Pamatojums

ES un dalībvalstu galvenā problēma ir pastāvošās atšķirības vīriešu un sieviešu darba 
atalgojumā. Pēdējie Komisijas ziņojumi rāda, ka, neskatoties uz vienlīdzīgas attieksmes 
veicinošo likumdošanu, darba vietās diskriminācija vēl joprojām pastāv. Pirmais solis, 
mēģinot novērst atalgojuma atšķirības, ir noteikt, kur pastāv samaksas nevienlīdzība. Viena 
no pamatproblēmām, risinot atalgojuma atšķirību problēmu, ir tā, ka daudzi darba devēji nav 
sagatavojuši atalgojuma pārskatus, un tādēļ viņiem nav informācijas par vīriešu un sieviešu 
atalgojuma attiecību viņu uzņēmumā. Ja nav šādas informācijas, darba devēji savā 
uzņēmumā nevar sistemātiski risināt atalgojuma nevienlīdzības problēmu. Šis grozījums 
mēģina to risināt un piedāvā pirmo soli sistemātiskā atalgojuma nevienlīdzības problēmas 
risināšanā, iesaistot darbiniekus un viņu pārstāvjus, kas ir daudz efektīvāks līdzeklis par 
individuālām vienlīdzīga atalgojuma sūdzībām.

Grozījumu iesniedza Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Grozījums Nr. 71
26. pants

Dalībvalstis izstrādā noteikumus sankciju 
piemērošanai par to valsts noteikumu
pārkāpumiem, kuri pieņemti saskaņā ar šo 
Direktīvu, un veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai minētās sankcijas tiktu 
piemērotas. Sankcijām, kuras var iekļaut 
kompensācijas maksājumu cietušajam, ir 
jābūt efektīvām, samērīgām un 
pārliecinošām. Dalībvalstis Komisijai par 
šiem noteikumiem ziņo ne vēlāk, kā līdz 
33. pantā minētajam datumam un 
nekavējoties ziņo par jebkuriem turpmāk 
veiktajiem grozījumiem, kas ietekmē šos 
noteikumus. 

Dalībvalstis izstrādā noteikumus sankciju 
piemērošanai par vienlīdzīgu iespēju un 
vienlīdzīgas attieksmes principa 
pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai minētās sankcijas tiktu 
piemērotas. Sankcijām, kuras var iekļaut 
kompensācijas maksājumu cietušajam, ir 
jābūt efektīvām, samērīgām un 
pārliecinošām. Dalībvalstis Komisijai par 
šiem noteikumiem ziņo ne vēlāk, kā līdz 
33. pantā minētajam datumam un 
nekavējoties ziņo par jebkuriem turpmāk 
veiktajiem grozījumiem, kas ietekmē šos 
noteikumus.

Or. en



AM\565760LV.doc PE 357.804v01-00

31/37

Ārējais tulkojums LV

Pamatojums

Izteikums “sankcijām, ko piemēro par to valsts noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti 
saskaņā ar šo Direktīvu” var radīt neskaidrību. Eiropas Kopienas Tiesa ir noteikusi, ka 
efektīvas sankcijas jāparedz un jāpiemēro par “diskriminācijas aizlieguma” pārkāpumiem 
daudz plašāk, vai par vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpumiem. Tas nozīmē, ka par 
jebkuriem valsts, ne tikai šajā Direktīvā paredzētajiem, noteikumu, kas aizliedz dzimumu 
diskrimināciju, pārkāpumiem, kā arī par tiešiem EK likumu pārkāpumiem ir jāsoda (tostarp 
valstu tiesās) ar efektīvām sankcijām.

Grozījumu iesniedza Bernadette Vergnaud

Grozījums Nr. 72
27. pants

Dalībvalstis, atbilstoši valsts likumdošanai, 
koplīgumiem vai praksei mudina darba 
devējus un tos, kas atbildīgi par piekļuvi 
profesionālajai apmācībai, veikt 
pasākumus, lai novērstu visas dzimumu 
diskriminācijas formas, it īpaši uzmākšanos 
un seksuālu uzmākšanos darba vietā.

Dalībvalstis, atbilstoši valsts likumdošanai, 
koplīgumiem vai praksei pieprasa darba 
devējiem veikt efektīvus pasākumus, lai 
novērstu visas dzimumu diskriminācijas 
formas, it īpaši uzmākšanos un seksuālu 
uzmākšanos darba vietā, nodarbinātības 
pieejamības, profesionālajās apmācības, 
karjeras laikā un darba apstākļos.

Or. fr

Pamatojums

Nevienlīdzība var pastāvēt ne tikai darbavietā, bet arī nodarbinātības pieejamības, 
profesionālās apmācības un karjeras laikā; tādēļ darba prakšu uzraudzībā jāiekļauj visas šīs 
jomas.

Grozījumu iesniedza Anneli Jäätteenmäki

Grozījums Nr. 73
27. pants

Dalībvalstis, atbilstoši valsts likumdošanai, 
koplīgumiem vai praksei mudina darba 
devējus un tos, kas atbildīgi par piekļuvi 
profesionālajai apmācībai, veikt pasākumus, 

Dalībvalstis, atbilstoši valsts likumdošanai, 
koplīgumiem vai praksei nodrošina, ka 
darba devēji un tie, kas atbildīgi par piekļuvi 
profesionālajai apmācībai, veic pasākumus, 
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lai novērstu visas dzimumu diskriminācijas 
formas, it īpaši uzmākšanos un seksuālu 
uzmākšanos darba vietā.

lai novērstu visas dzimumu diskriminācijas 
formas, it īpaši uzmākšanos un seksuālu 
uzmākšanos darba vietā. 

Or. en

Grozījumu iesniedza Bernadette Vergnaud

Grozījums Nr. 74
27. panta 2. a apakšpunkts (jauns)

Nosakot darba devēju un par profesionālo 
apmācību atbildīgo personu saistības, 
jāmudina viņus veikt arī iepriekš pirmajā 
punktā minētos pasākumus.

Or. fr

Pamatojums

Nevienlīdzība var pastāvēt ne tikai darbavietā, bet arī nodarbinātības pieejamības, 
profesionālās apmācības un karjeras laikā; tādēļ darba prakšu uzraudzībā jāiekļauj visas šīs 
jomas.

Grozījumu iesniedza Bernadette Vergnaud

Grozījums Nr. 75
28. a pants (jauns)

Dalībvalstis vienlīdzīgas attieksmes 
principa aizsardzībai var ieviest vai 
saglabāt noteikumus, kas ir izdevīgāki par 
šajā Direktīvā noteiktajiem noteikumiem.

Or. fr

Pamatojums

Direktīvas 2002/73/EC 8. e panta 1. punkta teksts jāiekļauj šajā priekšlikumā, jo tas 
dalībvalstīm dod iespēju nodrošināt augstāku vienlīdzīgas attieksmes aizsardzības līmeni.
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Grozījumu iesniedza Bernadette Vergnaud

Grozījums Nr. 76
30. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka pasākumus, kas 
veikti saskaņā ar šo Direktīvu kopā ar jau 
spēkā esošajiem noteikumiem, ar visiem 
attiecīgajiem līdzekļiem dara zināmus visām 
ieinteresētajām personām, piemēram, darba 
vietā. 

Dalībvalstis nodrošina, ka pasākumus, kas 
veikti saskaņā ar šo Direktīvu kopā ar jau 
spēkā esošajiem noteikumiem, ar visiem 
attiecīgajiem līdzekļiem dara zināmus visām 
ieinteresētajām personām, piemēram, darba 
vietā un nodarbinātības pieejamības, 
profesionālās apmācības un karjeras laikā.

Or. fr

Pamatojums

Nevienlīdzība var pastāvēt ne tikai darbavietā, bet arī nodarbinātības pieejamības, 
profesionālās apmācības un karjeras laikā; tādēļ darba prakšu uzraudzībā jāiekļauj visas šīs 
jomas.

Grozījumu iesniedza Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Grozījums Nr. 77
31. panta 2. a punkts (jauns)

2. a Dalībvalstis novērtē 13. panta 2. 
punktā noteiktos nodarbinātības 
pasākumus, lai, ņemot vērā sociālo 
attīstību, nolemtu, vai ir attaisnojami 
saglabāt minētos izņēmumus. Tās paziņo 
Komisijai par šī novērtējuma rezultātiem 
reizi četros gados. Ņemot vērā šo 
informāciju, Komisija reizi četros gados 
sastāda ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums ir iekļauts 13. pantā kā 3. punkts. Tomēr šis ir Direktīvas 76/207 gala 
nosacījums, kas iekļauts Direktīvas jaunajā redakcijā kā 31. panta 3. punkts. Turklāt 
dalībvalstu un Komisijas periodiskie ziņojumi ļaus EP uzraudzīt uzstājības, nepārredzamības 
un izņēmuma statusa apdraudēto dzimumu līdztiesības principa īstenošanu. 
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Grozījumu iesniedza Bernadette Vergnaud

Grozījums Nr. 78
32. pants

Vēlākais līdz 2008. gada 30. jūnijam 
Komisija pārbauda šīs Direktīvas darbību 
un, ja nepieciešams, ierosina vajadzīgos 
grozījumus.

Vēlākais līdz 2008. gada 30. jūnijam 
Komisija pārbauda šīs Direktīvas darbību 
un, ja nepieciešams, ierosina vajadzīgos 
grozījumus. Pirmām kārtām tā izmanto 
visus tās rīcībā esošos līdzekļus, lai uzliktu 
sodu tām dalībvalstīm, kuras līdz tam vēl 
nav transponējušas šo direktīvu. 

Or. fr

Pamatojums

Ļoti svarīgi ir pievērst uzmanību transponēšanas nozīmībai, jo tas, ja tā vēl nav veikta, 
nozīmē, ka Eiropas pilsoņi nevar izmantot šajos tiesību aktos noteiktās tiesības savā 
dalībvalstī.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 79
8. panta 1. punkts 

1. Pretrunā ar vienlīdzīgas attieksmes 
principu ir tādi noteikumi, kuri tieši vai 
netieši balstās uz dzimumu un ar kuriem: 

1. Pretēji vienlīdzīgas attieksmes principam 
ir tādi noteikumi, kuri tieši vai netieši 
balstās uz dzimumu un izraisa: 

Or. en

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 80
8. panta 1. punkta h) apakšpunkts

h) nosakot atšķirīgus iemaksu līmeņus, 
izņemot tiktāl, ciktāl var būt vajadzīgs, lai 
ņemtu vērā statistisko aprēķinu 

h) Noteikums par atšķirīgiem iemaksu 
līmeņiem
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koeficientus, kuri noteiktu iemaksu shēmās 
atšķiras atkarībā no dzimuma; atsevišķi 
elementi var atšķirties, ja summu 
nevienlīdzība veidojas, piemērojot 
statistiskos koeficientus, kas atšķiras 
atkarībā no dzimuma, fonda shēmas 
ieviešanas laikā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 81
8. panta 1. punkta j) apakšpunkts

j) nosaka atšķirīgus darba devēju iemaksu 
līmeņus, izņemot:
i) noteiktu iemaksu shēmās, ja to mērķis ir 
galīgo pabalstu summu vienādot vai padarīt 
daudz vienlīdzīgāku abiem dzimumiem,
ii) noteiktu iemaksu fondu pabalstu shēmās, 
ja darba devēja iemaksas ir paredzētas, lai 
nodrošinātu fondu pietiekamību noteikto 
pabalstu izmaksu segšanai;

j) Noteikums par atšķirīgu summu 
iemaksām darba devējiem (pārējais svītrots)

Or. en

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 82
8. panta 1. punkta k) apakšpunkts

k) dažādu normu vai tādu normu, kas 
piemērojamas tikai noteikta dzimuma 
darbiniekiem, noteikšana, izņemot tās, kas 
noteiktas h), i) un j) apakšpunktā, attiecībā 
uz tiesību garantēšanu vai saglabāšanu 

k) Dažādu nosacījumu vai nosacījumu, kas 
piemērojami tikai viena dzimuma 
darbiniekiem, noteikšana, ja darbinieks 
izstājas no shēmas
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attiecībā uz atliktiem pabalstiem, ja 
darbinieks izstājas no shēmas.

Or. en

Pamatojums

Ciktāl grozījumos iekļauti darba atalgojuma jautājumi, jānodrošina, ka šie nosacījumi tikai 
izpilda Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 141. panta 1. sadaļu, taču nemaina EK līguma 
141. panta 1. sadaļas saturu. 

Var apšaubīt, vai augstāku iemaksu vai zemāku pabalstu pieļaušana atkarībā no dzimuma 
sociālās nodrošināšanas shēmās ir saskaņā ar EK Līguma 141. panta 1. iedaļu, kā noteikts 
Direktīvas 86/378/EEK, ko groza Direktīva 96/97/EEK, 6. panta h) punktā un tiek aplūkots 
grozījumu 8. panta 1. sadaļas h) punktā, jo šis atvieglojums attiecas tikai uz sieviešu darba 
ņēmēju zaudējumiem.

Problēma nevienlīdzīgas attieksmes pret dzimumiem attaisnošanā ar statistiskajiem 
aprēķiniem nav tikai attiecībā uz nodarbinātības un darba jautājumiem. Atbilstoši, par 
apspriežamo priekšlikumu direktīvai par EK Līguma 13. pantu Komisija norāda, ka šis 
paradums neatbilst Kopienas tiesību aktu nosacījumiem. Ir nepamatoti darbiniekiem un 
finanšu dienestiem radīt iespaidu, ka direktīvas priekšlikums sociālās nodrošināšanas shēmās 
pieļauj augstākas iemaksas vai zemākus pabalstus atkarībā no dzimuma, pamatojoties uz EK 
Līguma 141. panta 1. iedaļu. Atvieglojums no EK Līguma 141. panta 1. sadaļas, kā to pašreiz 
paredz direktīvas 96/97/EEK 6. panta h) punkts, neatbilst principam par vienlīdzīgu darba 
samaksu vīriešiem un sievietēm, ko skaidri nosaka EK Līgums. Šāds atvieglojums nebūtu 
jāiekļauj jaunajā direktīvā.

Ierosinātajos 8. panta 1. iedaļas j) un k) apakšpunktu grozījumos tas ir arī ievērots. 
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