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ĪSS PAMATOJUMS

Priekšlikuma pamatā ir EK līguma 137. panta 2. punkts un 141. panta 3. punkts. Lai gan 
Direktīvas 92/85/EEK pamatā ir EK līguma 118. pants (tagad EK līguma 137. pants) un tā ir 
īpaša direktīva, kas iekļaujas veselības un darba drošības direktīvas (Direktīva 89/391/EEK) 
ietvaros, EK līguma 141. pants papildina šā priekšlikuma tiesisko pamatu. Grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumam ir būtiska nozīme strādājošu sieviešu, kas gaida bērnu vai ir 
dzemdējušas bērnu, veselības un drošības aizsardzībā. Aizsardzība pret atlaišanu vai 
diskrimināciju grūtniecības vai maternitātes dēļ, kā arī grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
apmaksāšana palīdz aizsargāt sieviešu veselību un drošību. Tomēr noteikumi, kas attiecas uz 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, tā ilgumu, apmaksu un sieviešu, kas dodas šādā 
atvaļinājumā vai atsāk darba gaitas, tiesības un pienākumi ir vienlīdz cieši saistīti ar EK 
līguma 141. panta 3. punktā noteikto vienlīdzīgu iespēju principa piemērošanu starp sievietēm 
un vīriešiem. Līdz ar to šā priekšlikuma pamatā ir apvienoti vairāki tiesiskie pamati.

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja ir pievērsusi īpašu uzmanību šādiem jautājumiem 
atbilstoši tās kompetencei:

Pienākumu dalīšana
Ir ārkārtīgi svarīgi, lai sieviete un vīrietis kopīgi uzņemtos atbildību par bērnu aprūpi no viņu 
dzimšanas brīža, un ir vienlīdz svarīgi dot vīrietim iespēju uzņemties atbildību. Tā kā 
pašreizējā direktīva nedod iespēju iekļaut paternitātes atvaļinājumu, Eiropas Parlaments vēlas 
uzsvērt, ka ir nepieciešams izstrādāt direktīvu ar mērķi nodrošināt vienlīdzīgas iespējas un 
kopīgu atbildību.
Turklāt, lai nodrošinātu kopīgu atbildību, šim direktīvas priekšlikumam ir jākļūst par 
turpmāko diskusiju elementu attiecībā uz direktīvu par bērnu kopšanas atvaļinājumu un 
direktīvu par vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm kā pašnodarbinātām personām.

Strādājošu grūtnieču tiesības nodarbinātības jomā
Nodarbinātības komiteja ir pārliecināta, ka Direktīvas 92/85/EKK grozījumu priekšlikums 
stiprinās grūtnieču tiesības nodarbinātības jomā.
Tomēr mēs esam pārliecināti, ka bez Nodarbinātības un sociālo lieto komitejas ierosinātajiem 
grozījumiem un Eiropas līmeņa sociālo partneru papildu pasākumiem grozītais teksts nedz 
uzlabos iespējas apvienot profesionālo, privāto un ģimenes dzīvi, nedz palīdzēs sievietēm 
atgriezties darba tirgū.

Grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu minimālā ilguma pagarināšana, ietverot 
obligāto periodu
Komiteja ierosina pagarināt grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma minimālo ilgumu no 
14 līdz 18 nedēļām, ietverot tajā obligāto sešu nedēļu atvaļinājumu pēc dzemdībām. Šā 
ierosinājuma mērķis ir ļaut strādājošai sievietei atlabt pēc dzemdībām.
Ietekmes novērtējums parāda, ka grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma pagarināšana un 
obligātā perioda iekļaušana pēc dzemdībām vien nenodrošinās ideālas izmaiņas attiecībā uz 
strādājošu grūtnieču stāvokli darba tirgū. To varēs panākt, kombinējot šo pasākumu ar citiem, 
piemēram, efektīgu bērnu kopšanas atvaļinājumu vai citiem risinājumiem (piemēram, bērnu 



PE418.227v01-00 4/13 PA\763341LV.doc

LV

pieskatīšanas dienestu atbilstoši Barselonas mērķos noteiktajām saistībām). Tādējādi 
priekšlikums par grozījumu veikšanu Direktīvā 92/85/EEK ir uzskatāms tikai par pirmo soli 
īstajā virzienā.

Karjeras iespēju aizsardzība
Piedāvātajos grozījumos Direktīvā 92/85/EEK ir pieminēts, ka strādājošām sievietēm 2. panta 
nozīmē ir tiesības atgriezties tajā pašā vai līdzvērtīgā darbā, neciešot nekādu nosacījumu un 
apstākļu pasliktināšanos šā atvaļinājuma dēļ un gūstot visu to darba apstākļu uzlabošanos, uz 
kuriem tām būtu tiesības to prombūtnes laikā (2. pants 3. punkta b) apakšpunkts).
Šādu nostāju atbalsta Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja, tomēr vēl ir nepieciešams 
nodrošināt strādājošu sieviešu aizsardzību, gādājot, ka viņas saņem apmācību un izglītību, kas 
nepieciešama karjeras iespēju saglabāšanai.
Darbinieces nepiedalās darba tirgū 18 nedēļas, un tas var izraisīt nopietnu pārrāvumu karjeras 
iespējās. Būs nepieciešams ieguldīt papildu pūles apmācības un izglītošanas ziņā, lai 
nepieļautu, ka strādājošas sievietes zaudē savas likumīgās profesionālās iespējas.

Pašnodarbinātu strādājošu sieviešu tiesības
Tā kā izskatāmais direktīvas priekšlikums aizsargā tikai algotu strādājošu sieviešu tiesības, lai 
cīnītos pret diskrimināciju un nodrošinātu vienādas iespējas, dalībvalstu pienākums ir 
nodrošināt, lai pašnodarbinātām sievietēm ir iespējas izmantot tās pašas šajā direktīvā 
paredzētās tiesības.

Sociālo partneru loma
Sociālie partneri Eiropas līmenī (Business Europe (Eiropas Profesionālo un darba devēju 
apvienību savienība), Uzņēmumu ar valsts kapitāla daļu Eiropas centrs un Eiropas 
arodbiedrību konfederācija) 1995. gada 14. decembrī noslēdza vienošanos par bērnu kopšanas 
atvaļinājumu un īstenoja to ar Padomes Direktīvu 96/34/EK (1996. gada 3. jūnijs). Šajā 
direktīvā ir noteiktas minimālās prasības attiecībā uz bērnu kopšanas atvaļinājumu, kas ir 
svarīgs profesionālās un ģimenes dzīves apvienošanas līdzeklis un kas veicina vienlīdzīgas 
iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm.
Tā kā Direktīvas 92/85/EEK grozījumu priekšlikumos ir minēta strādājošu sieviešu 
atgriešanās darbā (2. panta 2., 3., 4. un 5. punkts), ir arīdzan jāpievērš īpaša uzmanība 
apstākļiem, kas nodrošina darbinieču efektīvu atgriešanos darba tirgū. Šis jautājums ir cieši 
saistīts, piemēram, ar efektīvu bērnu pieskatīšanas nodrošināšanu, lai strādājošas sievietes 
patiešām varētu atgriezties darbā.
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GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a) ņemot vērā Padomes 1996. gada 
3. jūnija direktīvu 96/34/EK par UNICE, 
CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu 
attiecībā uz bērna kopšanas 
atvaļinājumu1. 
__________________________________
OV L Nr. 145, 19.06.1996. 4. lpp.

Or. pt

Pamatojums

Padomes Direktīva 96/34/EK ir pamatnolīgums starp BusinessEurope (UNICE), CEEP un 
EAK par bērna kopšanas atvaļinājumu un ir nozīmīgs papildinājums Direktīvas 92/85/EEK 
grozījumu priekšlikumam, ko ar to nosaka minimālās prasības, lai atvieglotu strādājošu 
vecāku profesionālo un vecāku pienākumu saskaņošanu.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b) ņemot vērā mērķus, kas bērnu 
uzraudzības pakalpojumu jomā noteikti 
Barselonas 2002. gada 15. un 16. marta 
Eiropadomes sanāksmes secinājumos,
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Or. pt

Pamatojums

Barselonas 200. gada marta Eiropadomes sanāksmē tika secināts, ka dalībvalstīm būtu 
jānovērš šķēršļi, kas traucē sievietēm iekļauties darba tirgū un līdz 2010. gadam jāizveido 
bērnu uzraudzības struktūras vismaz 90 % bērnu vecumā no trīs gadiem līdz obligātajam 
skolas vecumam un vismaz 33 % bērnu līdz trīs gadu vecumam tā, lai šie pakalpojumi būtu 
vienlīdz pieejami gan pilsētās, gan laukos. 

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.d) ņemot vērā Komisijas 2006. gada 
4. jūlija paziņojumu „Ceļā uz ES 
stratēģiju par bērnu tiesībām”2;
_________________________________
2 COM(2006)0367.

Or. pt

Pamatojums

Šajā paziņojumā bērnu tiesības ir uzskatītas par vienu no ES prioritātēm un dalībvalstis tajā 
tiek aicinātas ievērot ANO Konvenciju par bērnu tiesībām un tās papildprotokolus, kā arī 
tūkstošgades attīstības mērķus. Saskaņā ar šo direktīvu ir jānodrošina, lai visiem bērniem 
būtu iespēja tikt barotiem ar mātes pienu un saņemt viņu attīstības vajadzībām atbilstošu 
kopšanu, kā arī pienācīgu un kvalitatīvu aprūpi.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.e) ņemot vērā Pasaules Veselības 
organizācijas 2002. gada 16. aprīļa 
ieteikumu par pasaules stratēģiju saistībā 
ar zīdaiņu un mazu bērnu barošanu 
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(A55/15);

Or. pt

Pamatojums

Lai nodrošinātu zīdaiņu pilnvērtīgu augšanu un attīstību, PVO skatījumā viņi pirmo sešu 
dzīves mēnešu laikā ir jābaro vienīgi ar mātes pienu.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a) ņemot vērā novecošanas fenomenu 
ES un Komisijas paziņojumu „Eiropas 
demogrāfiskā nākotne – kā pārvērst 
problēmu par iespēju”1, ir jādara viss 
iespējamais, lai nodrošinātu efektīvu 
maternitātes aizsardzību. 
1 COM(2006)0571.

Or. pt

Pamatojums

Ņemot vērā demogrāfiskās pārmaiņas un lielāka bērnu skaita nozīmi, ir jānodrošina efektīvi 
noteikumi grūtniecības un dzemdību atvaļinājumam.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants — 1. punkts
Direktīva 92/85/EK
8. pants — 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja darbiniece baro bērnu ar krūti, 
maksimālo 18 nedēļu grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumu var pagarināt par 
6 papildu nedēļām;
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Or. pt

Pamatojums

Saskaņā ar PVO ieteikumu A55/15 zīdaiņi pirmo sešu dzīves mēnešu laikā ir jābaro vienīgi ar 
mātes pienu. Tāpēc šajā pantā ir paredzēts grozījums par sešām papildu nedēļām.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants — 1. punkts
Direktīva 92/85/EK
8. pants — 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Šo direktīvu piemēro arī 
pašnodarbinātām sievietēm, dalībvalstīm 
ir jāveic nepieciešamie attiecīgo tiesību 
aktu pielāgojumi, lai saglabātu darba 
tiesību vienlīdzību īpaši saistībā ar 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu.

Or. pt

Pamatojums

Pret pašnodarbinātām sievietēm nedrīkst būt citāda attieksme un viņām ir jāpiemēro tās 
pašas tiesības, kas algotiem darbiniekiem.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants — 2. punkts
Direktīva 92/85/EK
10. pants — 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu strādājošo 
grūtnieču drošības un veselības 
aizsardzību, īpaši iekārtojot ergonomiskas 
darba vietas, pielāgojot darba laiku (darbs 
naktī un darbvietas maiņa) un darba 
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intensitāti, kā arī pastiprinot aizsardzību 
pret īpašiem infekcijas izraisītājiem un 
jonizējošu starojumu.

Or. pt

Pamatojums

Strādājošu grūtnieču veselības un drošības aizsardzībai ir jābūt vienam no galvenajiem šīs 
direktīvas mērķiem.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants — 2. punkts
Direktīva 92/85/EK
10. pants — 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja 2. pantā definēto darbinieci atlaiž no 
darba 1. punktā minētajā laikposmā, darba 
devējam jāsniedz pienācīgs pamatojums 
rakstveidā. Ja atlaišana notiek sešus
mēnešu laikā pēc 8. panta 1. punkta 
paredzētā grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājuma, darba devējam pēc attiecīgās 
darbinieces pieprasījuma jāsniedz 
pienācīgs pamatojums rakstveidā.

2. Ja 2. pantā definēto darbinieci atlaiž no 
darba 1. punktā minētajā laikposmā, darba 
devējam jāsniedz pienācīgs pamatojums 
rakstveidā. Ja atlaišana notiek divpadsmit
mēnešu laikā pēc 8. panta 1. punkta 
paredzētā grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājuma, darba devējam pēc attiecīgās 
darbinieces pieprasījuma jāsniedz 
pienācīgs pamatojums rakstveidā.

Or. pt

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir pagarināt darbinieces aizsardzību pret atlaišanu par grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājuma izmantošanu pēc atgriešanās darbā no 6 mēnešiem līdz 12 mēnešiem. 
Ņemot vērā to, ka pirmo sešu mēnešu laikā darbiniece un darba devējs pielāgo darba laiku 
jaunajai situācijai un, iespējams, veic jaunas ar darbu saistītas izmaiņas, aizsardzība pret 
atlaišanu ir jāpagarina līdz 12 mēnešiem.
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Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants — 3. punkts — b) daļa
Direktīva 92/85/EK
11. pants  2. punkts  c) daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

«c) “c) darbiniecēm, kas definētas 2. pantā, 
izmantot tiesības atgriezties savā darbā vai 
līdzvērtīgā amatā ar noteikumiem, kas nav 
viņām mazāk labvēlīgi, un izmantot visus 
darba apstākļu uzlabojumus, uz kuriem 
viņām būtu bijušas tiesības prombūtnes 
laikā”.

„c) darbiniecēm, kas definētas 2. pantā, 
izmantot tiesības atgriezties savā darbā vai 
līdzvērtīgā amatā ar noteikumiem, kas nav 
viņām mazāk labvēlīgi, un izmantot visus 
darba apstākļu uzlabojumus, uz kuriem 
viņām būtu bijušas tiesības prombūtnes
laikā”; izņēmuma gadījumos, ja notiek 
ražošanas procesa pārstrukturēšana vai 
padziļināta reorganizācija, ir vienmēr 
jānodrošina darbiniecei iespēja pārrunāt 
ar darba devēju šo izmaiņu ietekmi uz 
profesionālo situāciju.”

Or. pt

Pamatojums

Šis jautājums ir svarīgs, jo rodoties īpašiem apstākļiem (piemēram, finanšu krīzei), kas var 
negatīvi ietekmēt grūtniecības vai dzemdību atvaļinājumā esošas sievietes stāvokli un izraisīt 
tiesību zudumu, ja viņa ar darba devēju nepārrunā pārstrukturēšanas ietekmi, viņas 
profesionālais stāvoklis uzņēmumā var tikt apdraudēts.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants — 3. punkts — b.a daļa (jauns)
Direktīva 92/85/EK
11. pants— 2. punkts  c.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b.a) 2. punktam pievieno šādu c.a) 
apakšpunktu
c.a) Darbiniecēm 2. panta nozīmē ir 
tiesības uz papildu izglītību un apmācību 
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ar mērķi nostiprināt karjeras perspektīvas.

Or. pt

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai sievietes, kurām ir bērni, šā iemesla dēļ nepieredzētu 
karjeras perspektīvu samazināšanos un lai darba devējam (saskaņojot ar darbinieci) būtu 
jāveic darbinieces karjeras perspektīvu saglabāšanai nepieciešamie izglītības un apmācības 
pasākumi.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants  3. punkts  b.b daļa (jauns)
Direktīva 92/85/EK
11. pants  2. punkts  c.b daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b a) 2. punktam pievieno šādu c.b) 
apakšpunktu
c.b) Dalībvalstīm ir jārūpējas par to, lai, 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
izmantošana negatīvi neietekmētu 
darbinieces pensijas tiesības.

Or. pt

Pamatojums

Ir svarīgi, lai grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā darbiniecei izmaksātie pabalsti 
negatīvi neietekmētu viņas pensijas tiesības. Dalībvalstīm ir šāda iespēja jānovērš un 
jāatlīdzina šāds iespējamais pensijas tiesību zaudējums.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants — 3. punkts — d daļa
Direktīva 92/85/EK
11. pants  5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"5. Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 2. pantā 
definētās darbinieces 8. pantā paredzētā 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
laikā vai atgriežoties no tā darbā, varētu 
pieprasīt izmaiņas darba laikā un darba 
organizācijas modeli un darba devējiem 
būtu pienākums izskatīt šādus 
pieprasījumus, ņemot vērā darba devēja un 
darbinieces vajadzības.”

5. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 2. pantā definētās 
darbinieces 8. pantā paredzētā grūtniecības 
un dzemdību atvaļinājuma laikā vai 
atgriežoties no tā darbā, varētu pieprasīt 
izmaiņas darba laikā un darba organizācijas 
modelī un darba devējiem būtu pienākums 
izskatīt šādus pieprasījumus, ņemot vērā 
darba devēja un darbinieces vajadzības. To 
var pieprasīt arī tās darbinieces tēvs, 
laulātais vai dzīvesbiedrs vai dzīvesbiedre, 
kura izmato grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājumu, un saistībā ar to ir 
jānodrošina vienlīdzīga attieksme.” 

Or. pt

Pamatojums

Uzņemoties kopīgas rūpes par pienākumu veikšanu, ir svarīgi, lai tēvs, laulātais vai 
dzīvesbiedrs vai dzīvesbiedre pēc darbinieces grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma beigām 
varētu lūgt pielāgot darba laiku un darba režīmu.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants — 2.b daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Eiropas līmeņa sociāliem partneriem 
ir jādiskutē par pamatnolīgumu saistībā 
ar bērna kopšanas atvaļinājumu, lai dotu 
iespēju abiem vecākiem pēc bērna 
piedzimšanas uzlabot privātās dzīves un 
darba līdzsvaru.

Or. pt

Pamatojums

Direktīvas 92/85/EEK grozījumu priekšlikumā nav precizēti noteikumi grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājuma efektivitātes nodrošināšanai un nav paredzēta skaidra pāreja no 
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grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma uz atgriešanos darbā, piemēram, bērnudārzi, 
paternitātes atvaļinājums vai bērna kopšanas atvaļinājums.


	763341lv.doc

