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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 migrantēm ir aizvien svarīgāka nozīme gan izcelsmes valstu, gan galamērķa valstu 
ekonomikas un darba tirgus attīstībā;

B. tā kā imigrantu sabiedrībā ir vairāk iesakņojušies ar dzimumu saistīti stereotipi un tā kā 
migrantes biežāk saskaras ar dažādiem pret sievieti vērstas vardarbības veidiem, jo īpaši 
piespiedu laulībām, dzimumorgānu kropļošanu, tā sauktajiem goda aizstāvēšanas 
noziegumiem, sliktu izturēšanos tuvās attiecībās, seksuālu aizskaršanu darba vietā un pat 
sieviešu tirdzniecību un seksuālu izmantošanu;

C. tā kā migrantes bieži ir visneaizsargātākie diskriminācijas, stereotipu, negodīgas 
attieksmes un darbaspēka ekspluatācijas upuri, turklāt viņām bieži vien nav pieejami 
sociālie pakalpojumi un tiesiskā aizsardzība, un viņas tiek pakļautas fiziskai, 
psiholoģiskai, ekonomiskai un seksuālai izmantošanai;

D. tā kā būtisks faktors, kas palielina neaizsargātību, ir sociālā atstumtība; tā kā daudzas 
sievietes un meitenes kļūst par cilvēku tirdzniecības upuriem; un tā kā sievietes bieži tiek 
pārdotas seksuālai izmantošanai, savukārt ievērojams skaits meiteņu tiek pārdotas dažādos 
nolūkos, tostarp piespiedu ubagošanai, ekspluatēšanai darbā, orgānu tirdzniecībai un 
nelegālai adopcijai;

E. tā kā ir ļoti svarīgi sniegt migrantēm iespēju drošā un likumīgā veidā iekļūt ES darba 
tirgū;

F. tā kā migrantes, tāpat kā daudzas citas sievietes, cieš no ekonomiskās un finanšu krīzes 
izraisītajām nopietnajām sekām;

G. tā kā migrantes biežāk ir nodarbinātas tādās jomās, ko dažu dalībvalstu sociālās drošības 
sistēmas neatzīst, piemēram, neoficiālās aprūpes jomā, tāpēc šīm sievietēm, sasniedzot 
pensijas vecumu, nav pieejamas pensiju shēmas, līdz ar to viņas vecumdienās nonāk 
nabadzībā;

H. tā kā migrantes lielā mērā saskaras ar trešās valstīs iegūto akadēmisko un profesionālo 
kvalifikāciju nepietiekamu novērtējumu un neatzīšanu, un tādēļ viņām nākas meklēt darba 
iespējas mazkvalificētos darbos un sociāli nereglamentētās profesijās,

1. uzsver nepieciešamību palielināt migranšu tiesību izpratni, ievērošanu, īstenošanu un 
aizsardzību visās ES imigrācijas, integrācijas, nodarbinātības un sociālās politikas jomās;

2. norāda, ka migrantu darba vietas ir daudz nedrošākas, jo migranti, īpaši sievietes, darba 
tirgū bieži veic prasmju, samaksas un prestiža ziņā viszemākās kategorijas darbus;

3. aicina Komisiju un dalībvalstis cieši sadarboties ar tīkliem un nevalstiskajām 
organizācijām (NVO), kas risina ar migrantēm saistītus jautājumus, nolūkā veidot uz 
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dzimumu līdztiesības principa balstītu politiku un visās jomās integrēt dzimumu 
līdztiesības konceptu, lai tādējādi aizsargātu migranšu cilvēktiesības, nodrošināt 
vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas un vienlīdzīgu piekļuvi darba tirgum, vienlaikus 
garantējot vienlīdzīgas tiesības, un apkarot un novērst jebkura veida vardarbību, 
ekspluatēšanu darbā, seksuālu izmantošanu, dzimumorgānu kropļošanu, nelikumīgu 
praksi, nolaupīšanu, piespiedu darbu, piespiedu laulības un sieviešu tirdzniecību;

4. mudina dalībvalstis izstrādāt piemērotus politikas pasākumus, pilnībā ievērojot Eiropas un 
valstu tiesību aktu prasības, īstenot īpašus pasākumus, lai veicinātu un nodrošinātu 
migranšu vienmērīgu un vienlīdzīgu integrāciju uzņemošajās valstīs, tostarp juridiskā 
statusa piešķiršanu, trešās valstīs iegūtās kvalifikācijas un izglītības līmeņa atzīšanu, 
iekļaušanu sociālās drošības sistēmās, tiesības saņemt pienācīgu algu, veselības aprūpes 
pieejamību, veselības un drošības standartu ievērošanu darba vietā, bērnu aprūpes iestāžu, 
izglītības, sociālo pakalpojumu, apmācības un mūžizglītības iespēju pieejamību, sociālos 
pabalstus un aizsardzību saskaņā ar darba tiesību aktiem, kā arī iesaistīt arodbiedrības, 
NVO un pilsonisko sabiedrību šādas politikas un pasākumu izstrādē;

5. aicina dalībvalstis un reģionālās un vietējās varas iestādes atvieglot informācijas 
pieejamību migrantēm un sekmēt seksuālo un reproduktīvo tiesību īstenošanu, rīkojot 
īpaši šai mērķa grupai paredzētas kampaņas, organizējot pārrunas veselības aprūpes 
centros un vairāk sadarbojoties ar NVO, kas strādā ar migrantēm;

6. aicina dalībvalstis mobilizēt vietējās iestādes, lai tās atbalstītu migranšu aktīvu līdzdalību 
sabiedriskajās norisēs, nodrošinot viņu interešu pārstāvību un aizstāvību un tādējādi 
veicinot viņu socializāciju un integrāciju vietējā sabiedrībā;

7. aicina Padomi, Komisiju un dalībvalstis piešķirt imigrantēm, kas ieceļojušas ģimenes 
atkalapvienošanās nolūkā, no vīra juridiskā statusa neatkarīgu juridisko statusu, ja 
iespējams, viena gada laikā no ieceļošanas brīža;

8. aicina Padomi, Komisiju un dalībvalstis garantēt uzturēšanās atļaujas piešķiršanu 
ieceļojušām sievietēm un meitenēm, jo īpaši fiziskas un psiholoģiskas vardarbības 
upuriem, un nodrošināt, ka tiek veikti visi iespējamie administratīvie pasākumi viņu 
aizsardzībai, tostarp darīti pieejami efektīvi palīdzības un aizsardzības mehānismi;

9. aicina Padomi, Komisiju un dalībvalstis izveidot tiesisko regulējumu, kas imigrantēm 
garantētu tiesības saņemt pašām savu pasi un uzturēšanās atļauju, un paredzēt iespēju 
saukt pie kriminālatbildības par šo dokumentu atņemšanu;

10. aicina dalībvalstis izveidot un veicināt tādu tiesisko praksi migrantu darbā pieņemšanas 
regulēšanai, kurā ievērots dzimumu līdztiesības princips, un uzlabot informācijas un 
konsultāciju pieejamību attiecīgajās valodās par darba tiesību aktiem, sociālajām, 
ekonomiskajām un darbinieku tiesībām un par juridisko un pilsonisko palīdzību, kā arī 
nodrošināt iespēju nepieciešamības gadījumā saņemt tiesisko aizsardzību par pieņemamu 
samaksu; 

11. aicina dalībvalstis izstrādāt izglītības un komunikācijas programmas, kas informētu 
migrantes par viņu tiesībām un pienākumiem, un izveidot sievietēm paredzētus 
daudzvalodu konsultāciju dienestus;
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12. aicina Komisiju izveidot sistēmu, kas ļautu uzraudzīt migranšu situāciju darba tirgū, proti, 
minimālās algas līmeni, darba apstākļus un veselības un drošības noteikumu īstenošanas 
efektivitāti;

13. aicina dalībvalstis sagatavot precīzu, salīdzināmu un konsekventu statistiku par migranšu 
situāciju dažādās dzīves jomās, izmantojot piemērotus rādītājus;

14. mudina dalībvalstis: izveidot efektīvus, pārredzamus mehānismus trešās valstīs iegūtās 
izglītības un profesionālās kvalifikācijas atzīšanai, lai migrantēm būtu vienkāršāk 
iekļauties darba tirgū un nenāktos strādāt darbu, kuram viņas ir pārāk augsti kvalificētas; 
piedāvāt mācību iespējas sievietēm, kurām trūkst nepieciešamo prasmju; un nodrošināt, ka 
migrantēm ir pieejamas profesionālās izglītības un mūžizglītības iespējas, darba tiesību 
speciālistu konsultācijas un bezmaksas vai lēti valodu kursi;

15. uzsver, ka vairums migranšu neatkarīgi no izglītības līmeņa un profesionālās pieredzes ir 
nodarbinātas kā mājkalpotājas vai strādā aprūpes jomā; pauž nožēlu par to, ka lielākā daļa 
šo sieviešu strādā bez darba līgumiem, par ļoti zemu samaksu un nebauda nekādas 
sociālās tiesības;

16. uzskata, ka dalībvalstis savā integrācijas politikā un pasākumos nedrīkst pieļaut 
diskrimināciju, proti, migrantu ieceļošanas un integrācijas iespējas uzņemošajās valstīs 
nedrīkst būt atkarīgas no šo personu kvalifikācijas un izcelsmes, un tāpēc ir jāapkaro 
atšķirīga attieksme pret ES pilsoņiem un trešo valstu valstspiederīgajiem un pret 
migrantiem, kuriem ir darba piedāvājumi, un migrantiem, kuriem šādu piedāvājumu nav; 
uzskata, ka ir jācīnās arī pret visiem iespējamiem nelegālās nodarbinātības veidiem;

17. aicina dalībvalstis nekavējoties ratificēt SDO Konvenciju Nr. 189 par mājkalpotāju 
tiesībām, kuru šī trīspusējā organizācija pieņēma 2011. gadā ar mērķi garantēt 
mājkalpotājiem pienācīgus darba apstākļus un tādas pašas darbinieku pamattiesības kā 
citiem darba ņēmējiem;

18. uzsver, ka pilnvērtīgā integrācijas procesā jāņem vērā tiesības uz ģimenes 
atkalapvienošanos, tiesības saņemt maksājumus par apgādājamiem ģimenes locekļiem 
(ģimenes pabalstus) un iespējas izmantot valsts nodrošinātus ģimenes atbalsta 
pakalpojumus, jo īpaši mazbērnu novietnes, bērnudārzus un skolas;

19. pauž nožēlu par to, ka daudzas migrantes savās izcelsmes valstīs tiek maldinātas ar 
solījumiem par darba līgumiem attīstītajās valstīs, un dažas pat krīt par upuri mafijas un 
cilvēku tirdzniecības tīkliem, tiekot nolaupītas seksuālas izmantošanas mērķiem; aicina 
dalībvalstis pastiprināt centienus apkarot šo ļaunprātīgo un necilvēcīgo praksi;

20. uzsver, ka migrantes bieži tiek diskriminētas vairāku iemeslu dēļ — ne tikai tāpēc, ka ir 
sievietes un migrantes, bet arī tāpēc, ka pieder kādai mazākumtautībai vai ir invalīdes; 
aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt migrantēm aizsardzību pret jebkāda veida 
sliktu izturēšanos, ļaunprātīgu izmantošanu, aizskaršanu, ar dzimumu saistītu vardarbību 
un diskrimināciju un garantēt viņām tiesības vērsties pēc juridiskas palīdzības cīņā pret 
darba devējiem, kas pret viņām slikti izturas; 

21. aicina dalībvalstis rīkot migrantiem adresētas kampaņas ar mērķi apkarot migrantu 
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kopienās dziļi iesakņojušos ar dzimumu saistītos stereotipus, uzlabot migranšu 
integrācijas procesu un iesaistīšanos sabiedrības dzīvē, ekonomikā, izglītībā un darba tirgū 
un apkarot ar dzimumu saistītu vardarbību;

22. aicina Komisiju un dalībvalstis rīkot Eiropas un valstiska mēroga informatīvas kampaņas, 
lai palielinātu migranšu līdzdalību demokrātiskajos procesos, kā arī izveidot un atbalstīt 
migranšu pieredzes apmaiņas platformas;

23. aicina dalībvalstis informēt strādājošās migrantes par viņu tiesībām un sūdzību 
iesniegšanas procedūrām un sniegt viņām darba ņēmēju tiesību aizstāvības grupu 
kontaktinformāciju;

24. aicina dalībvalstis nodrošināt, ka tiek attiecīgi atzītas izcelsmes valstī veiktās iemaksas 
pensiju plānos un ka dalībvalstīs uzkrāto pensijas apdrošināšanas stāžu var pārnest uz 
migranšu izcelsmes valstīm;

25. aicina Komisiju, izmantojot pirmspievienošanās atbalstu un ciešāk uzraugot sasniegto 
progresu, pastiprināt paplašināšanās sarunās iesaistīto valstu centienus uzlabot romu 
sociālo un ekonomisko integrāciju, pievēršot lielāku uzmanību romu sieviešu un meiteņu 
situācijai;

26. aicina dalībvalstis un Eiropas Komisiju izstrādāt migranšu nodarbinātības profilus un 
apkopot datus par migranšu iekļaušanos darba tirgū;

27. uzsver nepieciešamību apzināt labāko praksi, dalīties tajā un sekmēt pieredzes apmaiņu 
starp tām ES dalībvalstīm un trešām valstīm, kuru imigrācijas politikā visvairāk pievērsta 
uzmanība dzimumu līdztiesībai;

28. uzsver nepieciešamību optimāli izmantot iespējas, ko piedāvā 2013. gada noteikšana par 
Eiropas pilsoņu gadu, lai vērstu uzmanību uz migranšu brīvu pārvietošanos un pilnvērtīgu 
līdzdalību Eiropas sabiedrības dzīvē.
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