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IEROSINĀJUMI 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, 

tieslietu un iekšlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atzīst Komisijas centienus izstrādāt vērienīgu programmu migrācijas jomā un mudina 

Eiropadomi apņemties rīkoties vērienīgi, pievērst uzmanību niansēm un darboties vienoti, 

lai izstrādātu savlaicīgus un pārliecinošus atbildes pasākumus migrācijas krīzei; aicina 

Padomi rīkoties proaktīvi, atbalstot Komisijas darbu ar konkrētām darbībām un strauju 

rīcību, un praktiskiem pasākumiem, kuri izstrādāti, lai panāktu kopīgo mērķu īstenošanu, 

pamatojoties uz solidaritātes un taisnīgas atbildības sadales starp visām dalībvalstīm 

principiem; pauž nožēlu par dažu dalībvalstu bloķējošo nostāju attiecībā uz tāda efektīva 

un ilgtspējīga politiskā risinājuma pieņemšanu, kas ievērotu Eiropas Savienību veidojošās 

pamatvērtības,  tostarp  tiesiskuma ievērošanu, cilvēktiesības un nediskrimināciju, 

solidaritāti un kopēju atbildību; 

2. atzīmē, ka pašreizējais bēgļu vilnis ir Eiropas problēmuzdevums globālā kontekstā, un kā 

tāds tas ir jāskata arī Eiropadomē; 

3. jo īpaši uzsver, ka bēgļu pieplūduma sociālais aspekts prasa kopēju Eiropas patvēruma 

politiku, diskusijas par  Eiropas kvotu vienošanos un īpaši neaizsargātu bēgļu grupu 

vietēju reģistrāciju pārlieku apgrūtinātās valstīs, kas atrodas kaimiņos attiecīgajam krīzes 

reģionam; 

4. uzsver, ka vienīgais dzīvotspējīgais risinājums trešo valstu valstspiederīgo un 

bezvalstnieku pieplūduma pārvaldīšanā ir iespējami drīz visās dalībvalstīs ieviest 

pastāvīgas pārcelšanas mehānismu; norāda, ka vidējā termiņā jautājums, ko aktualizēja 

pašreizējā bēgļu krīze, ir Eiropas vēlme integrēt šos bēgļus savā sabiedrībā, jo viņi nevēlas 

uzturēties pastāvīgi; uzsver, ka izglītībai un nodarbinātībai ir īpaši būtiska nozīme bēgļu 

un migrantu veiksmīgā integrācijā; tādēļ aicina Komisiju ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm 

pieņemt tūlītējus pasākumus un izraudzīties plānu, kas palielinātu un sekmētu bēgļu 

sociālo iekļaušanu un integrāciju ES darba tirgū, kurš joprojām cieš no ekonomikas krīzes 

ietekmes,  vienlaikus ņemot vērā atšķirības starp ekonomiskajiem migrantiem un bēgļiem; 

5. uzsver, ka patiesa integrācija ir divvirzienu process, kuram nepieciešama savstarpēja 

bēgļu un Eiropas un tās pilsoņu apņemšanās; uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt efektīvu un 

dinamisku sistēmu bēgļa statusa atzīšanai un bēgļu sadalījumam galamērķa valstīs, lai 

iespējami drīz varētu sākt sociālās iekļaušanas un integrācijas darba tirgū procesu; mudina 

Komisiju veicināt augšupēju konverģenci sociālās aizsardzības jomā un standartu ātri 

visās dalībvalstīs izsniegt darba atļaujas bēgļiem, kuriem ir atzīts bēgļu statuss; 

6. aicina dalībvalstis apmainīties ar paraugpraksi par to, kā integrēt bēgļus Eiropas 

sabiedrībā un darba tirgū; aicina Komisiju izmantot dalībvalstu pieredzi un izstrādāt 

ieteikumu kopumu šā procesa efektīvai noslēgšanai; 

7. atgādina par ES imigrantu integrācijas politikas kopējiem pamatprincipiem (CBP)1 kā 

svarīgāko pieeju integrācijai; 

                                                 
1 Padomes 2004. gada 19. novembra secinājumi. 
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8. aicina Komisiju pievērst īpašu uzmanību starptautisko aizsardzību saņemt tiesīgo personu 

vajadzībām un tādām neaizsargātām grupām kā nepavadīti nepilngadīgie, sievietes, 

jaunieši, bērni un vecāka gadagājuma cilvēki un iespēju robežās sekmēt attiecīgus 

pasākumus trešās valstīs laikā pirms aizbraukšanas; aicina pievērst īpašu uzmanību 

sievietēm, kas bieži vien ir neaizsargātā situācijā sociālās iekļaušanas procesā un 

integrējoties darba tirgū; pauž bažas par nesenajiem konstatējumiem attiecībā uz lielo 

skaitu nepavadīto bērnu starp bezvēsts pazudušajiem bēgļiem un aicina iestādes 

noskaidrot viņu iespējamo atrašanās vietu; 

9. mudina Komisiju paplašināt dialogu ar uzņēmumu un darba ņēmēju pārstāvjiem par 

migrāciju un prasmēm, lai noteiktu, kurās konkrētās nozarēs, tostarp uzņēmējdarbībā, 

trūkst darbinieku nolūkā izveidot labi pārvaldītus likumīgus migrācijas ceļus un 

nodarbinātības iespējas bēgļiem; uzskata, ka šāda dialoga pamatā ir jābūt līdzsvarotai 

interešu pārstāvībai, lai panāktu tādu migrantu un bēgļu integrāciju darba tirgū, kuras 

pamatā ir tiesības; 

10. uzskata, ka, izstrādājot integrācijas politiku ES, bēgļu pastāvīgas pārcelšanas mehānismā 

ir jāņem vērā darba tirgus dati, jo īpaši attiecībā uz bezdarbu, nodarbinātības iespējām un 

sociālo situāciju, lai nodrošinātu, ka šis process nepasliktina sociālo un ekonomisko 

situāciju uzņemošajos reģionos, sevišķi tajos, kurus ekonomikas krīze skārusi vissmagāk, 

un tajās dalībvalstīs, kurām ir vislielākais parāds un kurās joprojām tiek īstenota fiskālā 

konsolidācija, un lai nodrošinātu labāku bēgļu sociālo iekļaušanu un integrāciju darba 

tirgū, paturot prātā, ka sociālā un ekonomiskā nedrošība šajās teritorijās un to iedzīvotāju 

vidū ir faktors, kas ir visnotaļ neatkarīgs no pašreizējās bēgļu ārkārtas situācijas, ņemot 

vērā faktiskās nodarbinātības iespējas attiecīgajos reģionos; 

11. pauž ierosinājumu, ka bēgļu integrācijas iespējas uzlabotu sistēma, saskaņā ar kuru 

patvēruma meklētāji, ciktāl tas ir iespējams, varētu iesniegt pieteikumu patvērumam tajā 

dalībvalstī, kurā viņiem jau ir ģimenes saites, saikne ar kopienu vai labākas nodarbinātības 

izredzes; 

12. uzsver, ka ir jāizstrādā arī visaptveroša pieeja migrācijai, kurā iekļautas lielākās 

demogrāfiskās problēmas, kas pašlaik apdraud Eiropu un tās ekonomiku; vienlaikus 

norāda, ka vidēja termiņa un ilgtermiņa bēgļu un migrantu integrācija ir arī iespēja 

attiecībā uz demogrāfisko attīstību un prasmju bāzes stiprināšanu Eiropā; aicina 

dalībvalstis elektroniski apkopot bēgļu darba pieredzi, lai saskaņotu bēgļu pārcelšanu ar 

valsts un reģionālā darba tirgus situāciju; 

13. atgādina — Komisija ir norādījusi, ka varētu izmantot ES, jo īpaši Eiropas Sociālā fonda 

(ESF), finansējumu, lai palīdzētu integrēt bēgļus; aicina fondu vadošās iestādes tos 

izmantot pēc iespējas efektīvāk ar mērķi palīdzēt risināt bēgļu integrācijas jautājumu tā, 

lai tas nekaitētu citiem mērķiem un saņēmējiem, jo īpaši visneaizsargātākajām grupām, un 

nodrošināt, ka tas sniedz ieguvumus visiem saņēmējiem; norāda, ka Komisija ir arī 

paudusi gatavību palīdzēt vadošajām iestādēm pielāgot ESF darbības programmas, lai 

efektīvi integrētu migrantus un bēgļus, neietekmējot ESF nodarbinātības mērķus; pievērš 

uzmanību arī līdzekļiem, kuri ir pieejami, lai nodrošinātu apmācību par daudzveidības un 

vienlīdzības pārvaldību darbvietā un lai atbalstītu vietējās un reģionālās iestādes attiecībā 

uz integrācijas pasākumiem; 

14. mudina Komisiju 2016. gadā paredzētajā daudzgadu finanšu shēmas vidusposma pārskatā 
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nodrošināt, ka ES budžetā un īpaši Eiropas Sociālajā fondā lielāka uzmanība tiek pievērsta 

to bēgļu sociālajai iekļaušanai un integrācijai darba tirgū, kuriem ir likumīgs statuss; 

aicina Komisiju izpētīt Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (AMIF) izmantošanu 

trešo valstu valstspiederīgo sociālās iekļaušanas un integrācijas darba tirgus pasākumos; 

aicina dalībvalstis pilnībā izmantot Eiropas Stratēģisko investīciju fondu (EFSI) kopā ar 

citiem ES fondiem, lai nodrošinātu nepieciešamos ieguldījumus bēgļu pieplūduma 

integrācijai vidējā termiņā; aicina Komisiju, pārskatot daudzgadu finanšu shēmu, 

palielināt piešķīrumu sociālajai politikai nolūkā stiprināt kohēzijas politiku, lai tā spētu 

pielāgoties bēgļu integrācijai darba tirgū un sociālajai iekļaušanai; 

15. aicina dalībvalstis nodrošināt to valsts nodarbinātības dienestus ar pietiekamiem 

resursiem, lai bēgļi, kuri ir tiesīgi strādāt, tiktu pilnībā integrēti darba tirgū; uzsver, ka 

valstu nodarbinātības dienestu tīklam var būt svarīga nozīme, integrējot migrantus Eiropas 

darba tirgū; 

16. atgādina arī par to, cik svarīgi ir vajadzības gadījumā palīdzēt MVU nodarbināt 

darbiniekus no migrantu vidus; 

17. uzsver, ka būtiska nozīme bēgļu integrācijā un viņu cieņas saglabāšanā ir piekļuvei darba 

tirgum; atzinīgi vērtē dažu valstu centienus samazināt laikposmu, pirms bēgļi var ienākt 

darba tirgū, ņemot vērā Direktīvas 2013/33/ES transponēšanu1; 

18. aicina dalībvalstis rūpīgi pārraudzīt savas izglītības sistēmas, lai rastu veidus, kā iespējami 

drīz integrēt bēgļu bērnus izglītības procesā; 

19. atkārtoti aicina Komisiju, sadarbojoties ar dalībvalstīm, izveidot vienotu sistēmu, kas 

atbilst spēkā esošajai Eiropas sistēmai, lai nodrošinātu un paātrinātu iespējamu oficiālu 

diploma līdzvērtības atzīšanu un oficiālu un neoficiālu prasmju atzīšanu apvienojumā ar 

atbilstības un līdzvērtības standartizāciju starp dalībvalstīm Eiropas līmenī, tādējādi 

palīdzot bēgļiem un migrantiem pilnībā iekļauties sabiedrībā un strādāt atbilstoši viņu 

prasmju līmenim, nevis zemāk par to, kā tas bieži notiek; 

20. uzskata, ka bēgļiem un migrantiem ir jāspēj piekļūt viegli pieejamai apmācībai un ka ir 

steidzami viņiem jānodrošina valodu apmācība un integrācijas kursi, kas tiek piedāvāti kā 

un ir pārcelšanas programmas neatņemama sastāvdaļa, iespējami drīz pēc viņu ierašanās 

tās valsts teritorijā, uz kuru viņi ir pārcelti, papildus patvēruma meklētājiem un bēgļiem 

pieejamajiem medicīniskā un psiholoģiskā atbalsta pakalpojumiem; 

21. atgādina, ka ir svarīgi, lai prasmes, kuras iegūtas, strādājot ES, tiktu arī apstiprinātas 

nolūkā nodrošināt pievienoto vērtību personai, ja viņa pamet ES ar mērķi strādāt citā 

valstī; 

22. atzīmē — lai raiti integrētu bēgļus un migrantus uzņēmējās kopienās, ir vajadzīga uz 

tiesībām balstīta pieeja un jāizmanto visi institucionālie un pilsoniskās sabiedrības spēki, 

jo sociālie partneri var veicināt labuma gūšanu no migrantu un bēgļu ātrākas integrācijas 

vietējā darba tirgū; tādēļ aicina dalībvalstis, izstrādājot integrācijas stratēģijas, pienācīgi 

ņemt vērā visas attiecīgās ieinteresētās personas; 

                                                 
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/33/ES, ar ko nosaka standartus 

starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai, OV 180, 29.6.2013., 96. lpp. 
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23. aicina dalībvalstis sagatavot vietējo sabiedrību bēgļu un viņu ģimeņu uzņemšanai ar rūpīgi 

plānotu informācijas kampaņu starpniecību; 

24. mudina Komisiju un dalībvalstis veicināt un atbalstīt organizētās pilsoniskās sabiedrības 

iniciatīvas, kuru mērķis ir palīdzība migrantiem un bēgļiem, piemēram, izmantojot 

Eiropas kontaktpunktu tīklu migrantiem un UnionMigrantNet, kas ir tikai daži tādu 

kontaktpunktu pārrobežu sadarbības piemēri, ar kuru starpniecību tiek sniegta informācija 

migrantiem un palīdzēts viņiem integrēties; 

25. brīdina Komisiju par apdraudējumu, ko nedeklarēts migrantu darbs rada viņu veselībai un 

drošībai, un par to, ka tas liedz viņiem nodarbinātības un sociālā nodrošinājuma tiesības; 

mudina Komisiju nepieļaut nežēlīgu darbaspēka ekspluatāciju; atgādina, ka saskaņā ar 

Direktīvu par sankcijām pret darba devējiem1 un Sezonas darbinieku direktīvu2 darba 

devēji, kuri izmanto migrantu darbaspēku, var tikt sodīti; tomēr aicina Komisiju censties 

panākt uz integrāciju vairāk orientētu sistēmu, kas aptver visus šo problēmu aspektus, 

tostarp, lai sniegtu bēgļiem pietiekamu aizsardzību nolūkā novērst migrējošo darba 

ņēmēju ļaunprātīgu izmantošanu; 

26. atgādina — lai izvairītos no divlīmeņu sistēmas darbvietā, ir svarīgi, lai migrējošie darba 

ņēmēji varētu pilnībā izmantot savas darba tiesības, tostarp tiesības iestāties arodbiedrībā; 

27. norāda uz risku darba ņēmējam un darba devējam, kuru rada darba līguma noslēgšana ar 

patvēruma pieteikuma iesniedzēju gadījumā, ja patvēruma pieprasījums tiek noraidīts; 

uzskata, ka  arī tas varētu kavēt Komisijas mērķu īstenošanu attiecībā uz atgriešanas 

politiku izcelsmes valstī; 

28. norāda, ka lielākā daļa no patvēruma meklētājiem, kuru pieteikumi ir noraidīti kādā no 

dalībvalstīm, paliek ES bez likumīga statusa, tādējādi palielinot to nelegālo migrantu 

skaitu, kuriem nav tiesību strādāt un iekārtot skolā savu bērnus; tādēļ uzsver 

nepieciešamību kontrolēt un uzraudzīt nelegālos migrantus saistībā ar sociālās atstumtības 

un nabadzības risku, kas padara viņus uzņēmīgus pret ārēju ietekmi, tostarp radikālismu; 

29. aicina Komisiju un dalībvalstis īstenot informācijas kampaņu migrantu izcelsmes valstīs, 

lai sniegtu viņiem pareizu un pietiekamu informāciju par juridiskajām procedūrām 

ieceļošanai ES, kā arī par viņu tiesībām un pienākumiem dalībvalstīs nolūkā nodrošināt, 

ka personām, kuras dodas ceļā, ir juridiski derīgs pieprasījums; 

30. uzsver, ka ES būtu jāpiedāvā likumīgi veidi, kā ieceļot un palikt Eiropā personām, kuras 

to vēlas, un jāpiedāvā arī iespējas viņām mainīt savu migrācijas statusu, esot ES, kā arī 

būtu jāizveido patiesa cirkulāras migrācijas politika; aicina valstīm, kas kandidē uz 

pievienošanos ES, izveidot darbaspēka imigrācijas koridoru, kas šo valstu iedzīvotājiem 

nodrošinātu vieglāku piekļuvi Eiropas darba tirgum; 

                                                 
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/52/EK (2009. gada 18. jūnijs), ar ko nosaka minimālos 

standartus sankcijām un pasākumiem pret darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, kuri 

dalībvalstīs uzturas nelikumīgi, OV L 168, 30.6.2009., 24. lpp. 
2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/36/ES (2014. gada 26. februāris) par trešo valstu 

valstspiederīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem nodarbinātības kā sezonas darbiniekiem nolūkā, OV 

L 94, 28.3.2014, 375. lpp. 
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31. aicina Komisiju, pārskatot “Zilās kartes” direktīvu1, pieņemt vērienīgu pieeju, lai 

stiprinātu ES zilās kartes nozīmi, kura attiecas uz augsti kvalificētiem darba ņēmējiem no 

trešām valstīm un palīdz risināt demogrāfiskās problēmas Eiropas Savienībā, novēršot 

darbaspēka trūkumu ES darba tirgos; uzsver, ka augsti kvalificēti migranti varētu būt 

līdzeklis, lai aktīvi integrētu un iekļautu citus trešo valstu valstspiederīgos Eiropas 

sabiedrībā, un uzsver nepieciešamību pēc visaptverošas migrācijas izvērtēšanas, kas 

ietvertu to pasākumu izvērtēšanu, kuru mērķis ir novērst pastāvošos trūkumus Eiropas 

darba tirgos, lai panāktu abpusēji izdevīgu situāciju; 

32. iesaka ievērojami palielināt palīdzību tām valstīm dienvidos, kuras ir uzņēmušas lielu 

bēgļu un migrantu skaitu, un cieši sadarboties uz vietas ar Apvienoto Nāciju Organizācijas 

Augsto komisāru bēgļu jautājumos un NVO. 

 

                                                 
1 Padomes 2009. gada 25. maija Direktīva 2009/50/EK par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos 

augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkos, OV L 155, 18.6.2009., 17. lpp. 
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