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IEROSINĀJUMI

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

A. tā kā pašreizējā ekonomikas krīze ir negatīvi ietekmējusi mobilitāti un visvairāk 
ietekmējusi pagaidu darbiniekus un nepilnas slodzes darbiniekus, un sievietes ir viena no 
visvairāk skartajām grupām;

B. tā kā darba samaksas atšķirība starp dzimumiem (vidēji sievietes ES par vienu un to pašu 
darbu pelna apmēram par 17,5 % mazāk nekā vīrieši1), darba tirgus segregācija pa 
dzimumiem, pienācīgu darba apstākļu trūkums, joprojām sastopamie stereotipi un 
dzimumu diskriminācijas risks ir lieli šķēršļi sieviešu mobilitātei; tā kā arī ar ģimeni un 
sociālo tīklu saistīti faktori, bērnu aprūpes pakalpojumi, mājokļu situācija un vietējie vides 
apstākļi ir šķēršļi, kas kavē sievietes izmantot pārvietošanās brīvību;

C. tā kā saistībā ar darbinieku mobilitāti ES ir vērojamas izteiktas dzimumu atšķirības (vīrieši 
daudz biežāk nekā sievietes informē par pārcelšanos jauna darba vai amata pārcelšanas 
dēļ, attiecīgi 44 % salīdzinājumā ar 27 %2); tā kā ir nepieciešams kvalitatīvāk apsekot 
mobilitātes parādību, pamatojoties uz datiem atkarībā no dzimuma, 

1. aicina Komisiju pārskatīt direktīvu par vienlīdzīgu atalgojumu vīriešiem un sievietēm3

Eiropā; uzstājīgi rosina Komisiju un dalībvalstis (ar sieviešu līdzdalību) izstrādāt tādu 
valsts politiku, kas izskaustu darba samaksas atšķirību atkarībā no dzimuma un galveno 
uzmanību pievērstu sieviešu integrēšanai darba tirgū un iespēju vienlīdzības veicināšanai 
kā faktoriem, kas palīdzētu nostiprināt ES darba ņēmēju mobilitāti;

2. prasa dalībvalstīm publicēt datus par algām publiskajā sektorā un padarīt darba samaksas 
attīstības tendences pārredzamākas, lai nepieļautu darba samaksas atšķirību saglabāšanos 
vai padziļināšanos; 

3. pauž bažas par sieviešu intelektuālā potenciāla nepietiekamas izmantošanas ievērojamo 
līmeni, t. i., mobilo darba ņēmēju iegūto kvalifikāciju nepietiekamu izmantošanu, kas ir 
sevišķi raksturīga jomās, kur lielākoties ir nodarbinātas sievietes, piemēram, aprūpē un 
mājsaimniecības darbos; šajā sakarībā prasa dalībvalstīm pienācīgi īstenot ES regulas 
attiecībā uz kvalifikāciju atzīšanu;

4. uzsver, ka darba ņēmējas, kas pārceļas uz ārzemēm, lai strādātu darbu saistībā ar bērnu vai 
vecāka gadagājuma cilvēku aprūpi kā bērnu pieskatītājas, au-pair, aukles vai māsas, bieži 
vien ir nodarbinātas pie privātpersonām, piemēram, ģimenēs vai pie ģimenes locekļiem, 

                                               
1 Komisijas dienestu darba dokuments: „ 2010. gada ziņojums par progresu sieviešu un vīriešu līdztiesībā” 
(SEC(2011)193)
2 Eurofound pētījums „Mobilitāte Eiropā — turpmākā virzība”.
3 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) (OV L 204, 26.07.2006., 23. lpp.).
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un līdz ar to strādā bez līguma vai nelegāli un tādējādi bez tiesībām uz pabalstiem saistībā 
ar sociālo nodrošināšanu, veselības aprūpi utt.

5. aicina Komisiju nodrošināt, ka dalībvalstis īsteno Direktīvu 2004/38/EK, nepieļaujot
diskrimināciju, tostarp tādu, kas balstās uz dzimumorientāciju; atgādina Komisijai par 
iepriekšējiem aicinājumiem nodrošināt brīvu pārvietošanos visiem ES pilsoņiem un viņu 
ģimenēm, tostarp gan reģistrētiem partneriem, gan laulātajiem, neatkarīgi no viņu 
dzimumorientācijas;

6. aicina dalībvalstis uzraudzīt to darba ņēmēju situāciju, kuri aprūpē bērnus vai vecāka 
gadagājuma cilvēkus, un sniegt visu vajadzīgo informāciju darba ņēmējām, kuras dodas 
veikt šādu darbu citā valstī, tostarp par likumīgām darba iespējām un apmācību šajā jomā, 
sociālajām tiesībām, veselības aprūpi utt., kā arī nodrošināt konsultācijas par likumīgu 
nodarbinātību un brīdināt darba ņēmējas par iespējamiem apdraudējumiem nelegālajā 
darba tirgū;

7. aicina Komisiju un dalībvalstis uzraudzīt situāciju aģentūrās un organizācijās, kas piedāvā 
darbu strādājošiem no citām dalībvalstīm, un atklāt iespējamas nelegālas vai slēptas darba 
vietas vai aģentūras vai organizācijas, kas piedāvā fiktīvu darbu;

8. prasa dalībvalstīm gadījumos, kad darba ņēmēji pārceļas kopā ar dzīvesbiedru vai partneri 
un bērniem, nodrošināt piemērotus daudzvalodu pakalpojumus ģimenei, piemēram, bērnu 
aprūpes, pirmsskolas, skolas un medicīnas pakalpojumus, kā arī brīvu piekļuvi valsts 
nodarbinātības dienestiem, lai palīdzētu dzīvesbiedriem vai partneriem, kas dodas uz citu 
dalībvalsti, atrast darbu;

9. norāda Komisijai, ka starp dalībvalstīm ģimenes pabalstu jomā pašlaik pastāv atšķirības, 
kuras jo īpaši attiecībā uz lielām ģimenēm diskriminējoši ietekmē darba ņēmēju brīvas 
pārvietošanās principa īstenošanu;

10. uzsver, ka dalībvalstīm būtu jāuzlabo to bērnu situācija, kurus atstājuši vecāki, un jāpalīdz 
viņiem normāli attīstīties, iegūt izglītību un baudīt pienācīgu sabiedrisko dzīvi;

11. uzsver, ka laikposma pagarināšana pagaidu šķēršļu likvidēšanai attiecībā uz to dalībvalstu 
darba ņēmēju, kuras pievienojās ES 2007. gadā, brīvai kustībai īpaši negatīvi ietekmēs 
sievietes, kuras skar bezdarba pieaugums pēc ekonomikas krīzes, jo viņām nav pieejamas 
tikpat elastīgas iespējas kā vīriešiem; uzsver — ja joprojām tiks ierobežotas viņu brīvas 
pārvietošanās tiesības, viņas vēl vairāk skars nabadzība, sociālā marginalizācija un 
atstumtība;

12. aicina Komisiju iesniegt priekšlikumus, lai radītu apstākļus ģimenēm ar bērniem izmantot 
tiesības uz mobilitāti, nosakot saistošus obligātos mērķus attiecībā uz bērnu aprūpes un 
aprūpes atvaļinājuma, piemēram, paternitātes atvaļinājuma, pieejamību; aicina dalībvalstis 
integrēt darba ņēmēju bērnus, izmantojot tiesības uz mobilitāti to izglītības sistēmā;

13. prasa dalībvalstīm pielikt visas iespējamās pūles, lai nodrošinātu diplomu un profesionālo 
kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu, un veicināt sociālās apdrošināšanas iemaksu reģistru 
apvienošanu, lai apzinātu tiesības uz sociālo nodrošinājumu un sociālajiem pabalstiem; 
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14. aicina dalībvalstis izveidot sadarbības mehānismus, lai nepieļautu tādu graujošu ietekmi 
uz ģimenēm, jo īpaši bērniem, kuru rada viņu nošķiršana no vecākiem un attālums starp 
viņiem;

15. mudina dalībvalstis sniegt darba ņēmējiem un viņu ģimenēm visaptverošu informāciju un 
nodrošināt iespēju piedalīties sociālajos tīklos, lai viņi varētu gūt informāciju par savām 
tiesībām un pabalstu iespējām saprotamā valodā, kas pieejamas uzņēmējā dalībvalstī, 
tostarp piekļuvi valsts nodarbinātības dienestiem, jo īpaši par tiesībām un pabalstiem 
saistībā ar sociālo nodrošinājumu, bērnu aprūpi, tādu cilvēku aprūpi, kuri nespēj dzīvot 
neatkarīgi, veselības aprūpi, mācību iespējām, piemēram, valodu kursiem, un par vietējo 
kopienu darbību; uzskata, ka visaptverošuma dēļ dalībvalstīs būtu jāizveido kopēja 
informatīva tiešsaistes vide;

16. aicina dalībvalstis likvidēt šķēršļus darba ņēmēju mobilitātei, nodrošinot sievietēm, kuras 
pievienojas saviem dzīvesbiedriem vai partneriem citā dalībvalstī, atbilstīgus 
pakalpojumus, piemēram, kursus integrācijas atvieglošanai viņu jaunajā sociālajā un 
kultūras vidē, tostarp valodu un arodapmācības kursus;

17. atzinīgi vērtē tādas Komisijas īstenotās iniciatīvas kā mobilitātes palielināšanas 
mehānisms WO.M.EN un aicina Komisiju paplašināt un uzlabot tādu projektu darbības 
jomu, ar kuriem paredzēts palielināt strādājošo sieviešu mobilitāti;

18. aicina dalībvalstis izveidot kontaktpunktus mājsaimniecībās un aprūpē nodarbinātiem 
mobiliem darba ņēmējiem, kuriem ir individuālas attiecības ar darba devēju, lai sniegtu 
viņiem iespējas izveidot tīklu, kas viņiem ļauj saņemt informāciju par savām tiesībām.
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