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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Direktīvas 2002/73/EK par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgu 
attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz darba iespējām, profesionālo izglītību 
un paaugstināšanu amatā, kā arī darba nosacījumiem, transponēšanu un piemērošanu
(2008/2039(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2003. gada 16. decembra Iestāžu 
nolīgumu par labāku likumdošanu1, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 23. septembra Direktīvu 
2002/73/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 76/207/EEK par tāda principa īstenošanu, 
kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz darba iespējām, 
profesionālo izglītību un paaugstināšanu amatā, kā arī darba nosacījumiem2, 

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

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

A. tā kā likumdevējam ir jāpārrauga pieņemto tiesību aktu īstenošana, pamatojoties uz 
Līgumā ietvertajiem demokrātijas un tiesiskuma principiem;

B. tā kā Parlaments ir viens no likumdevējiem un tā uzdevums pārraudzīt Direktīvas 
2002/73/EK īstenošanu ir sarežģīts, jo Komisija nav sniegusi pietiekamu informāciju; šā 
iemesla dēļ valstu parlamentu atbildīgajām komitejām un par dzimumu līdztiesību 
atbildīgajām iestādēm nosūtīja vēstules ar prasību sniegt informāciju, un atbildes tika 
saņemtas no 27 valstu parlamentārajām asamblejām un 16 iestādēm, kas atbildīgas par 
dzimumu līdztiesības jautājumu risināšanu;

C. tā kā Direktīvai 2002/73/EK ir liela nozīme sieviešu un vīriešu līdztiesības panākšanā un 
tādu jautājumu risināšanā, kas saistīti ar sabiedrībā kopumā pastāvošo diskrimināciju 
dzimuma dēļ;

D. tā kā jēdzienu “seksuāla uzmākšanās” pirmo reizi ES līmenī definēja 
Direktīvā 2002/73/EK un šajā direktīvā arī definēja tādus jēdzienus kā tieša 
diskriminācija, netieša diskriminācija un uzmākšanās un noteica aizliegumu diskriminēt 
sievietes grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma dēļ, kā arī nodrošināja personu tiesības 
atgriezties tajā pašā darbā vai līdzvērtīgā darbā pēc dzemdību atvaļinājuma vai, ja šādas 
tiesības atzīst dalībvalstis, arī pēc paternitātes atvaļinājuma vai bērna adopcijas 
atvaļinājuma; 

E. tā kā dalībvalstis, apņemoties līdz 2005. gada 5. oktobrim īstenot Direktīvu 2002/73/EK, 
                                               
1 OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp.
2 OV L 269, 5.10.2002., 15. lpp.
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uzņēmās izpildīt vairākas saistības, piemēram:

 noteikt iestādi vai iestādes, kuru pienākumos ir sekmēt, analizēt, pārraudzīt un atbalstīt 
vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm,

 veicināt darba devēju un darbinieku sociālo dialogu, lai sekmētu vienlīdzīgu attieksmi, 
tostarp pārraugot darbavietā pieņemto praksi, koplīgumu izpildi u.c.,

 sākt dialogu ar attiecīgajām nevalstiskajām organizācijām nolūkā sekmēt vienlīdzīgas 
attieksmes principa ievērošanu;

 plānveidīgi un sistemātiski sekmēt vienlīdzīgu attieksmi darbavietā, piemēram, 
sagatavojot uzņēmuma ziņojumus par līdztiesību un regulāri ietverot tajos informāciju 
par vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm,

 īstenot efektīvus pasākumus, lai noteiktu reālas sankcijas par šīs direktīvas 
neievērošanu, turklāt cietušajām personām izmaksājamo kompensāciju nedrīkst 
ierobežot (izņemot atsevišķos gadījumos), jau iepriekš nosakot tās maksimālo apmēru,

 nodrošināt tām personām, kuras sniedz atbalstu dzimumu diskriminācijas un 
uzmākšanās upuriem, tādu pašu aizsardzības pakāpi pret nelabvēlīgu attieksmi,

 ik pēc četriem gadiem iesniegt Komisijai ziņojumu gan par pasākumiem, kas veikti, 
lai nodrošinātu īpašas priekšrocības profesionālajā darbībā nepietiekami pārstāvētajam 
dzimumam, gan par šo pasākumu īstenošanu,

 nodrošināt, ka līgumos vai vienošanās ietvertajos nosacījumos, kas ir pretrunā šai 
direktīvai, izdara izmaiņas vai tos pasludina par spēkā neesošiem un anulē;

F. tā kā Direktīvu 2002/73/EK īsteno lēni un nepietiekami kvalitatīvi un tādēļ pastāv risks, 
ka netiks sasniegti Lisabonas stratēģijas mērķi un pilnvērtīgi neattīstīsies ES spējas 
sociālajā jomā un ekonomikā,

1. aicina Komisiju rūpīgi pārraudzīt Direktīvas 2002/73/EK transponēšanu un šīs direktīvas 
transponēšanas rezultātā pieņemto tiesību aktu atbilstību un arī turpmāk izdarīt spiedienu 
uz dalībvalstīm; uzsver, ka ir jānodrošina pietiekami resursi, lai sasniegtu šos mērķus; 

2. atgādina par 34. punktu Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanu un it īpaši par Padomes 
apņemšanos mudināt dalībvalstis sagatavot un publiskot tabulas, kurās ir parādīta saistība 
starp direktīvām un dalībvalstu veiktajiem transponēšanas pasākumiem; uzskata, ka 
korelācijas tabulu pieejamība atvieglos Komisijas uzdevumu — Direktīvas 2002/73/EK 
transponēšanas pārraudzību;

3. atzīmē, ka cieša valstu parlamentu atbildīgo komiteju un Eiropas Parlamenta sadarbība, 
pārraugot tiesību aktu par dzimumu līdztiesību transponēšanu un īstenošanu, veicinātu 
pilsoņu izpratni par jautājumiem, kas saistīti ar dzimumu līdztiesību;

4. pauž gandarījumu par lielo skaitu izsmeļošo atbilžu, kuras īsā laikā sniedza dalībvalstu 
parlamenti un par dzimumu līdztiesību atbildīgās iestādes un kurās ir izklāstīts, kāda ir 
pašreizējā situācija attiecībā uz īstenošanu un kādas ir ar to saistītās problēmas;
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5. pauž nožēlu, ka vēl nav iespējams iepazīties ar Komisijas ziņojumu, kurš jāiesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei un kurš jāsagatavo, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto 
informāciju;

6. pauž nožēlu par to, ka vairāku valstu tiesību aktos nav pietiekami skaidri un nepārprotami 
definēti tādi jēdzieni kā “tieša diskriminācija”, “netieša diskriminācija”, “uzmākšanās” un 
“seksuāla uzmākšanās”;

7. pauž bažas, ka vairākās dalībvalstīs diskriminācijas aizliegumu piemērošanas joma nav 
pietiekami plaša un tāpēc tā neatbilst Direktīvai 2002/73/EK; atgādina, ka diskriminācija 
ietekmē gan privāto, gan valsts sektoru;

8. pauž nožēlu, ka dažu dalībvalstu tiesību akti ir pretrunā principam par iedarbīgām, 
samērīgām un preventīvām sankcijām, jo tajos ir noteiktas diskriminācijas upuriem 
izmaksājamo kompensāciju vai radīto zaudējumu atlīdzības robežvērtības;

9. vērš uzmanību uz to, ka par diskrimināciju ir uzskatāma mazāk labvēlīga attieksme pret 
sievieti grūtniecības vai grūtniecības atvaļinājuma dēļ; pauž nožēlu, ka dažās dalībvalstīs 
nav nepārprotami atzītas tiesības atgriezties tajā pašā darbā vai līdzvērtīgā darbā pēc 
dzemdību atvaļinājuma;

10. aicina dalībvalstis nodrošināt visu Direktīvas 2002/73/EK noteikumu pilnīgu, pareizu un 
efektīvu transponēšanu un pienācīgu īstenošanu; 

11. atzinīgi vērtē to dalībvalstu centienus, kuras ir paplašinājušas vai pastiprinājušas Direktīvā 
2002/73/EK ietvertās prasības, un it īpaši tās iniciatīvas, ar kurām jaunajos sabiedrības 
sektoros ir noteikta aizsardzība pret diskrimināciju;

12. prasa dalībvalstīm veikt pasākumus, ar kuriem mudinātu darba devējus sekmēt tādus 
darba apstākļus, kuros nebūtu pieļaujama seksuāla uzmākšanās un uzmākšanās dzimuma 
dēļ, un ieviest kārtību, lai šādu uzvedību novērstu;

13. mudina dalībvalstis radīt lielākas iespējas Direktīvā 2002/73/EK noteiktajām par dzimumu 
līdztiesību atbildīgajām iestādēm un nodrošināt tās ar pietiekamiem resursiem un atgādina 
direktīvā ietverto prasību par šo iestāžu neatkarību;

14. konstatē, ka Direktīvas 2002/73/EK 8.a panta īstenošanā tiek izmantotas atšķirīgas pieejas, 
un tāpēc uzsver, ka dalībvalstīm ir jāsadarbojas un jāapmainās ar paraugpraksi; uzskata, 
ka gan Komisijas izveidotais dalībvalstu dzimumu līdztiesības iestāžu tīkls, gan Equinet ir 
nozīmīgs līdzeklis, ar ko uzlabot dalībvalstu sadarbību un sekmēt Kopienas tiesību aktu 
vienādu īstenošanu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm; 

15. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 2009. gadā veikt pētījumu par to, kā tiek veidotas par 
dzimumu līdztiesību atbildīgās iestādes; aicina Komisiju un dalībvalstis novērtēt, kāds ir 
ES iedzīvotāju zināšanu līmenis par pakalpojumiem, ko piedāvā par dzimumu līdztiesību 
atbildīgās iestādes, un sākt informācijas kampaņas, lai sekmētu šo iestāžu atpazīstamību;

16. vērš uzmanību uz sieviešu zemo informētību par Direktīvā 2002/73/EK noteiktajām 
tiesībām, un to var secināt, ņemot vērā nelielo skaitu tiesvedības gadījumu dzimumu 
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līdztiesības jomā un reģistrēto sūdzību; aicina dalībvalstis, arodbiedrības, darba devējus 
un nevalstiskās organizācijas pastiprināt centienus un informēt sievietes par iespējām, ko 
var izmantot diskriminācijas upuri saskaņā ar valsts tiesību aktiem, kuri ir spēkā kopš 
2005. gada;

17. konstatē, ka diskriminācijas upuri visai maz uzticas tiesiskajai aizsardzībai; aicina 
dalībvalstis nodrošināt, ka sniegtā palīdzība ir neatkarīga un bez maksas, tādējādi stiprinot 
diskriminācijas upuru garantijas un nodrošinot tiesisko aizsardzību personām, kuras 
aizstāv personu, ko aizsargā Direktīva 2002/73/EK, vai liecina šīs personas vārdā;

18. atzīst pozitīvo ietekmi, ko rada diskriminējošas rīcības novēršana un izvērtēšana, cieši 
sadarbojoties par dzimumu līdztiesību atbildīgajām iestādēm un darba inspekcijām; aicina 
dalībvalstis panākt, ka darba inspektorus apmāca saistībā ar jaunajiem pienākumiem, kas 
tiem uzticēti Direktīvas 2002/73/EK transponēšanas rezultātā, un saistībā ar tādiem 
jauniem instrumentiem kā pierādīšanas pienākuma maiņa;

19. uzsver nevalstisko organizāciju nozīmi palīdzības sniegšanā diskriminācijas upuriem;
prasa, lai valsts iestādes piešķir līdzekļus starpniecības un palīdzības projektiem, kuru 
izpilde ir gan dārgāka, gan sarežģītāka salīdzinājumā ar informācijas izplatīšanas 
kampaņām;

20. uzsver, ka liela nozīme direktīvas īstenošanā un īstenošanas pārraudzībā ir ticamiem, 
salīdzināmiem un pieejamiem kvantitatīviem un kvalitatīviem rādītājiem, kā arī statistikas 
datiem par dzimumiem; mudina par dzimumu līdztiesību atbildīgās iestādes pastiprināt 
centienus veikt neatkarīgus pētījumus, publicēt neatkarīgus ziņojumus un sagatavot 
ieteikumus par ikvienu jautājumu, kas saistīts ar diskrimināciju; atgādina par Eiropas 
Dzimumu līdztiesības institūtu, kuram ir uzticēts iegūt un analizēt informāciju, kas saistīta 
ar dzimumu līdztiesību, palielināt ES iedzīvotāju informētību par dzimumu līdztiesības 
jautājumiem un izstrādāt metodoloģiskus līdzekļus, lai sekmētu integrētu pieeja dzimumu 
līdztiesībai;

21. norāda, ka ir jāveicina darba devēju un darba ņēmēju sociālais dialogs, lai vienādas 
attieksmes principu piemērotu, pārraugot darbavietās pieņemto praksi, koplīgumus, rīcības 
kodeksus, izpēti un pieredzes un paraugprakses apmaiņu;

22. aicina dalībvalstis ietvert tiesību aktos prasību, ka uzņēmumiem katru gadu ir jāizstrādā un 
jāīsteno vienlīdzības plāni un uzņēmumu valdēs jānodrošina abu dzimumu līdzsvarota 
pārstāvība;

23. aicina dalībvalstis, lai tās mudina darba devējus regulāri sniegt darbiniekiem un viņu 
pārstāvjiem informāciju par dzimumiem;

24. uzstāj, ka dalībvalstīm jāizstrādā mehānismi, lai pārraudzītu, kā tiek īstenots princips par 
vienādu atalgojumu;

25. atgādina dalībvalstīm, ka, izstrādājot un īstenojot tiesību aktus, ir svarīgi arī aktīvi īstenot 
integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai;

26. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un visu dalībvalstu 
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parlamentiem un par dzimumu līdztiesību atbildīgajām iestādēm.
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PASKAIDROJUMS

Dzimumu līdztiesība ir pamattiesība, kurai ir priviliģēts statuss Eiropas Savienības tiesībās, 
bet 28,4 procentu punktu starpība starp vīriešu un sieviešu nodarbinātības līmeni 2007. gadā 
27 valstu Eiropas Savienībā 1 liecina, ka dzimumu nelīdztiesība darba tirgū vēl joprojām ir 
strukturāla problēma, kas jārisina. Rast risinājumu ir ārkārtīgi svarīgi ne tikai tādēļ, ka 
vienlīdzība nepārprotami ir pamattiesība, bet arī tādēļ, ka Eiropadome 2000. gada marta 
sanāksmē Lisabonā noteica Eiropas Savienībai mērķi paaugstināt sieviešu nodarbinātības 
līmeni, lai līdz 2010. gadam tas pārsniegtu 60 %.

Turklāt rādītāji par atšķirīgu darba samaksu liecina, ka dzimumu nevienlīdzība ir jānovērš ne 
tikai saistībā ar nodarbinātības līmeni, bet arī saistībā ar nodarbinātības kvalitāti.
Starptautiskās Arodbiedrību konfederācijas 2008. gada ziņojumā “Vispārējās darba samaksas 
atšķirības starp dzimumiem” ir secināts, ka darba samaksas atšķirības nemazinās, sievietēm 
iegūstot augstāko izglītību, bet dažos gadījumos, pieaugot izglītības līmenim, šīs atšķirības pat 
palielinās.

Pieņemot 2002. gada 23. septembra Direktīvu 2002/73/EK, ar kuru groza Padomes 
Direktīvu 76/2007/EEK, Eiropas Parlaments un Padome sniedza ES dalībvalstīm efektīvu 
instrumentu, ar kura palīdzību uzlabot dalībvalstu tiesību aktus par vienlīdzīgu attieksmi pret 
sievietēm un vīriešiem darba tirgū.

Tomēr šīs direktīvas gausā un nekvalitatīvā īstenošana var apdraudēt Lisabonas stratēģijas 
mērķu izpildi un iespēju pilnībā attīstīt ES sociālās un ekonomikas spējas potenciālu.

Atbilstība — stāvokļa analīze

Procedūras attiecībā uz nepaziņošanu

Līdz direktīvas transponēšanas termiņa beigām (2005. gada 5. oktobris) deviņas dalībvalstis 
nebija paziņojušas par veiktajiem direktīvas transponēšanas pasākumiem. Tādēļ Komisija pret 
visām šīm dalībvalstīm sāka pārkāpumu tiesvedību, kā rezultātā pret Beļģiju un Luksemburgu
tika sākts process par nepaziņošanu.

Procedūras attiecībā uz neatbilstību

Komisija konstatēja daudzas transponēšanas problēmas direktīvas noteikumu sarežģītības un 
novitātes dēļ. Tādēļ 2007. gada pirmajā pusgadā 22 dalībvalstīm tika nosūtīti oficiāli 
paziņojumi. Tika pārbaudīta 23 dalībvalstu tiesību akti, un vienīgi Spānija nesaņēma oficiālo 
paziņojumu.

Tomēr tas nenozīmē, ka visās 22 dalībvalstīs ir nopietnas neatbilstības problēmas. Pieredze 
liecina, ka vairāki pārkāpumu tiesvedības laikā celtie Komisijas iebildumi ir novērsti pēc 

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/pdf/2008compendium_en.pdf
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oficiālā paziņojuma saņemšanas un jo īpaši pēc argumentēta atzinuma saņemšanas.

Saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju visas dalībvalstis ir atbildējušas uz oficiālajiem 
paziņojumiem, un Komisija pašlaik pabeidz analizēt saņemtās atbildes. Sieviešu tiesību un 
dzimumu līdztiesības komiteja ir informēta, ka Igaunija un Somija jau ir saņēmušas 
argumentētus atzinumus, un ir sagaidāms, ka līdz 2008. gada beigām Komisija pieņems 
lēmumu par turpmāko rīcību attiecībā uz pārējām uzsāktajām procedūrām, proti, par 
argumentētu atzinumu nosūtīšanu vai lietu izbeigšanu.

Tiesvedība

Nesen tika konstatēts, ka Beļģija un Luksemburga ir pārkāpušas Eiropas Kopienu Tiesas 
noteikto paziņošanas pienākumu, lai gan pēc pārkāpuma konstatēšanas Luksemburga ir 
transponējusi direktīvu.

2008. gada 27. maijā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas sanāksmē notika 
viedokļu apmaiņa par minēto jautājumu, un Komisija informēja, ka pirmais ziņojums par šīs 
direktīvas transponēšanu tiks sagatavots 2009. gada pirmajā pusgadā — tiklīdz būs izanalizēti 
pienākumu neizpildes procedūras rezultāti.

Definīcijas

Definīcijas vairāk vai mazāk nepareizi ir transponējušas 15 dalībvalstis.

Vairākas dalībvalstis ir izvēlējušās piemērot vispārīgu diskriminācijas definīciju, neminot 
dzimumu diskrimināciju, tomēr vispārīgu terminu lietošana var izraisīt blakus iedarbību, kas 
ir pretrunā ar direktīvas būtību, piemēram, to, ka nav norādījumu attiecībā uz grūtniecēm vai 
nav prasīta diferencēta tiesu statistika attiecībā uz dzimumu diskrimināciju.

Otra raksturīgākā minētās direktīvas transponēšanas problēma ir jēdziena “seksuālā 
uzmākšanās” definīcijas trūkums vai šā termina sapludināšana ar vispārīgo uzmākšanās 
definīciju, kas apgrūtina seksuālās uzmākšanās upuru aizsardzību, jo īpaši pierādījumu 
iegūšanas ziņā.

Kopīga problēma ir arī iztrūkstošs netiešās diskriminācijas definējums, kaut gan mūsdienās tā, 
iespējams, ir visviltīgākais diskriminācijas veids. Kā jau iepriekš minēts, darba samaksas 
atšķirības starp dzimumiem norāda, ka sievietes un vīrieši, veicot vienu un to pašu darbu, tiek 
ietverti dažādās darba kategorijās, vai arī ka nozares ar augstu sieviešu nodarbinātības līmeni 
konsekventi ir nozares ar zemu darba samaksas līmeni.

Tomēr dažas dalībvalstis ir paplašinājušas vai nostiprinājušas definīcijas, piemēram, ietverot 
skaidru norādi uz “transseksuālu identitāti vai uzvedību” vai par dzimumu diskriminācijas 
paveidu uzskatot diskrimināciju pret personām, ja tās gatavojas kļūt par vecākiem.

Darbības joma

Direktīvas darbības joma nav atbilstoši noteikta 18 dalībvalstīs, un visbiežāk nav aptverta
pašnodarbinātība un piederība organizācijām, kā arī līdzdalība darba ņēmēju vai darba devēju 
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apvienībās.

Tomēr dažās dalībvalstīs direktīvas darbības joma ir paplašināta ārpus direktīvas prasībām, lai 
aptvertu arī:
 sociālo drošību un palīdzību, veselības aprūpi, izglītību un preču un pakalpojumu 

apmaiņu;
 ne tikai fiziskās personas, bet arī personu grupas, juridiskās personas un organizācijas;
 ne tikai darba algu, bet arī citus labumus, ko sniedz darba devējs saskaņā ar atalgojuma 

definīciju;
 darba ņēmējus, kuri strādā valstu organizācijās ārpus dalībvalsts.

Ungārijā grūtniecēm nodrošinātā aizsardzība ir attiecināta arī uz personām, kuras piedalās 
mākslīgās apaugļošanas programmās.

Par dzimumu līdztiesību atbildīgās iestādes dalībvalstīs

Saskaņā ar direktīvas 8.a pantu ir jāizraugās iestādes, kas būs atbildīgas par dzimumu 
līdztiesības jautājumu risināšanu, un visās Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejai 
nosūtītajās dalībvalstu līdztiesības iestāžu un parlamentu atbildes vēstulēs, izņemot divās no 
tām, bija apstiprināta šādas iestādes esamība.

Tomēr Komisija norādīja, ka 16 dalībvalstis nav pienācīgi īstenojušas direktīvas noteikumus, 
jo jau izveidotajām par dzimumu līdztiesību atbildīgajām iestādēm nebija visu direktīvā 
noteikto pilnvaru vai arī Komisija šaubījās par šo iestāžu spēju neatkarīgi pildīt tām noteiktos 
uzdevumus.

Salīdzinošā analīze liecina, ka pastāv ievērojamas atšķirības, kā, uz kāda pamata, kā 
uzraudzībā šīs par dzimumu līdztiesību atbildīgās iestādes darbojas, kādi ir to personāla un 
finanšu resursi utt., lai gan sniegto atbilžu lielākā daļa liecina par horizontālas kompetences 
tendenci par dzimumu līdztiesību atbildīgo iestāžu vidū, tām veicot dažāda veida 
diskriminācijas apkarošanas uzdevumu.

Starp dalībvalstīm ir arī ievērojamas atšķirības cilvēku un finanšu resursu ziņā. Turpmāk 
tekstā iekļautas divas ļoti līdzīgas par dzimumu līdztiesību atbildīgo iestāžu atbildes Sieviešu 
tiesību un dzimumu līdztiesības komitejai, un tajās atspoguļojas problēmas būtība: resursu 
trūkuma dēļ nav iespējama savlaicīga diskriminācijas lietu izskatīšana, jo ir apgrūtināta 
atbilstošas izmeklēšanas veikšana; ne vienmēr iespējams sniegt palīdzību tiesās personām, 
kuras uzskata, ka ir diskriminācijas upuri, lai gan tiesību akti nosaka šādas palīdzības 
nepieciešamību; turklāt resursu trūkums apgrūtina arī līdztiesības plānošanas uzraudzību, un 
par dzimumu līdztiesību atbildīgā iestāde pēc savas iniciatīvas var veikt tikai salīdzinoši 
nelielus pētījumus.

Organizatoriskā struktūra un kompetence

Laikā, kad dažas dalībvalstis ir izveidojušas jaunas par dzimumu līdztiesību atbildīgās 
iestādes, daudzas citas ir paplašinājušas un precizējušas jau izveidoto iestāžu pilnvaras.

Galvenokārt, ir trīs organizācijas modeļi: dalībvalstis ar anglosakšu [paražu] tiesību sistēmu, 
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dalībvalstis ar ombuda sistēmu un dalībvalstis ar romiešu tiesību tradīcijām atbilstošu sistēmu.  

Anglosakšu [paražu] tiesību sistēmās par dzimumu līdztiesību atbildīgā iestāde ir tiesīga veikt 
izmeklēšanu un būt par vidutāju alternatīvā strīdu izšķiršanā, bet ombuds, kura uzdevums ir 
apkarot diskrimināciju, var piedalīties tiesvedības procesā. Romiešu tiesību sistēmās tiesības 
piedalīties civilā, sociālā un administratīvā tiesvedībā parasti ir saistošas tikai fiziskām un 
juridiskām personām, un izmeklēšana ir darba inspekcijas kompetencē.

Par dzimumu līdztiesību atbildīgajām iestādēm piešķirtās kompetences pakāpe dažādās 
dalībvalstīs ievērojami atšķiras, ietverot gan vienīgi papildu palīdzību tiesā, gan starpniecību, 
gan tiesības veikt ex-officio izmeklēšanu un iejaukties tiesvedībā.

Šo iestāžu pieņemtie lēmumi un ieteikumi parasti nav juridiski saistoši, tomēr lielākā daļa šo 
iestāžu atzīst, ka tie nosaka stingrus morālos pienākumus, kurus parasti ievēro tiesas un/vai 
darba devēji. Kipras ombuds ir vienīgā līdztiesības un diskriminācijas apkarošanas jomas 
iestāde, kurai ir tiesības piemērot sankcijas un izdot saistošus lēmumus.

Cits piemērs ir Nīderlandes Vienlīdzīgas attieksmes komisija, kas ir gandrīz kā tiesas iestāde 
(neatkarīga izmeklēšana, uzklausīšana un lēmumi) un darbojas neatkarīgi no tiesu varas.
Tomēr nodrošināt Komisijas lēmumu izpildi un izlemt kaitējuma atlīdzināšanas prasības var 
tikai tiesas ceļā.

Vairākas par dzimumu līdztiesību atbildīgās iestādes cieši sadarbojas ar darba inspekcijām.
Piemēram, Portugāles Dzimumu līdztiesības aģentūras darbinieki apmeklē darba vietas vai 
aicina to darīt Valsts darba inspekciju, lai novērtētu diskriminējošas prakses esamību.

Darba devēju loma

Direktīva aicina darba devējus plānveidīgi un sistemātiski veicināt vienlīdzīgu attieksmi pret 
vīriešiem un sievietēm darba vietā. Nīderlandē pienākums izstrādāt uzņēmumu līdztiesības 
plānus ir noteikts uzņēmumiem ar vairāk nekā 30 nodarbinātajiem, un Spānijā uzņēmumu 
līdztiesības plāni ir obligāti uzņēmumiem ar vairāk nekā 250 nodarbinātajiem vai ja to nosaka 
koplīgums. Savukārt Igaunijas Dzimumu līdztiesības likumā skaidri izteikta prasība darba 
devējiem apkopot statistikas datus par sieviešu un vīriešu nodarbinātību.

Pilsoniskās sabiedrības loma

Sniegtās atbildes atklāj, ka sievietes nelabprāt pieprasa savas tiesības, un par dzimumu 
līdztiesību atbildīgās iestādes piekrīt, ka sūdzību neiesniegšana liecina par zināmu 
neuzticēšanos aizsardzības mehānismam. Grieķijas ombuds atzīst, ka kontakta trūkumu 
attiecībās starp institucionālajiem mehānismiem un atsevišķiem diskriminācijas upuriem var 
likvidēt tikai tās sociālās organizācijas, kuras aktīvi iesaistās jautājumu risināšanā.

Ir svarīgi ne tikai sniegt vispārīgu informāciju un īstenot informētības līmeņa celšanas 
kampaņas, kas absorbē lielāko daļu nevalstisko organizāciju līdzekļu, bet strādāt arī pie citām 
iniciatīvām, lai stiprinātu pilsoniskās sabiedrības līdzdalību, jo īpaši reģionālā un vietējā 
līmenī. Organizācijām ir jāpiešķir līdzekļi, lai nodrošinātu iespēju sniegt neatkarīgu palīdzību 
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diskriminācijas upuriem, un jānodrošina tiesības iesaistīties tiesvedībā, kā tas noteikts 
direktīvas 6. panta 3. punktā.

Faktiski, nevalstiskās organizācijas ir izveidojušas vairākas tīmekļa vietnes, kur sniegti 
padomi diskriminācijas jautājumos, un dažās dalībvalstīs diskriminācijas upurus var pārstāvēt 
arī nevalstiskās organizācijas.

Dzimumu līdztiesības veicināšana

Dalībvalstu tiesību akti nenosaka vairāk kā vispārīgas vienlīdzīgas attieksmes aspektus, 
piemēram, preventīvus pasākumus vai sistemātisku diskriminācijas novēršanas stratēģiju.

Komisijas regulārajos ziņojumos par sieviešu un vīriešu līdztiesību gadu no gada norādīta 
nepieciešamība pastiprināt viscaur dominējošas dzimumlīdztiesības īstenošanu, un Spānijā 
nesen izveidotā Līdztiesības ministrija atspoguļo šīs idejas integrēšanas centienus, tomēr 
dalībvalstis ir izpildījušas tikai dažas reālas politiskas un institucionālas saistības, lai īstenotu 
dominējošas dzimumlīdztiesības stratēģiju.

Direktīvas 8.b panta 1. un 2. punktā dalībvalstis tiek mudinātas sekmēt darba devēju un darba 
ņēmēju sociālo dialogu, un tomēr laikā, kad vairākas dalībvalstis norāda uz arodbiedrību 
lomu, izstrādājot arodbiedrību parauglīgumus, kuros ietvertas dzimumu līdztiesības normas, 
daži darba devēji un darba ņēmēji savukārt norāda uz informācijas trūkumu, kas ietekmē, 
piemēram, netiešās diskriminācijas apkarošanas noteikumu iestrādi līgumos. Dalībvalstis arī 
apstiprina, ka valdības cieši sadarbojas gan ar darba devējiem, gan ar darba ņēmējiem, 
izstrādājot direktīvas transponēšanas tiesību aktu projektus.
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