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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar ieteikumiem Komisijaipar to, kā piemērot principu par vienlīdzīgu atalgojumu 
vīriešiem un sievietēm
(2008/2012(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā EK līguma 192. panta otro ievilkumu,

– ņemot vērā EK līguma 2. panta un 141. panta trešo punktu,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Likvidēt atšķirības sieviešu un vīriešu darba samaksā” 
(COM(2007)0424),

– ņemot vērā ziņojumu, ko izstrādājis Komisijas juridisko ekspertu tīkls nodarbinātības, 
sociālo lietu un vīriešu un sieviešu līdztiesības jomā;

– ņemot vērā Eiropas Dzimumu līdztiesības paktu, ko pieņēma Briseles Eiropadomes 
sanāksmē 2006. gada 23.–24. martā,

– ņemot vērā EKT lietas, kuru pamatā ir EK līguma 141. pants,

– ņemot vērā Eiropas sociālo partneru rīcības programmu dzimumu līdztiesībai,

– ņemot vērā 2007. gada 13. marta rezolūciju par Ceļvedi sieviešu un vīriešu līdztiesībā 
(2006–2010)1 un 2008. gada septembra rezolūciju par sieviešu un vīriešu līdztiesību –
2008 2008/2047(INI))2,

– ņemot vērā Reglamenta 39. un 45. pantu,

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu un 
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A6-0000/2008),

A. tā kā Eiropas Savienībā sievietes salīdzinājumā ar vīriešiem nopelna vidēji par 15 % 
mazāk un līdz 25 % mazāk privātajā sektorā, tā kā darba samaksas atšķirība atkarībā no 
dzimuma dalībvalstīs ir no 4 % līdz 25 % un tai nav tendences būtiski samazināties, 

B. tā kā darba samaksas atšķirība atkarībā no dzimuma joprojām nemainās, neskatoties uz 
vairāk nekā 30 gadus spēkā esošu tiesību aktu kopumu, veiktajiem pasākumiem un 
iztērētājiem resursiem, lai šo atšķirību samazinātu,

C. tā kā visās dalībvalstīs sievietēm bieži vien ir labāki rezultāti mācībās, un lielākā daļa no 
augstākās izglītības absolventiem ir sievietes, bet tas nerada salīdzinošu samaksas 
atšķirību ierobežojumu,

                                               
1 OV C 301 E, 13.12.2007., 56. lpp.
2 Teksts vēl nav pieņemts
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D. tā kā atšķirīgas darba samaksas iemesli ir tieša un netieša diskriminācija, kā arī sociāli un 
ekonomiski faktori, darba tirgus segregācija un kopējā algu struktūra, un turklāt šīs 
atšķirības ir saistītas ar daudziem juridiskiem, sociāliem un ekonomiskiem faktoriem, kas 
sniedzas tālāk par vienkāršu līdzvērtīgas samaksas jautājumu par tādu pašu darbu,

E. tā kā darba samaksas atšķirību samazināšana bija viens no mērķiem Lisabonas stratēģijā 
izaugsmei un nodarbinātībai, taču šis jautājums netika pienācīgi risināts lielākajā daļā 
dalībvalstu,

F. tā kā uzlabots ES tiesiskais regulējums varētu mudināt dalībvalstis un sociālos partnerus 
labāk noteikt iemeslus, kāpēc atšķirības darba samaksā nemainās,

G. tā kā profesijām un amatiem, kuros lielākoties strādā sievietes, ir tendence būt zemāk 
novērtētiem salīdzinājumā tiem, kuros lielākoties strādā vīrieši, bez nepieciešamības to 
pamatot ar objektīviem kritērijiem,

H. tā kā dati norāda, ka sieviešu iegūtā kvalifikācija un pieredze tiek apmaksāta zemāk nekā 
vīriešu kvalifikācija un pieredze, tā kā „vienāda atalgojuma par tādu pašu darbu” jēdziens 
arī paredz no jauna noteikt sabiedrības lomas, kuras līdz šim skāruši ar dzimumu saistīti 
aizspriedumi,tā kā darba samaksas atšķirībām ir būtiska ietekme uz sieviešu statusu 
ekonomiskajā un sociālajā dzīvē visā viņu darba dzīvē un ārpus tās, un līdz ar to sievietēm 
ir lielāks risks nonākt nabadzībā, un sievietes ir ekonomiski mazāk neatkarīgas,

J. tā kā tas ir atkārtoti aicinājis Komisiju uzņemties iniciatīvas, lai palīdzētu risināt darba 
samaksas atšķirību jautājumu, tostarp pārskatīt pašreizējos tiesību aktus,

K. tā kā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Direktīva 2006/54/EK par tāda 
principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un 
sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos (pārstrādāta versija)1, nosaka, ka 
vienāda atalgojuma par tādu pašu darbu princips ir īpaši būtiska un neatņemama aquis 
communautaire, tostarp Tiesas judikatūras attiecībā uz seksuālu diskrimināciju sastāvdaļa, 
un ir nepieciešams turpmāk paredzēt noteikumus, lai īstenotu šo principu, 

L. tā kā Komisija atbilstīgi iepriekš minētajā paziņojumā „Likvidēt atšķirības sieviešu un 
vīriešu darba samaksā” paustajam 2008. gadā analizē ES tiesisko regulējumu attiecībā uz 
vienlīdzīgu samaksu, un šajā analīzē būtu jāiesaista visas attiecīgās iesaistītās puses, tā kā 
šīs analīzes rezultātiem būtu jābūt pienācīgi publiski pieejamiem,

M. tā kā 39. panta 2. punkta noteikums, ka nevienam priekšlikumam nav jābūt sagatavošanā, 
ir pienācīgi izpildīts,

1. prasa Komisijai līdz 2009. gada 31. decembrim, pamatojoties uz EK līguma 141. pantu, 
iesniegt Parlamentam tiesību akta priekšlikumu par pašreizējo tiesību aktu pārskatīšanu 
attiecībā uz vienlīdzīgas samaksas principu vīriešiem un sievietēm saskaņā ar turpmāk 
minētājiem sīki izstrādātiem noteikumiem2;

                                               
1 OV L 204, 26.7.2006., 23. lpp.
2  Padomes 1975. gada 10. februāra Direktīva 75/117/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, ievērojot 
principu par vienlīdzīgu atalgojumu vīriešiem un sievietēm (OV L 45 19.2.1975., 19. lpp.), ir iekļauta Direktīvā 
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2. apstiprina, ka šajos ieteikumos ir ievērots subsidiaritātes princips un pilsoņu 
pamattiesības;

3. uzskata, ka prasītajam priekšlikumam nebūs finansiālas ietekmes;

4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju un pievienotos detalizētos ieteikumus 
Komisijai, Padomei un dalībvalstu parlamentiem un valdībām.

                                                                                                                                                  
2006/54/EK. Saskaņā ar Direktīvas 2006/54/EK noteikumiem Direktīva 75/117/EEK ir atcelta no 2009. gada 15. 
augusta, kas ir arī pēdējais noteiktais termiņš, lai īstenotu šo direktīvu.  
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PIELIKUMS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMAM — DETALIZĒTI IETEIKUMI PAR 
PIEPRASĪTĀ PRIEKŠLIKUMA SATURU

1. ieteikums: Definīcijas

Pārstrādātājā Direktīvā Nr. 2006/54 ir ietverta vienlīdzīgas samaksas definīcija, atkārtojot 
Direktīvas 75/117 noteikumus.  Lai iegūtu precīzākas kategorijas kā līdzekli, lai risinātu 
jautājumu par atšķirīgu darba samaksu atkarībā no dzimuma (GPG), ir svarīgi sīkāk noteikt 
dažādus jēdzienus;
– atšķirīga darba samaksa atkarībā no dzimuma;
– tieša diskriminācija darba samaksas jomā;
– netieša diskriminācija darba samaksas jomā;
pensiju atšķirības dažādos pensiju sistēmu pīlāros, t.i., tūlītējas apmaksas sistēmās, darba 
devēju pensijās (kā darba samaksas atšķirību turpinājums pēc aiziešanas pensijā)

2. ieteikums: SITUĀCIJAS ANALĪZE UN REZULTĀTU PĀRREDZAMĪBA

2.1. darba devēju un darba ņēmēju informācijas un informētības trūkums par pašreizējām vai 
iespējamām samaksas atšķirībām uzņēmumos vājina Līgumā un pašreizējos tiesību aktos 
ietvertā principa īstenošanu.

2.2. Tādēļ ir īpaši būtiski, lai uzņēmumos (t.i., uzņēmumos, kuros ir vismaz 20 darbinieki) 
būtu obligāti jāveic regulāras revīzijas attiecībā uz samaksu un šo revīziju rezultāti jāpublicē.

2.3. Darba devējiem ir jāsniedz darba devējiem un viņu pārstāvjiem algu statistikas rezultāti, 
kas sadalīti pēc dzimuma. Šie dati būtu jāapkopo katrā dalībvalstī nozares un valsts līmenī.

3. ieteikums: DARBA NOVĒRTĒJUMS

3.1. Darba vērtības jēdziens ir saistīts ar aizspriedumainu pieeju, kas ir pretrunā ar sieviešu 
interesēm, piemēram, augstāk vērtējot fizisko spēku, nevis lietpratību cilvēku attiecībās vai 
atbildību. 

3.2. Tādēļ Komisijas iniciatīvai ir jāliek uzsvars uz dalībvalstu pienākumu ieviest 
dzimumneitrālus darba novērtējumus, mudinot gan darba devējus, gan strādājošos noteikt 
iespējamu diskrimināciju darba samaksas jomā, kuras pamatā ir uz aizspriedumiem balstīta 
samaksas līmeņa noteikšana, vienlaicīgi ievērojot valstu tiesību aktus un tradīcijas attiecībā uz 
korporatīvo attiecību sistēmu. Šādiem darba novērtējuma elementiem būtu arī jābūt 
pārredzamiem, un tie būtu jāpadara pieejami visām iesaistītajām pusēm, kā arī darba 
inspekcijām un līdztiesības iestādēm.

4. ieteikums: LĪDZTIESĪBAS IESTĀDES

Līdztiesības iestādēm ir jābūt īpašai nozīmei GPG samazināšanā, veicinot, lai tās uzraudzītu 
un, ja iespējams, efektīvāk un neatkarīgāk īstenotu dzimumu līdztiesības tiesību aktu 
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piemērošanu.

 To nozīme ir jāstiprina:
– atbalstot un konsultējot tos, kuri cietuši no diskriminācijas darba samaksas jomā;
– veicot neatkarīgus apsekojumus par samaksas atšķirībām;
– publicējot neatkarīgus ziņojumus un sagatavojot ieteikumus par jebkuru jautājumu, kas 
saistīts ar diskrimināciju (tiešu un netiešu) darba samaksas jomā.

5. ieteikums: SOCIĀLAIS DIALOGS

Ir vajadzīga turpmāka kolektīvo līgumu, piemērojamo samaksas līmeņu un darba novērtējuma 
shēmu izvērtēšana, galvenokārt attiecībā uz izturēšanos pret nepilnas slodzes darbu 
strādājošajiem un citos netipiskos darba režīmos strādājošajiem vai papildu 
samaksu/bonusiem (ko daudz biežāk piešķir vīriešiem nekā sievietēm). Dalībvalstīm, 
ievērojot savus tiesību aktus, kolektīvos līgumus un praksi, ir jāmudina sociālie partneri 
ieviest dzimumneitrālus darba novērtējumus, veicinot, lai gan darba devēji, gan darba ņēmēji 
noteiktu iespējamu diskrimināciju darba samaksas jomā, kuras pamatā ir uz aizspriedumiem 
balstīta samaksas līmeņa noteikšana.

6. ieteikums: sankcijas

6.1. Tiesību akti šajā jomā dažādu iemeslu dēļ ir acīmredzami neefektīvāki, un paturot prātā, 
ka problēmu kopumā nevar atrisināt vienīgi ar tiesību aktiem, Komisijai un dalībvalstīm ir 
jāapsver iespēja pastiprināt pašreizējos tiesību aktus ar atbilstoša veida sankcijām.

6.2. Ir svarīgi, lai dalībvalstis veiktu pasākumus ar mērķi nodrošināt, ka par vienāda 
atalgojuma par tādu pašu darbu principa pārkāpumu tiek piemērotas atbilstīgas sankcijas.

6.3. Ir atgādināts, ka saskaņā ar pārstrādāto Direktīvu Nr. 2006/54 dalībvalstīm jau ir 
pienākums piemērot kompensāciju vai atlīdzinājumu (18. pants, 3. nodaļa, III sadaļa 
„Horizontālie noteikumi”), ka arī sankcijas (3. nodaļa ”Vispārēji horizontālie noteikumi”, 
25. pants), kas ir „efektīvas, samērīgas un preventīvas”. Tomēr šie noteikumi ir nepietiekami, 
lai izvairītos no vienlīdzīgas darba samaksas principa pārkāpumiem. Tālab ir ierosināts, ka:

– kompensācija vai atlīdzinājums nav jāierobežo, iepriekš nosakot maksimālo līmeni;

– sodā ir jāietver kompensācijas maksājums cietušajam;

jāpiemēro administratīvie sodi (piemēram., ja netiek paziņota vai nav pieejama pa dzimumiem 
sadalīta algas statistikas analīze (saskaņā ar 2. ieteikumu), ko pieprasa darba inspekcijas);

– tiek noteikts aizliegums uz valsts pabalstu un subsīdiju (tostarp ES finansējuma, ko pārvalda 
dalībvalstis) saņemšanu un piedalīties publiskā iepirkuma procedūrās, ko jau paredz 
Direktīva 2004/17/EK un Direktīva 2004/18/EK attiecībā uz iepirkuma procedūrām 
(„līgumslēdzējas iestādes var paredzēt īpašus nosacījumus attiecībā uz līgumsaistību 
izpildi…, (kas) jo īpaši var attiekties uz sociāliem un ekoloģiskiem apsvērumiem.”).
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PASKAIDROJUMS

ES tiesiskais regulējums attiecībā uz vienlīdzīgu darba samaksu ir samērā plašs. Tomēr tā 
ietekme ir atkarīga no piemērošanas efektivitātes, kas var sagādāt problēmas.
Dati norāda uz nemainīgu darba samaksas atšķirību starp vīriešiem un sievietēm. Jaunākie 
skaitļi norāda 15 % atšķirību attiecībā uz vidējo bruto samaksu stundā starp sievietēm un 
vīriešiem un 25 % atšķirību privātajā sektorā. Atšķirīgu darba samaksu atkarība no dzimuma 
(GPG) bieži skaidro ar individuālām atšķirībām, piemēram, vecumu, izglītību un pieredzi. 
Tomēr pierādījumi liecina, ka šīm atšķirībām ir samērā neliela nozīme GPG noturībā.

Tā kā individuālu īpašību atšķirības samazinās visā ES, neskatoties uz to, ka dažās valstīs tās 
joprojām ir būtiskas, GPG šķiet vairāk saistīta ar nodarbinātības segregācijas līmeni un algas 
struktūras ietekmi.  GPG nemainība un noturība uzsver nepieciešamību pēc daudzpusējiem 
politikas virzieniem ar mērķi īstenot tiesību aktus un risināt darba tirgus segregācijas 
problēmu.
Eksperti ir atzinuši, ka atklātu un tiešu diskrimināciju darba samaksas jomā atkarībā no 
dzimuma ir mazinājuši pašreizējie tiesību akti. Netieša diskriminācija varētu būt problēma, 
kas rada darba samaksas atšķirības segregētajās nozarēs. Darba samaksas atšķirību dēļ, ko 
izraisa ekonomiskā segregācija, tiesību aktiem, kas ir efektīvāki tiešas diskriminācijas 
apkarošanā, ir ierobežota efektivitāte.  Tiesiskā regulējuma novērtējums parāda vairākas 
atšķirības tiesību aktos attiecībā uz GPG. Direktīva 75/117/EEK un pārstrādātā Direktīva 
54/2006/EK parāda ievērojamas pamatprincipa atšķirības: 1975. gadā GPG tika uzskatīta par 
ekonomiskās konkurences jautājumu, „kopējā tirgus izveides un darbības neatņemamu 
sastāvdaļu”, bet 2006. gada direktīva balstās uz „vienlīdzīgas attieksmes un iespēju principu”.

Tomēr tiesību aktiem strictu senso ir viena un tā pati joma: atrast nepietiekamas efektivitātes 
iemeslus. 

Ziņojuma mērķis ir stiprināt pašreizējo juridisko noteikumu, paturot prātā, ka šāda veida 
tiesību akti diez vai ietekmēs ekonomisko segregāciju.   

Pamata izmaiņas ir atrodamas darba samaksas definīcijā saskaņā ar daudziem EKT 
nolēmumiem. Procedūras un iespējamu atlīdzinājumu jomā ir notikusi būtiska attīstība arī 
antidiskriminācijas politikas virzienu ietekmes dēļ.
Ārpus tiesību aktiem politiskos pasākumus būtībā var sadalīt trijās grupās:

1) vienlīdzīgas samaksas politika, kas risina tiešas un netiešas diskriminācijas problēmu
2) vienlīdzīgu iespēju politika, kuras mērķis ir saskaņot ģimenes un darba dzīvi, panākot 
nepārtrauktus nodarbinātības modeļus
3) algu politika, kas ir vērsta uz algu nevienlīdzības samazināšanu un zemi apmaksātu vai 
lielākoties sieviešu veiktu darbu atalgojuma paaugstināšanu
Politikas instrumentu klāsta efektivitāte var būt atkarīga no valstu atšķirībām un galvenajiem 
iemesliem, kas ir pamatā darba samaksas atšķirībām atkarībā no dzimuma.
Valstu ziņojumi, ko prasa Komisija, parādīja, ka vairākās dalībvalstīs darba samaksas 
atšķirība atkarībā no dzimuma nav būtisks jautājums ne sabiedrības debatēs, ne politikas 
darba kārtībā. Viena no galvenajām atklātajām problēmām ir tā, ka nav reāla problēmas 
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„īpašnieka”, jo neviens nejūt atbildību pārtraukt darba samaksas atšķirības atkarībā no 
dzimuma1.
Pastāvošā algu noteikšanas decentralizācija var padziļināt sekas nākotnē. Situācija var būt 
sarežģītāka dalībvalstīs, kurās sociālie partneri ir vāji, kurās arodbiedrību ietekme samazinās 
vai kurās algu nenosaka sarunu ceļā. Individuālu darba līgumu pieejas saglabāšana, 
nesniedzot nekādu informāciju par līdzīgu darba atalgojumu, var palielināt darba samaksas 
atšķirību atkarībā no dzimuma.

Ir skaidrs, ka tikai pašreizējo tiesību aktu uzlabošana pati par sevi neatrisinās darba samaksas 
atšķirību atkarībā no dzimuma problēmu. Vienīgi efektīvu politikas instrumentu klāsts, tostarp 
labāki un efektīvāki tiesību akti, ar skaidri noteiktu atbildību var risināt vienu no 
noturīgākajām problēmām dzimumu līdztiesības jomā. Vairāk nekā 30 gadu veci tiesību akti, 
kas nav sasnieguši apmierinošus rezultātus, paši par sevi liecina, ka tiesību akti ir jāuzlabo, 
pamatā stiprinot to efektivitāti.

                                               
1 Samaksas atšķirības atkarībā no dzimuma – izcelsme un politiskie pasākumi, Salīdzinošs pārskats par 30 
Eiropas valstīm, EK, 2006.
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