
PR\920726LV.doc PE500.754v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

2012/0000(INI)

29.11.2012

ZIŅOJUMA PROJEKTS
par sieviešu mobilitāti izglītības un profesionālajā jomā ES
(2012/0000(INI))

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

Referente: Licia Ronzulli



PE500.754v01-00 2/7 PR\920726LV.doc

LV

PR_INI

SATURA RĀDĪTĀJS

Lpp.

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS ............................................3

PASKAIDROJUMS ...............................................................................................................6



PR\920726LV.doc 3/7 PE500.754v01-00

LV

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par sieviešu mobilitāti izglītības un profesionālajā jomā ES

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, jo īpaši tā 2. un 3. pantu,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību, jo īpaši tā 8., 45., 165. un 166. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, jo īpaši tās 21., 23. un 25. pantu,

– ņemot vērā ANO 1979. gada Konvenciju par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu
(CEDAW),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 21. septembra paziņojumu „Sieviešu un vīriešu 
līdztiesības stratēģija 2010.–2015. gadam” (COM(2010)0491),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 23. novembra paziņojumu „Jaunu prasmju un darba 
vietu programma. Eiropas ieguldījums ceļā uz pilnīgu nodarbinātību” (COM(2010)0682),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 9. jūnija paziņojumu „Jauns stimuls Eiropas sadarbībai 
profesionālās izglītības un apmācības jomā, lai atbalstītu stratēģiju „Eiropa 2020”” 
(COM(2010)0296),

– ņemot vērā 2011. gada 25. oktobra rezolūciju par darba ņēmēju pārvietošanās brīvības 
Eiropas Savienībā veicināšanu1,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu (A7-0000/2012),

A. tā kā tiesības dzīvot un strādāt citā Savienības valstī ir viena no Savienības 
pamatbrīvībām;

B. tā kā darbinieku mobilitāte un mācību mobilitāte veicina Eiropas pilsonības apziņu un 
iesaisti demokrātiskajos procesos;

C. tā kā ekonomikas un finanšu krīze ir negatīvi ietekmējusi ES darba tirgu, jo īpaši 
nodarbinātības rādītāju ziņā un attiecībā uz iespēju brīvi pārvietoties un izvēlēties darbu 
atbilstoši izglītības un profesionālajām kvalifikācijām, turklāt sievietes ir viena no 
grupām, kas tika skarta vissmagāk;

D. tā kā darbinieku mobilitātes jomā ES ir ievērojamas dzimuma noteiktās atšķirības —
vīrieši darba dēļ vai darbavietas pārcelšanas dēļ pārvietojas daudz biežāk nekā sievietes 
(44 % salīdzinājumā ar 27 %), turpretī sievietes daudz biežāk pārceļas uz attālu vietu, lai 
būtu kopā ar savu dzīvesbiedru;

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0455.
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E. tā kā galvenie šķēršļi sieviešu profesionālajai mobilitātei ir dzimumu segregācija darba 
tirgū, pienācīgu darba apstākļu trūkums, nemainīgi stereotipi un dzimuma noteiktas 
diskriminācijas risks; tā kā ar ģimeni, sociālajiem tīkliem, bērnu aprūpes iespējām, 
mājokli un vietējiem apstākļiem saistītie faktori arī ir šķēršļi, lai sievietes izmantotu 
tiesības brīvi pārvietoties;

F. tā kā, lai uzlabotu sieviešu integrāciju darba tirgū, ir vajadzīgi daudzpusīgi politikas 
risinājumi, kuros iekļauta mūžizglītība, darba un privātās dzīves līdzsvars, veselības 
aizsardzība un drošība un darba organizācijas metodes;

G. tā kā mācību mobilitāte palīdz veicināt profesionālo mobilitāti un palielināt iespējas darba 
tirgū un tā kā tai jābūt pieejamai visiem, tostarp sievietēm ar zemu kvalifikāciju līmeni,

1. uzsver vajadzību palielināt izpratni par sieviešu stāvokli ES izglītības, integrācijas, 
migrācijas, nodarbinātības un sociālās politikas kontekstā, lai aizsargātu sieviešu tiesības, 
veicinātu līdztiesību un vienlīdzīgas iespējas un novērstu visu veidu ekspluatāciju darba 
tirgū;

2. aicina dalībvalstis, izstrādājot valsts stratēģijas un reformu programmas, tajās iekļaut 
noteikumus par sieviešu tiesību aizsardzību profesionālās mobilitātes jomā;

3. norāda, ka sievietes, kuras pārceļas uz ārvalstīm tāda darba dēļ, kurš saistīts ar bērnu vai 
gados vecu cilvēku aprūpi, bieži tiek nodarbinātas bez līguma vai strādā nelikumīgi, tāpēc 
tām nav tiesību uz sociālo nodrošinājumu, veselības aprūpi un citiem labumiem;

4. norāda, ka sievietēm, kas pārceļas uz ārvalstīm nodarbinātības dēļ, bieži tiek piedāvāti 
viszemākie amati darba tirgū prasmju, darba samaksas un prestiža ziņā un ka darbinieču 
migrācija bieži koncentrējas dažos amatos, kuros dominē sievietes un kuri saistīti ar 
tradicionālajām dzimumu lomām;

5. aicina Komisiju un dalībvalstis uzraudzīt sieviešu tiesību pārkāpumus darba tirgū,
nodrošināt sievietes, kuras dzīvo ārvalstīs darba dēļ, ar visu nepieciešamo informāciju, 
tajā skaitā informāciju par piekļuvi darbavietām un mācībām šajā jomā, sociālajām 
tiesībām un veselības aprūpei, kā arī nodrošināt bezmaksas konsultācijas par 
nodarbinātības iespējām;

6. mudina dalībvalstis un Komisiju stiprināt ES politikas centienus apkarot to ES migrējošo 
darbinieku tiešu un netiešu diskrimināciju, kurus uzņem citas dalībvalstis, kā arī viņu 
tiesību ļaunprātīgu izmantošanu nepietiekamo valodas zināšanu un viņiem piemērojamo 
uzņemošās dalībvalsts nodarbinātības tiesību aktu nepārzināšanas dēļ;

7. aicina dalībvalstis izveidot kontaktpunktus mobiliem vietējiem un aprūpes darbiniekiem, 
kuriem ir individuālas darba tiesiskās attiecības, lai nodrošinātu, ka tiem ir nepieciešamie 
līdzekļi tāda tīkla izveidei, kas nodrošinātu, ka tie saņem informāciju par savām tiesībām;

8. aicina dalībvalstis darīt pārredzamākas darba samaksas tendences, lai novērstu pašreizējās
vai pieaugošās atšķirības darba samaksā; 

9. aicina dalībvalstis nodrošināt darbiniekiem, kuri pārceļas kopā ar dzīvesbiedru vai partneri 
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un/vai bērniem, tādus pakalpojumus kā bērnu aprūpes iespējas, pirmsskolas iestādes, 
skolas un medicīnisko aprūpi, kā arī bezmaksas piekļuvi valsts nodarbinātības 
pakalpojumiem, lai dzīvesbiedriem vai partneriem, kuri pārceļas uz citu dalībvalsti, 
palīdzētu atrast darbu;

10. aicina dalībvalstis novērst šķēršļus darbinieku mobilitātei, bez maksas piedāvājot 
sievietēm, kuras dodas līdzi saviem vīriem vai partneriem uz citu dalībvalsti, tādus 
atbilstošus pakalpojumus kā kursi to integrācijas veicināšanai jaunajā sociālajā un kultūras 
vidē, piemēram, valodas vai profesionālās apmācības kursus;

11. atkārtoti aicina dalībvalstis veicināt mācību un profesionālo mobilitāti ar šādām darbībām: 
a) ar izpratnes palielināšanu un visiem ērti pieejamas informācijas nodrošināšanu; b) ar 
mobilitātes pievienotās vērtības uzsvēršanu agrīnos izglītošanās posmos; c) ar tādu 
mācīšanās rezultātu atzīšanas nodrošināšanu, kas gūti, izmantojot iespēju pārvietoties 
starp dalībvalstīm; d) ar administratīvā sloga samazināšanu un attiecīgo dalībvalstu iestāžu 
sadarbības veicināšanu;

12. aicina Komisiju paust stingru atbalstu programmai Erasmus; konstatē, ka kopš 
programmas Erasmus sākšanas 1987. gadā tās sniegtās mobilitātes iespējas ES ir 
izmantojuši vairāk nekā 2,2 miljoni studentu un tā ir sniegusi nozīmīgu ieguldījumu 
mobilitātē Eiropas augstākās izglītības jomā;

13. uzsver, ka invalīdēm un vientuļajām mātēm ir jāsniedz papildu atbalsts, lai viņas varētu 
piekļūt pašreizējām mobilitātes programmām izglītības jomā;

14. uzsver, ka ir jāpalielina to sieviešu līdzdalības līmenis mūžizglītības programmās —
tostarp programmās, kas saistītas ar prasmju pilnveidi, — kuras ir pārcēlušās uz ārvalstīm;

15. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām.
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PASKAIDROJUMS

Tuvākajos gados Eiropai būs jāveic svarīgi uzdevumi darba tirgus turpmākas atvēršanas un 
pieejamības nodrošināšanas ziņā.

Pirmkārt, ir noteikts profesionālās mobilitātes mērķis, kas paredz nepieciešamību labāk 
pielāgot apmācības un izglītības sistēmas jaunajām darba tirgus prasībām, veicināt
mūžizglītību un kompetenču iegūšanu un uzlabot profesionālās kvalifikācijas atzīšanas 
sistēmas.

Otrkārt, joprojām pārāk zemais darbinieku mobilitātes līmenis dalībvalstu starpā liecina, ka 
iekšējā tirgus sniegtās priekšrocības joprojām netiek pilnībā izmantotas.

Joprojām pastāv šķēršļi mobilitātei, tostarp svešvalodu zināšanu trūkums, labvēlīgu apstākļu 
trūkums ģimenes dzīves un darba saskaņošanai, kā arī tas, ka netiek atjaunināti valstu tiesību 
akti sociālā nodrošinājuma jomā.

Piekļuve informācijai par pārrobežu mobilitāti joprojām ir nepietiekama, un pārāk daudzos 
gadījumos tās nepietiekamā kvalitāte ierobežo daudzu personu mobilitāti.

Daudzos gadījumos darba maiņa var nozīmēt ko vairāk par pāreju no viena uzņēmuma uz otru 
vai no vienas nozares uz otru — tas var nozīmēt arī jaunas karjeras sākumu un darbu jaunā 
profesijā. 

Līdz ar to ir būtiski nodrošināt, lai izglītības iespējas atbilstu nepieciešamībai nodrošināt gan 
darbinieku nodarbinātību, gan pielāgošanās spējas visā to darba dzīves garumā, tādējādi 
uzlabojot to profesionālās mobilitātes spējas.

Visiem iedzīvotājiem ir tiesības iegūt atbilstīgu izglītības līmeni, atjaunināt savas zināšanas 
un iegūt jaunas prasmes visas darba dzīves laikā.

Atbildība par šo mērķu īstenošanu kopīgi jāuzņemas valdībām, valsts iestādēm, darba 
devējiem, sociālajiem partneriem un pašiem iedzīvotājiem.

Apmācības un izglītības sistēmas joprojām ir jāpielāgo darba tirgus vajadzībām, kā arī
ekonomikai un sabiedrībai, kas arvien vairāk ir balstīta uz zināšanām.

Laikā, kad arvien mazāk jauniešiem izdodas iesaistīties darba tirgū, ir jārisina jaunās 
problēmas un jāizmanto sabiedrībai sniegtās iespējas.

Ir ļoti svarīgi, lai arvien vairāk cilvēku varētu iegūt pēc iespējas augstāku izglītības līmeni —
tas ir īpaši svarīgi sievietēm, kas uz laiku pamet darba tirgu, lai rūpētos par bērnu vai ģimeni,
un kurām labs izglītības līmenis ir būtisks, lai varētu ātri atgriezties darba tirgū.

Pirmais stratēģijas „Eiropa 2020” mērķis paredz līdz 75 % paaugstināt sieviešu un vīriešu 
nodarbinātības līmeni vecuma grupā no 20 līdz 64 gadiem, veicinot arī jauniešu, gados vecāku 
darbinieku un mazkvalificētu darba ņēmēju lielāku dalību.

Plašāka un labāka izglītība ļauj sasniegt augstāku nodarbinātības līmeni, un laika gaitā 
izglītības līmeņa uzlabošana veicina sieviešu nodarbinātības palielināšanos, tiešā veidā 
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labvēlīgi ietekmējot IKP.

Plašāku labvēlīgu ietekmi uz izaugsmi var sasniegt tikai tad, ja sekmē un veicina ieguldījumus 
cilvēkkapitālā un sieviešu darba ražīgumā.


