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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka patvēruma meklētājiem ir grūti pierādīt, ka viņiem ir 
noteikta profesionālā kvalifikācija, jo viņi nevar uzrādīt vajadzīgo sertifikātu. Ja viņi var 
uzrādīt vajadzīgo dokumentu, viņu apgūtie kursi ES dalībvalstīs bieži vien netiek atzīti.
Lūgumraksta iesniedzēja aicina Eiropas tiesību aktos paredzēt patvēruma meklētājiem iespēju 
piekļūt darba tirgum atbilstošajā kvalifikācijas līmenī. Lūgumraksta iesniedzēja norāda 
vairākus aspektus, ko minētajos tiesību aktos vajadzētu ņemt vērā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 9. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 29. novembrī

Komisija uzskata, ka profesionālās kvalifikācijas atzīšana var veicināt izaugsmi, radīt 
darbvietas un pielāgot prasmes, kas vajadzīgas mūsu ekonomikai. Pašreizējās nodarbinātības 
tendences norāda uz palielinātu augstu kvalifikāciju nozīmi, un darbvietu skaits, kurā šāda 
kvalifikācija būs nepieciešama, šajā dekādē var pieaugt gandrīz par 20 procentiem.1

Komisija ir informēta par sarežģījumiem, kas rodas, lai tiktu atzīta ārpus ES iegūta 
kvalifikācija — neatkarīgi no tā, vai to ir ieguvuši ES iedzīvotāji vai trešo valstu 
valstspiederīgie. Migrējošo darba ņēmēju pārāk augsta kvalifikācija ir labi zināma un plaši 
aprakstīta problēma, un Komisija uzskata šo intelektuālā potenciāla nelietderīgu izmantošanu 
par vienu no svarīgākajiem jautājumiem, kas būtu jārisina saistībā ar tās izaugsmes stratēģiju.
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ES ir ieviesusi politikas virzienus, kas, cik iespējams, modernizē tiesību aktus par citā ES 
dalībvalstī piešķirtu profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, tādējādi atvieglojot pilsoņu un 
pastāvīgo iedzīvotāju mobilitāti ES iekšienē.1 Jebkuram profesionālim, ES dalībvalsts 
pilsonim, kuram ir ārpus ES iegūta kvalifikācija, ir jāiegūst pirmā atzīšana vienā dalībvalstī un 
jāstrādā profesijā šai dalībvalstī trīs gadus pirms kvalifikācijas atzīšanas lūguma citā 
dalībvalstī.2 Eiropas migrācijas tīkls (EMT) ir dalībvalstīs veicis pētījumu par to, kā tiek 
īstenota ārpus Eiropas Savienības iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšana. Šī pētījuma 
rezultāti 2011. gadā tika publicēti EMT tīmekļa vietnē.3

Saistībā ar trešo valstu kvalifikāciju atzīšanu noteiktu kategoriju trešo valstu 
valstspiederīgajiem ir tiesības saņemt tādu pašu attieksmi, kādu saņem uzņēmējas dalībvalsts 
valstspiederīgie, tātad pret viņiem ir jāizturas tieši tāpat, kā pret valstspiederīgajiem ar ārpus 
ES iegūtu kvalifikāciju. Šis gadījums attiecas uz starptautiskās aizsardzības saņēmējiem4, 
pastāvīgajiem iedzīvotājiem5, ES zilās kartes turētājiem6, trešo valstu valstspiederīgajiem, 
kam jau atļauts uzturēties dalībvalstī un uz kuriem attiecas Vienotās atļaujas direktīva.

Attiecībā uz patvēruma meklētājiem un viņu piekļuvi darba tirgum ES tiesību aktos 
(Uzņemšanas nosacījumu direktīva, Direktīva 2003/9/EK) šāda piekļuve viņiem ir 
nodrošināta uz maksimālo laika posmu — 12 mēnešiem no pieteikšanās brīža, ja nav 
pieņemts pirmās instances lēmums par viņu prasību. Saskaņā ar jauno Uzņemšanas 
nosacījumu direktīvu (Direktīva 2013/33/ES), kas pieņemta 2013. gada jūnijā un kas 
dalībvalstīm jāievieš līdz, vēlākais, 2015. gada jūlijam, šis maksimālais laika posms tiks 
samazināts līdz 9 mēnešiem no pieteikšanās brīža. Komisija mudina dalībvalstis piešķirt 
patvēruma meklētājiem pēc iespējas ātrāku un plašāku pieeju darba tirgum, lai veicinātu viņu 
integrāciju un pašpietiekamību. 

Saskaņā ar Patvēruma direktīvu (Direktīva 2004/83/EK) atzītiem bēgļiem pieeja darba tirgum, 
kā arī ar nodarbinātību saistītām izglītības iespējām pieaugušajiem, arodmācībām un 
praktiskas pieredzes gūšanai darbavietā ir saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā 
dalībvalsts valstspiederīgajiem. Attiecībā uz alternatīvā aizsardzības statusa saņēmējiem 
šobrīd dalībvalstis var ņemt vērā situāciju tās darba tirgū, taču līdz ar jauno Patvēruma 
direktīvu (Direktīva 2011/95/ES), kas pieņemta 2011. gada decembrī un dalībvalstīm jāievieš 
līdz, vēlākais, 2014. gada janvārim, alternatīvā aizsardzības statusa saņēmēju nosacījumi 
piekļuvei darba tirgum tiks pielīdzināti bēgļiem piemērojamajiem nosacījumiem pieejai darba 
tirgum. 

Līdz ar jaunās Patvēruma direktīvas stāšanos spēkā dalībvalstīm būs arī jācenšas nodrošināt, 
ka starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, kas nevar dokumentāli apliecināt savu 
kvalifikāciju, ir neierobežotas iespējas izmantot atbilstīgas viņu iepriekš iegūto zināšanu 
novērtēšanas, apstiprināšanas un akreditēšanas programmas.

Secinājums

Komisija uzskata, ka nesen pieņemtie tiesību akti patvēruma jomā, tiklīdz tie tiks ieviesti, 
uzlabos patvēruma meklētāju un bēgļu stāvokli, jo īpaši saistībā ar viņu piekļuvi darba tirgum. 
Komisija cieši uzraudzīs šo jauno un uzlaboto tiesību aktu īstenošanu.


