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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Sieviešu tiesību un 
dzimumu līdztiesības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver nepieciešamību palielināt izpratni par sieviešu stāvokli ES politikā, it īpaši 
izglītības, integrācijas, migrācijas, nodarbinātības un sociālās politikas jomās;

2. aicina dalībvalstis aizstāvēt sieviešu tiesības, veicināt līdztiesību un vienlīdzīgas iespējas 
un novērst visu veidu ekspluatāciju un diskrimināciju darba tirgū;

3. mudina dalībvalstis pastiprināt aizsardzību pret cilvēku tirdzniecību attiecībā uz sievietēm, 
kuras pārceļas uz ārvalstīm darba nolūkos;

4. uzskata, ka īpaša uzmanība būtu jāpievērš tam, lai respektētu mazākumtautu kopienu 
sieviešu kultūras piederību un/vai tradīcijas;

5. aicina dalībvalstis, izstrādājot valsts politiku attiecībā uz mobilitāti un/vai migrāciju un 
valsts reformu programmas, tajās iekļaut noteikumus par sieviešu tiesību aizsardzību 
profesionālās mobilitātes jomā un īpašu uzmanību pievērst to darbības programmu 
izstrādei un īstenošanai valsts vai reģionālajā līmenī, kuras saņem finansējumu no Eiropas 
Sociālā Fonda (ESF) gan laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam, gan arī turpmāk;

6. uzsver — ja šis jautājums būs īpašs mērķis vai prioritāte šajās programmās vai arī īpaša 
horizontālā prioritāte, tad tā būs laba prakse, un šie pasākumi sniegs rezultātus reģionālajā 
un/vai vietējā līmenī;

7. aicina dalībvalstis veicināt valsts, reģionālā un vietējā mēroga projektus ar mērķi iesaistīt 
sievietes brīvprātīgo darbā un darbā sabiedrības labā;

8. Mudina dalībvalstis vienkāršot procedūras vietēja un reģionāla mēroga iestādēs, lai: 

- ar sieviešu līdzdalību izstrādātu un īstenotu īpašas kopienas veidošanas programmas;

- pievērstu pastiprinātu uzmanību īpašām sieviešu vajadzībām emigrantu kopienās; 

- atbalstītu bezpeļņas organizāciju rīkotās sabiedrības izpratnes veicināšanas kampaņas, 
galveno uzmanību pievēršot starptautisko kopienu sieviešu, piemēram, ārvalstīs 
dzīvojošo dzīvesbiedru un partneru, jautājumiem; 

- izstrādātu apmācības programmas integrācijas veicināšanai, psiholoģiskās 
konsultācijas un integrācijas projektus; uzsver, ka no praktiskā viedokļa tieši konkrēti 
pasākumi palīdz izprast un atrisināt problēmas; 

9. iesaka izveidot Eiropas Konsultāciju dienestu tīklu, lai palīdzētu vietēja mēroga kopienām 
risināt problēmas, tām nodrošinot piekļuvi informācijai, zinātībai un pamatnostādnēm 
attiecībā uz sieviešu integrāciju;

10. uzsver, ka būtisks sociālās integrācijas elements ir vietējo tradīciju un sociālās vides 
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izpratne;

11. aicina dalībvalstis nodrošināt diplomu un profesionālo kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu 
un sekmēt šādu atzīšanas procedūru vienkāršošanu;

12. norāda, ka gadījumos, kad pati atzīšana nav galvenā problēma, laiks, kas paiet, lai 
pabeigtu šo procesu, var būt neveiksmīgu startu iemesls jaunajā vietējā sabiedrībā ES.


