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Kā novērst vīriešu un sieviešu darba samaksas 
atšķirības ES

Dzimumu nevienlīdzības koncepcija ar uzņēmēju vīrieti un uzņēmēju sievieti uz dažādām kāpnēm.

Uzzini, ko dara Eiropas Parlaments, lai mazinātu vīriešu un sieviešu darba samaksas 
atšķirības.

Lai gan dzimumu līdztiesība ir viens no ES darbības galvenajiem uzstādījumiem un princips 
‘’vienāda darba samaksa par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu’’ tika ieviests pirms vairāk nekā 
60 gadiem, sievietes ES joprojām saņem gandrīz par 13 % mazāku atalgojumu stundā nekā 
vīrieši. Eiropas Parlaments vēlas šo situāciju mainīt. 
 

Vienlīdzīgu atalgojumu reglamentē ES direktīva, taču Parlaments ir vairākkārt prasījis to 
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https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20200227STO73519/viriesu-un-sieviesu-darba-samaksas-atskiribas-eiropa-fakti-un-skaitli
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20200227STO73519/viriesu-un-sieviesu-darba-samaksas-atskiribas-eiropa-fakti-un-skaitli
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0054


pārskatīt un veikt papildu pasākumus. 
 

Uzzini vairāk, kā Parlaments veicina dzimumu līdztiesību ES

Darba samaksas pārredzamības pasākumi
2023. gada martā Parlaments atbalstīja jaunus noteikumus par saistošiem atalgojuma 
pārredzamības pasākumiem, lai darbiniekiem atvieglotu atalgojuma līmeņu salīdzināšanu un 
atklātu darba samaksas atšķirības starp dzimumiem. Ja uzņēmuma algu pārskats parādīs, ka 
vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība sasniedz vai pārsniedz 5 %, darba devējam 
sadarbībā ar darbinieku pārstāvjiem būs kopīgi jāizvērtē uzņēmuma algas. Dalībvalstīm būs 
pienākums darba devējiem, kas noteikumus neievēros, piemērot sankcijas, piemēram, naudas 
sodus. Amatu nosaukumos un vakanču paziņojumos būs jāizmanto dzimumneitrāla valoda. 
 

Lai saskaņotais noteikumu teksts stātos spēkā, tas oficiāli jāapstiprina Padomei.

Nevienlīdzīgas darba samaksas pamatcēloņu 
novēršana
2019. gadā Parlaments pieņēma Darba un privātās dzīves līdzsvara direktīvu, ar ko ES līmenī 
ievieš jaunus noteikumus par paternitātes un bērna kopšanas atvaļinājumu, lai palielinātu 
sieviešu nodarbinātības līmeni, stimulētu tēvus izmantot ar ģimeni saistītu atvaļinājumu un 
veicinātu dzimumu līdztiesību un vienlīdzīgas iespējas. 
 

2021. gada 21. janvārī pieņemtajā rezolūcijā par ES dzimumu līdztiesības stratēģiju EP 
deputāti aicināja Komisiju nākt klajā ar jaunu rīcības plānu, kurā būtu noteikti mērķi ES valstīm 
turpmāko piecu gadu laikā samazināt darba samaksas atšķirības starp dzimumiem. 
 

Rezolūcijā EP deputāti aicina Komisiju katru gadu pārskatīt šīs direktīvas īstenošanu. Viņi 
aicina ES valstis veikt pasākumus, kas pārsniedz direktīvas prasības, piemēram, veicināt 
elastīgu darba laika režīmu. 
 

Parlaments atbalsta mērķi, ka ir jāatsakās no tradicionālās darba vietu un darbību 
attiecināšanas uz konkrētu dzimumu un jāpieņem konkrēti pasākumi, lai sievietēm un meitenēm 
būtu vieglāk iesaistīties izglītībā un nodarbinātībā, kurā dominē vīrieši. 
 

Lasi vairāk par atšķirību darba samaksā starp dzimumiem: definīcija un cēloņi
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https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-labour/file-equal-pay-for-equal-work-legislation
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20190712STO56961/ka-parlaments-veicina-dzimumu-lidztiesibu-es
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20230327IPR78545/parlaments-atbalsta-noteikumus-par-vienlidzigu-atalgojumu-un-algu-parredzamibu
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20230327IPR78545/parlaments-atbalsta-noteikumus-par-vienlidzigu-atalgojumu-un-algu-parredzamibu
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20180706STO07413/jauni-noteikumi-labakam-darba-un-gimenes-dzives-lidzsvaram
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0025_LV.html
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20200109STO69925/atskiriba-darba-samaksa-starp-dzimumiem-definicija-un-celoni


Sieviešu nabadzības apkarošana
Eiropas Parlamenta deputāti pieprasa veikt pasākumus sieviešu nabadzības apkarošanai. Viņi 
aicina uzlabot darba apstākļus nozarēs, kurās ir liels sieviešu īpatsvars, un risināt problēmu, 
kas saistīta ar zemākām pensijām sievietēm nekā vīriešiem.

Uzzini vairāk par sieviešu tiesībām
Ko ES dara, lai apkarotu ar dzimumu saistītu vardarbību?• 
Sievietes Eiropas Parlamentā (infografika) • 

Uzzini vairāk
Paziņojums presei: Sieviešu tiesības: EP deputāti aicina pretoties nelabvēlīgai attieksmei pret 
dzimumu līdztiesību (2020. gada 13. februāris)
Eiropas Komisijas tīmekļvietne: dzimumu līdztiesības stratēģija
Pētījums: vienāds atalgojums par vienādu darbu (EN)
2021. gada ziņojums par dzimumu līdztiesību ES

Raksts

3 I 3LV Komunikācijas ģenerāldirektorāts
Eiropas Parlaments - Oficiālais pārstāvis: Jaume Duch Guillot
Kontakts: webmaster@europarl.eu

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200207-1
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20200206IPR72017/ep-deputati-aicina-pretoties-nelabveligai-attieksmei-pret-dzimumu-lidztiesibu
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20200206IPR72017/ep-deputati-aicina-pretoties-nelabveligai-attieksmei-pret-dzimumu-lidztiesibu
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_lv
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642379/IPOL_STU(2020)642379_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/annual_report_ge_2021_en.pdf
mailto:webmaster@europarl.eu

