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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Sieviešu tiesību un
dzimumu līdztiesības komiteju

A. savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atzinīgi vērtē Komisijas mērķi analizēt sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirību cēloņus un 
noteikt konkrētus veicamos pasākumus, lai mazinātu atalgojuma atšķirības un sieviešu 
darba tirgus segregāciju, ar ko tās ir saistītas; uzsver, ka jau esošie daudzie pētījumi un 
apkopotie dati norāda, ka progress ir bijis pārāk lēns (atalgojuma atšķirību samazināšanās 
no 17 % 1995. gadā uz 15 % 2005. gadā);

2. vērš uzmanību uz faktu, ka attiecīgajai statistikai ir jābūt saskaņotai, salīdzināmai, pilnīgai 
un izveidotai tā, lai tiktu ņemtas vērā jaunas klasificēšanas un personāla organizācijas 
sistēmas un darba organizācijas reformas, un uzskata, ka atalgojuma atšķirības nav
nosakāmas, vienkārši pamatojoties uz atšķirību bruto darba samaksā stundā, bet gan 
ņemot vērā tādus faktorus kā individuāla atsevišķa piemaksa, profesiju klasifikācija, darba 
organizācijas modeļi, profesionālā pieredze un darba ražīgums, kas ir jāmēra ne tikai 
kvantitatīvā izteiksmē (stundās, kuras darbinieks fiziski pavada darba vietā), bet arī 
kvalitatīvā izteiksmē;

3. uzskata, ka stratēģijai, kas palīdzēs novērst atalgojuma atšķirību, horizontālu un vertikālu
darba tirgus segregāciju, darbu stereotipizēšanu un to nozaru stereotipizēšanu, kuros
sievietes parasti dominē, ir nepieciešams tiesisku un citu pasākumu pamats dažādos 
līmeņos, kas nosaka atšķirību starp diskrimināciju un atalgojuma atšķirību, kura rodas citu 
iemeslu dēļ un nav saistīta ar tiešu vai netiešu diskrimināciju, jo, kamēr pirmā ir pakļauta 
tieši tiesību aktu kopumam, tikmēr otra ir jārisina, izmantojot politikas virzienus ar 
konkrētiem mērķiem un īpašus pasākumus;

4. uzskata, ka dažādajām pieejām, kas ir ierosinātas atalgojuma atšķirības mazināšanai, 
paturot prātā dažādās ieinteresētās puses — dalībvalstis, sociālos partnerus un vienlīdzīgu 
iespēju aizstāvības organizācijas — ir jābūt pamatotām uz atbilstošu politiku ekonomikas, 
nodarbinātības un sociālās politikas jomā un pasākumiem, kā arī uz

a) īpašu politiku, kas radītu iespējas darba un privātās dzīves apvienošanai, nodrošinātu 
bērna aprūpi un cita veida aprūpi (kam ir jābūt pieejamai neatkarīgi no darbinieka statusa 
un darba līguma veida), elastīgu darba organizāciju un darba laiku, bērna kopšanas 
atvaļinājumu mātei un tēvam, vecākiem un ģimenei,

b) fiskālo un sociālās aizsardzības politiku un ar dzimumu saistītiem pasākumiem, kas radīti, 
lai kompensētu netaisnas un nepamatotas atalgojuma atšķirības un veicinātu sieviešu 
nodarbinātību,

c) īpašiem pasākumiem saskaņā ar nacionālajām programmām, lai ieviestu Lisabonas 
stratēģijas cikla 2008/2010 integrētās pamatnostādnes, kas radītas, lai ņemtu vērā vietējos 
apstākļus katrā valstī un nodrošinātu Līdztiesības ceļveža 2006–2010 ieviešanu saskaņā ar 
grafiku,
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d) noteiktiem un precīziem pasākumiem (saskaņā ar Līguma 141. panta 4. punktu), lai 
atrisinātu atalgojuma atšķirības un dzimumu segregāciju, kas jāīsteno sociālajiem 
partneriem un vienlīdzīgu iespēju aizstāvības organizācijām dažādos līmeņos gan līguma 
noslēgšanas, gan nozaru līmenī, piemēram, liekot sociālajiem partneriem slēgt samaksas 
līgumus, veicot sistemātiskus pētījumus attiecībā uz atalgojuma vienlīdzību, ieviešot 
uzņēmumu vienlīdzības plānus, nosakot kvalitatīvus un kvantitatīvus mērķus un 
salīdzinošo novērtējumu, apmainoties ar labāko praksi, ko apstiprinājušas iesaistītās puses 
un ko papildina atklāto šķēršļu un grūtību uzskaite,

e) panta iekļaušanu, kas nosaka dzimumu līdztiesības ievērošanu un atalgojuma vienlīdzību 
publiskos iepirkuma līgumos un īpašas zīmes, piemēram, „kvalitātes sertifikāta” ieviešanu 
par dzimumu un atalgojuma politikas īstenošanu, ko varētu piešķirt uzņēmumiem, kā arī 
ieviest šādiem uzņēmumiem īpašas priekšrocības attiecībā uz nacionālā, vietējā un Eiropas 
atbalsta pasākumu un līdzekļu pieejamību un atbalstīt tos publisko iepirkuma līgumu 
parakstīšanā;

B. savā rezolūcijas priekšlikuma pielikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka ir jānodrošina Līguma 141. panta 1. un 2. punkta pareiza interpretācija un 
īstenošana un jāveic attiecīgie pasākumi atbilstošas direktīvas izstrādei (Eiropas līmenī 
un/vai saistībā ar tās transponēšanu un īstenošanu valstu līmenī), īpaši attiecībā uz:

a) atalgojuma koncepciju un nodarbinātības sociālās aizsardzības sistēmām, nodrošinot, ka 
tās ir formulētas tādās veidā, kas pilnībā atspoguļo to informāciju un novērtējumu, kas ir 
iekļauts jaunajās profesiju klasifikācijas sistēmās,

b) profesiju klasifikāciju, nodrošinot, ka jaunās klasifikācijas, personāla organizācijas un 
darba organizācijas sistēmas tiek izmantotas kā informācijas un novērtējuma sistēmas 
avots, nosakot atalgojumu, ievērojot salīdzināmības principu,

c) vienlīdzīgu iespēju aizstāvības organizāciju uzdevumiem, nodrošinot, ka tām kopā ar 
partneriem ir jākļūst nozīmīgākām,

d) darba devēju sniegto informāciju par vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm 
darba vietā, paredzot īpašu un mērķtiecīgāku informāciju attiecībā uz atalgojuma 
atšķirībām, vairāk iesaistoties un piešķirot īpašu nozīmi sociālajiem partneriem un 
vienlīdzīgu iespēju aizstāvības organizācijām;

2. ir pārliecināta, ka ir būtiski nodrošināt labāku un ātrāku direktīvas noteikumu ieviešanu, 
kuru mērķis ir atrisināt atalgojuma atšķirības, nodrošinot dalībvalstīm, sociālajiem 
partneriem un vienlīdzīgu iespēju aizstāvības organizācijām iespēju piemērot tādus 
pasākumus, kas noteikti sociālo partneru 2005. gada martā pieņemtajā „Sieviešu un 
vīriešu līdztiesības pasākumu programmā”, paredzot:

a) informācijas apriti un pamatnostādnes praktiskiem atalgojuma atšķirības risinošiem 
pasākumiem (īpaši MVU), kā arī valsts un nozaru koplīgumus,

b) dzimumiem raksturīgu, pārskatāmu un pieejamu statistikas datu apkopošanu (izmantojot 
metodes, kurās ņem vērā mainīgos lielumus) valsts, nozaru un uzņēmumu līmenī,
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c) pārredzamu un dzimumneitrālu darba novērtēšanas sistēmu izveidošanu, kuras palīdz 
novērtēt, ja nepieciešams individuālos gadījumos, vai darba apraksts un atalgojuma 
kritēriji nav diskriminējoši,

d) īpašu apmācību sociālajiem partneriem, kas pamatota uz analītisko instrumentu 
aprīkojumu un pasākumiem ar konkrētiem mērķiem, kuri jāizmanto, sagatavojot līgumus 
un pārbaudot, vai tiek piemēroti noteikumi un politika atalgojuma atšķirības risināšanai.
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