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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, 
tieslietu un iekšlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā ir trīs veidu juridiskie statusi, kas paredz starptautiskās aizsardzības piešķiršanu: 
t. i., personām ar bēgļa statusu, personām, kas meklē patvērumu, un personām, kam 
piešķirta papildu aizsardzība; tā kā sociālās iekļaušanas un darba tirgus integrācijas 
politikas virzieni būtu jāpielāgo šo personu specifiskajām vajadzībām un jānodrošina 
tāda pati attieksme, kāda ir pret attiecīgās valsts valstspiederīgajiem;

B. tā kā iepriekšējos gados ir būtiski palielinājies no vienas dalībvalsts uz citu norīkoto 
trešo valstu valstspiederīgo skaits; tā kā trešās valsts valstspiederīgo darba ņēmēju, kas 
ieguvis apliecinājumu par tiesībām uz nodarbinātību un uzturēšanās atļauju vienā 
dalībvalstī, darba devēji var norīkot uz citu dalībvalsti;

C. tā kā dalībvalstis saglabā tiesības noteikt apjomu, kādā uzņemami trešo valstu 
valstspiederīgie, kas meklē darbu, un noteikt viņu piekļuvi uzturēšanās atļaujām un 
apliecinājumiem par tiesībām uz nodarbinātību; tā kā kritēriji un prakse starp 
dalībvalstīm ievērojami atšķiras;

D. tā kā personu brīva pārvietošanās stimulē dalībvalstu tautsaimniecību, nodrošinot 
prasmju efektīvu atbilstību ES darba tirgus pieprasījumam un vakancēm; tā kā sociālā, 
nodarbinātības, migrācijas, mājokļu, veselības aprūpes, izglītības un apmācības politikai 
ir ārkārtīgi svarīga nozīme likumīgā darbaspēka migrācijā un darbaspēka integrācijā 
darba tirgū; tā kā dažādu sociālās politikas jomu koordinācija ES joprojām ir 
problemātiska; tā kā gan ES, gan trešo valstu iedzīvotājiem piekļuve darbam ir daudz 
spēcīgāks migrācijas stimuls nekā labklājība;

E. tā kā 2019. gadā ES-27 nodarbinātības līmenis cilvēkiem vecumā no 20 līdz 64 gadiem 
bija 64,4 % tiem, kas dzimuši ārpus ES, 73,9 % attiecīgajā valstī dzimušiem 
iedzīvotājiem un 75,3 % citā dalībvalstī dzimušiem iedzīvotājiem; tā kā 2019. gadā ES-
27 bezdarba līmenis cilvēkiem vecumā no 20 līdz 64 gadiem bija 12,3 % tiem, kas 
dzimuši ārpus ES, 7,3 % citā dalībvalstī dzimušiem iedzīvotājiem un 6,0 % attiecīgajā 
dalībvalstī dzimušiem iedzīvotājiem1; tā kā fragmentētajai ES migrācijas politikai var 
būt negatīva ietekme uz uzņēmējdarbību, jo tā var ierobežot uzņēmumu iespējas 
izmantot iekšējo tirgu un piesaistīt trešo valstu valstspiederīgos strādāt to labā;

F. tā kā sievietēm un nepilngadīgajiem ir īpašas aizsardzības vajadzības; tā kā trešo valstu 
valstspiederīgajiem paredzētajos sociālās iekļaušanas un darba tirgus integrācijas 
politikas virzienos ir jāiekļauj dzimumu un bērnu aizsardzības perspektīva;

G. tā kā demogrāfiskās pārmaiņas un citi ar sabiedrību un ekonomiku saistīti faktori, 
piemēram, pašreizējā pandēmija, darba tirgū pamazām rada darbaspēka trūkumu 
kvalitatīvā ziņā, apgrūtinot iespējas atrast darba ņēmējus ar piemērotu kvalifikāciju, un 
tā kā demogrāfiskās pārmaiņas kļūst arvien nelabvēlīgākas un ir paredzams, ka 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migrant_integration_statistics_–_
labour_market_indicators

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migrant_integration_statistics_%E2%80%93_
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migrant_integration_statistics_%E2%80%93_labour_market_indicators
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vecumatkarības koeficients palielināsies, 2070. gadā sasniedzot 51,2 %2 (2016. gadā šis 
koeficients bija tikai 29,6 %), tādās jomās kā mākslīgais intelekts (MI) un informācijas 
un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) pastāv arī neatbilstība kvantitatīvā ziņā, kā arī 
kopumā trūkst cilvēku, kas vēlētos un spētu veikt darbu konkrētās nozarēs, tostarp 
veselības aprūpē, būvniecībā, lauksaimniecībā un mājsaimniecībās, tādējādi izraisot 
vispārēju neatbilstību starp tirgū pieejamām darbvietām un darba ņēmēju prasmēm un 
kompetencēm, neraugoties uz to, vai tiek īstenoti centieni panākt piedāvājuma atbilstību 
prasmju un zināšanu ziņā, kas var veicināt šo atšķirību mazināšanu ES darba tirgū;

H. tā kā saskaņā ar Komisijas 2019. gada 12. septembra paziņojumu “Līdzsvarotas un 
vispusīgas migrācijas politikas sastāvdaļa — likumīgu ceļu uz Eiropu nostiprināšana” 
(COM(2018)0635) ir palielinājies to darba devēju īpatsvars (vidēji sasniedzot vairāk 
nekā 40 %), kuri ir ziņojuši par grūtībām aizpildīt darbvietas; tā kā trešās valsts 
valstspiederīgajiem ir svarīga nozīme Eiropas demogrāfisko tendenču risināšanā, 
aizpildot vakances un veicinot nodarbinātību un izaugsmi ES; tā kā šis nozīmīgums 
būtu jāņem vērā, risinot jautājumu par trešās valsts valstspiederīgo mobilitātes tiesībām; 
tā kā kvalificēta darbaspēka trūkums bieži vien ir tiešas sekas sliktiem darba 
nosacījumiem un pievilcīgu karjeras attīstības modeļu piedāvājuma trūkumam; tā kā ES 
piesaista dažādu sabiedrības slāņu migrantus, kam ir dažāda veida zināšanas, kopējās 
prasmes un kvalifikācijas pakāpes; tā kā Savienība varētu labāk izmantot dalībvalstu 
darba ņēmēju pārvietošanās brīvību un darbaspēka mobilitāti, kā arī to darbaspēku, kam 
jau ir tiesības likumīgi uzturēties ES;

I. tā kā diskriminācija līdz ar valodas, izglītības un institucionāliem faktoriem ir 
visbūtiskākie šķēršļi trešo valstu valstspiederīgajiem; tā kā valodu kursiem ir būtiska 
nozīme sekmīgā migrantu no trešām valstīm integrēšanā darba tirgū; tā kā saskaņā ar 
Eurofound pētījumu3 migrantu uzņēmējdarbības veicināšana, izmantojot labas politikas 
iniciatīvas, varētu veidot sociālo līderību un radīt jaunas darbvietas;

J. tā kā attiecībā uz integrāciju un piekļuvi darba tirgum kopējās KEPS (Eiropas 
patvēruma sistēma) ietvaros notiek diskusija par to, kā no 9 mēnešiem uz 6 mēnešiem 
saīsināt pašreizējo maksimālo gaidīšanas laiku patvēruma meklētājiem pēc pieteikuma 
iesniegšanas, lai viņi varētu piekļūt darba tirgum; tā kā daudzlīmeņu sadarbība starp 
dalībvalstīm, vietējām un reģionālām pārvaldēm, sociālajiem partneriem, pilsonisko 
sabiedrību un nevalstiskajām organizācijām ir nepieciešama, lai apvienotu centienus un 
stātos pretī iespējamām grūtībām, kas varētu rasties darba tirgū integrācija procesu 
laikā;

K. tā kā saskaņā ar Eurofond4 sniegto informāciju darba ņēmēji ar ārvalstu izcelsmi un 
pirmās paaudzes migrējošie darba ņēmēji ir pārāk daudz pārstāvēti nozarēs, kurās ir 
pārsvarā mazkvalificēts darbs, tostarp tirdzniecībā, viesmīlības nozarē, transportā, 
būvniecībā un citās nozarēs, kurās tiek sniegti tādi pakalpojumi kā aprūpe mājās, 
ilgtermiņa aprūpe, kā arī agropārtikas nozarē; tā kā Komisijas 2019. gada marta 

2 Eiropas Komisija (2018). 2018. gada ziņojums par novecošanu: ekonomikas un budžeta prognozes 28 
ES dalībvalstīm (2016.–2070.).

3 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1138en.pdf
4 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19004en.pdf

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1138en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19004en.pdf
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atbilstības pārbaudē par likumīgo migrāciju5 ir uzsvērti būtiski likumīgas migrācijas 
šķēršļi mazkvalificētiem un vidēji kvalificētiem darba ņēmējiem, neraugoties uz 
pastiprināto pieprasījumu pēc darbaspēka;

L. tā kā dzimstības lejupslīde vairākās Eiropas valstīs ir izraisījusi un turpina izraisīt to, ka 
jaunu darba tirgus dalībnieku grupas kļūst daudz mazākas;

M. tā kā šajā ārkārtas periodā tūkstošiem lauksaimniecībā nodarbinātu personu stāvoklis ir 
jo īpaši kritisks un tūkstošiem šo personu dzīvo nošķirti neoficiālos mājokļos, kuros ir 
slikti sanitārie apstākļi, un pastāvīgās izraidīšanas bailēs;

N. tā kā Eurofound pētījumā ir atklāts, ka migrantu izcelsmes reģionam ir lielāka nozīme 
nekā viņu kā darbaspēka statuss integrācijai; tā kā pastāv tendence, ka imigranti no 
visiem pasaules reģioniem, izņemot Ziemeļāfriku, veic vienkāršākos karjeras kāpņu 
darbus salīdzinājumā ar vietējiem iedzīvotājiem; tā kā pierādījumi liecina, ka 
automātiska pakāpeniska imigrantu un viņu pēcnācēju asimilācija kopumā nenotiek pēc 
tāda paša nodarbinātības modeļa kā vietējiem iedzīvotājiem, jo ir daudz gadījumu, kad 
personas konkrētu savas izcelsmes reģionu dēļ atrodas pastāvīgā nelabvēlīgā situācijā;

O. tā kā ES piesaista mazāk augsti izglītotu trešās valsts valstspiederīgo nekā citi 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) galamērķi un tā kā tai būtu 
jāsniedz iespējamajiem kvalificētajiem likumīgajiem migrantiem pārredzamāka un 
izsmeļošāka informācija, kā arī informācija par viņu kvalifikāciju verifikāciju; tā kā no 
visiem migrantiem, kas 2015.–2016. gadā uzturējās ESAO valstīs, tikai 25 % no darba 
ņēmējiem kā galamērķi izvēlējās ES6; tā kā ES mērķis ir kļūt spēcīgākai globālajā 
konkurencē par kvalificētiem speciālistiem;

P. tā kā Covid-19 krīze ir parādījusi, ka migrējošie darba ņēmēji ir devuši nozīmīgu 
ieguldījumu, sniedzot atbalstu Eiropas valstu tautsaimniecībai un sabiedriskajiem 
pakalpojumiem, palīdzot novērst darbaspēka deficītu un veicinot nodarbinātību un 
izaugsmi ES; tā kā Eiropas Savienībā 13 % galveno darbinieku būtiskās darbvietās ir 
migranti, daudzās valstīs migrējošo darba ņēmēju īpatsvars šajās profesijās ir tuvu 20 % 
un no dažās svarīgās nozarēs (piem., mājsaimniecības darbā un būvniecībā) 
strādājošiem galvenajiem darbiniekiem ir līdz pat vienai trešdaļai migrantu7; tā kā 
Covid-19 krīze jaunā gaismā parādīja arī to, kādi ir darba un mājokļu apstākļi, kas skar 
lielu daļu migrējošo darba ņēmēju, kuri ir nodarbināti konkrētās tautsaimniecības 
nozarēs, piemēram pārtikas ražošanā un lauksaimniecībā; tā kā Covid-19 pandēmija un 
tās izraisītās iespējamās sekas uz ekonomiku varētu ietekmēt likumīgu darbaspēka 
migrāciju;

Q. tā kā daudzi ES pilsoņi, kas migrē darba dēļ, un 40 % augsti izglītotu trešās valsts 
valstspiederīgo, kas ir nodarbināti ES, strādā mazkvalificētos darbos neatbilstoši savam 

5 Eiropas Komisija (2019). Likumīgās migrācijas atbilstības pārbaude. https://ec.europa.eu/home-
affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-
check_en#:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The 
%20Fitness%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows.

6 COM(2018)0635.
7 Fasani & Mazza (2020): “Immigrant Key Workers: their contribution to Europe’s COVID19 response” 

(“Imigranti – galvenie darbinieki: viņu ieguldījums Eiropas atbildē uz Covid-19”). 
https://www.iza.org/publications/pp/155

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en%23:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The%20%20Fitness%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en%23:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The%20%20Fitness%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en%23:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The%20%20Fitness%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en%23:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The%20%20Fitness%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows
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kvalifikācijas līmenim8; tā kā, veicot Eurofound9 pētījumu, ir konstatēts, ka valodas 
prasmju trūkums un kvalifikāciju atzīšanas trūkums ir galvenie šķēršļi, kas liedz pirmās 
paaudzes migrantiem iegūt savai kvalifikācijai atbilstošu darbu; tā kā Komisijas 
likumīgās migrācijas atbilstības pārbaudē (2019. gada marts)10 ir uzsvērts 
problēmjautājums, ko rada nozares pieeja ES darbaspēka migrācijai saistībā ar 
atšķirīgām tiesībām un noteikumiem atkarībā no darba ņēmēju kvalifikācijas līmeņa, un 
tā kā tas darba ņēmēju vidū var radīt neskaidrības un diskrimināciju;

R. tā kā globālā prasmju partnerība, kas paredzēta, lai pārveidotu migrācijas spiedienu par 
taustāmu savstarpēju labumu gan izcelsmes valstij, gan galamērķa valstij, ļauj piesaistīt 
darbaspēku atbilstoši konkrētam nepieciešamo prasmju kopumam; tā kā izraudzītos 
inovatīvos Eiropas izmēģinājuma projektos darbaspēka migrācijas jomā jau ir integrēti 
galvenie globālās prasmju partnerības principi nolūkā veicināt ziemeļu un dienvidu 
sadarbību, kā to paredz ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi, un tie arvien vairāk parāda 
pozitīvus rezultātus, ko nodrošina likumīgas darbaspēka migrācijas ceļi,

1. uzsver, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 79. pantu ES būtu jāīsteno 
tāda migrācijas politika, kuras mērķis ir nodrošināt taisnīgu attieksmi pret trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kas likumīgi uzturas ES, tostarp iekļaujošus standartus, vienlīdzīgas 
iespējas, pienācīgus darba apstākļus un vienlīdzīgu attieksmi; tomēr uzsver, ka atsauce 
uz darba tirgus problēmām nedrīkst izraisīt negodīgu konkurenci vai ar likumīgu 
migrāciju saistīto ES un valstu noteikumu pārkāpumus;

2. uzsver, ka strukturētu imigrācijas politiku būtu jāsāk īstenot jau izcelsmes valstī, 
nodrošinot valodas apmācību un kursus par galamērķa valsts vērtībām un juridiskajiem 
pamatdokumentiem; uzsver, ka birokrātiskām procedūrām vajadzētu ļaut likumīgajiem 
migrantiem pilnībā izvirzīt priekšplānā viņu potenciālu;

3. atgādina par savu 2020. gada 19. jūnija rezolūciju par Eiropas aizsardzību pārrobežu un 
sezonālajiem darba ņēmējiem saistībā ar Covid-19 krīzi11;

4. uzsver, ka sakarā ar demogrāfisko pārmaiņu palielināšanos, jo īpaši attiecībā uz 
sabiedrības novecošanu, strauji mainīgo globālo un digitālo darba tirgus vidi un līdz šim 
nepieredzēto Covid-19 krīzi, palielinās pieprasījums pēc darba ņēmējiem konkrētās 
nozarēs un profesijās, piemēram, dažās dalībvalstīs tādās nozarēs kā vecāka gadagājuma 
cilvēku aprūpe, ilgtermiņa aprūpe, veselības aprūpe, būvniecība, lauksaimniecība, 
tūrisms, mājsaimniecības, IKT un MI; uzsver, ka ir jāpiesaista darba ņēmēji, tādējādi 
darba tirgū konkrētās nozarēs novēršot darbinieku trūkumu; uzsver, ka ir arī 
jāreglamentē darbaspēka, tostarp pagaidu darbaspēka, migrācija, uzmanību pievēršot ne 
tikai augsti kvalificētam darbaspēkam, bet arī nozarēm, kurās ir nepieciešami darba 
ņēmēji ar vidēju12 un zemu kvalifikāciju; aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt tādus 

8 https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/integration/integration-labour-
market_en

9 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19004en.pdf
10 Eiropas Komisija (2019). Likumīgās migrācijas atbilstības pārbaude. https://ec.europa.eu/home-

affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-
check_en#:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The
%20Fitness%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows.

11 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0176.
12 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c9d28c24-en/index.html?itemId=/content/component/c9d28c24-en

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/integration/integration-labour-
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/integration/integration-labour-market_en
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19004en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en#:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The%20Fitness%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en#:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The%20Fitness%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en#:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The%20Fitness%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en#:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The%20Fitness%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c9d28c24-en/index.html?itemId=/content/component/c9d28c24-en


AD\1221993LV.docx 7/14 PE655.901v02-00

LV

politikas virzienus, kas šiem migrantiem palīdz ienākt darba tirgū un kas atzīst 
specifisku arodu un profesiju darba ņēmējus, jo īpaši Covid-19 pandēmijas laikā; 
norāda, ka šādi politikas virzieni varētu atbalstīt legālas darbaspēka, tostarp pagaidu 
darbaspēka, migrācijas veicināšanu; uzskata, ka efektīva trešo valstu valstspiederīgo 
integrācija ES darba tirgū varētu atbalstīt vietējās kopienas un nodrošināt pievienotu 
vērtību dalībvalstīm, novēršot pašreizējo prasmju un zināšanu trūkumu, veidojot 
ekonomisko aktivitāti un izaugsmi un nodrošinot pozitīvu atdevi uzņēmējkopienās; 
atgādina, ka pašreizējā krīze ir parādījusi, ka neviena profesija nav nicināma; norāda, ka 
darbs, ko veic mazkvalificēti darba ņēmēji, bieži vien ir sabiedrībai nozīmīgs un nebūtu 
jānovērtē par zemu, tikpat svarīgi darba tirgus integrācijas politikā un pasākumos ir 
noteikt par prioritāti augsti kvalificētus trešo valstu valstspiederīgos;

5. norāda, ka, nodrošinot stimulus augsti kvalificētiem migrantiem, kuri varētu bagātināt 
Eiropas zinātnes un pētniecības jomu, būtu iespējams palīdzēt Eiropas Savienībai 
sasniegt tās mērķi kļūt par līderi zinātnes un pētniecības jomā;

6. uzsver, ka ir arī jāreglamentē pagaidu darbaspēka migrācija, uzmanību pievēršot ne tikai 
augsti kvalificētam darbaspēkam, bet arī nozarēm, kurās ir nepieciešami darba ņēmēji ar 
vidēju kvalifikāciju;

7. prasa Eiropas iestādēm atsākt diskusijas un vienoties par to, kā no 9 mēnešiem uz 
6 mēnešiem saīsināt pašreizējo maksimālo gaidīšanas laiku patvēruma meklētājiem pēc 
pieteikuma iesniegšanas, kas ievērojami uzlabotu integrācijas procesu un tā sekmes;

8. uzsver, ka situācija, kādā ir mobilie darba ņēmēji un sezonāla darba ņēmēji, tostarp 
darba ņēmēji no trešām valstīm, varētu nebūt atbilstoša pašreizējiem tiesību aktiem un 
mobilitātes noteikumiem, tādējādi izraisot dažkārt nepieņemamus un nedrošus dzīves 
standartus un darba apstākļus, iespējamus cilvēktiesību un darba ņēmēju tiesību 
pārkāpumus, kā arī sociālā nodrošinājuma seguma zudumu vai, mazākais, tā negatīvu 
fragmentāciju; uzsver, ka ir jāuzlabo migrantu no trešām valstīm aizsardzība darba 
vietā; aicina dalībvalstis nodrošināt veselībai nekaitīgus dzīves apstākļus, mājokļa 
drošību, piekļuvi konsultācijām un informācijai par visiem darba ņēmējiem 
piemērojamajām tiesībām un nodrošināt, ka darba vietās tiek ievēroti darba drošības un 
veselības aizsardzības standarti; turklāt uzsver, ka ir jāaizsargā iekšējais tirgus un darba 
ņēmēju pārvietošanās brīvība;

9. uzsver, ka ir jāuzlabo migrantu no trešām valstīm aizsardzība darba vietā; aicina 
dalībvalstis un Komisiju garantēt pilnīgu sociālo aizsardzību, minimuma standartus 
attiecībā uz mājokļiem un piekļuvi konsultācijām un informācijai par piemērojamajām 
darba tiesībām;

10. aicina Komisiju un dalībvalstis identificēt un risināt iemeslus, kas ir pamatā ES nespējai 
piesaistīt talantus no visas pasaules, un uzsver, ka ir jāuzlabo koordinācija starp 
dalībvalstīm, lai uzlabotu precīzu un salīdzināmu datu vākšanu; norāda, ka dalībvalstīm 
būtu jāsniedz skaidrāks priekšstats par dažādām kvalificētu darba ņēmēju mērķgrupām, 
jāietver savāktā informācija par prasmju un to ekvivalentu pieprasījumu, jānodrošina 
saskanīgi tiesību akti, paraugprakse un informācija par ES tiesību īstenošanu, kā arī 
trešo valstu valstspiederīgo mobilitāte ES, sniedzot atbalstu ekspertu un pētniecības 
tīkliem un savu statistiku reāllaikā; aicina Komisiju veikt plašu izpēti par tendencēm 
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attiecībā uz norīkotajiem trešo valstu valstspiederīgajiem un uzsver nepieciešamību pēc 
iespējamiem politikas pasākumiem ES vai valstu līmenī, pamatojoties uz šīs izpētes 
rezultātiem; aicina dalībvalstis un Komisiju nodrošināt datu vākšanu par Covid-19 
ietekmi uz likumīgu darbaspēka migrāciju ES;

11. uzsver, ka ir jāuzlabo tas, kā darbojas darba atļauju saņemšanas process attiecībā uz 
tiem trešo valstu migrantiem, kuri ierodas Eiropā, un jārespektē migrantu un bēgļu 
darba tiesības; šajā sakarā aicina Komisiju, iespējams, ar Eiropas Darba iestādes (ELA) 
starpniecību reglamentēt visu darbā pieņemšanas aģentūru darbību;

12. uzsver, ka dialogā ar arodbiedrībām un citām organizācijām, kas strādā ar 
migrējošajiem darba ņēmējiem, ir jāstiprina pašreizējie likumīgās migrācijas 
izmēģinājuma projekti;

13. uzsver, ka ir jārada labvēlīgāka vide migrējošo darba ņēmēju integrācijai un viņu tiesību 
aizsardzībai neatkarīgi no viņu prasmēm vai atalgojuma līmeņa, imigrācija statusa vai 
valstspiederības, rezultātā izveidojot Eiropas Migrācijas kodeksu;

14. uzsver, ka maksājumi saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku ir jāpadara atkarīgi 
no to piemērojamo noteikumu par darba apstākļiem ievērošanas, kuri izriet no 
attiecīgajiem darba koplīgumiem un valstu un ES sociālajām un darba tiesībām;

15. uzsver, ka atšķirīga attieksme pret trešo valstu valstspiederīgajiem mazina ES spēju 
piesaistīt darba ņēmējus; uzsver, ka ir jāapkaro negodīga konkurence starp pakalpojumu 
sniedzējiem un starp dalībvalstu iedzīvotājiem un trešo valstu valstspiederīgajiem, 
nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi nodarbinātības ziņā, kas jāpanāk ar tādiem līdzekļiem 
kā sociālās aizsardzības pieejamība no pirmās dienas, tiesības streikot un iestāties 
arodbiedrībā, piekļuve sabiedriskiem pakalpojumiem un izglītībai, kā arī veicot 
pasākumus, lai novērstu darba ņēmēju ļaunprātīgu izmantošanu un ekspluatēšanu 
neatkarīgi no viņu statusa; aicina dalībvalstis nodrošināt efektīvu atbilstību kopējiem 
standartiem, darba tiesībām un konvencijām, lai novērstu diskrimināciju un darba 
ņēmēju ekspluatēšanu; uzsver, ka pašreizējie ES tiesību akti par regulāro migrāciju, 
piemēram, Sezonas darbinieku direktīva13 un Zilās kartes direktīva14, neatbilst 
pašreizējai situācijai, pieprasījumam un vajadzībām darba tirgū; uzsver, ka pašreizējie 
tiesību akti, piemēram, Darba devēju sankciju direktīva15, kurā ir noteikti pasākumi 
darba ņēmēju aizsardzībai pret ļaunprātīgu izmantošanu un ekspluatēšanu darba vietā, ir 
jāpiemēro un pareizi jāīsteno visās dalībvalstīs; atgādina, ka ES tiesību akti veicina 
vienlīdzīgu attieksmi un darba tiesību pieejamību visiem; uzsver, ka svarīga ir Zilās 
kartes direktīva, kurai būtu jāpalīdz padarīt ES par saistošu vietu talantiem no visas 
pasaules un nodrošināt Eiropas uzņēmumus ar prasmēm, kas tiem nepieciešamas, lai 
spētu konkurēt. uzsver, ka dalībvalstis varētu izmantot zilās kartes programmu;

13 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/36/ES par trešo valstu 
valstspiederīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem nodarbinātības kā sezonas darbiniekiem 
nolūkā, OV L 94, 28.3.2014, 375. lpp.

14 Padomes Direktīva 2009/50/EK (2009. gada 25. maijs) par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un 
uzturēšanos augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkos, OV L 155, 18.6.2009., 17.lpp.

15 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/52/EK (2009. gada 18. jūnijs), ar ko nosaka minimālos 
standartus sankcijām un pasākumiem pret darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, 
kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi, OV L 168, 30.6.2009., 24. lpp.
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16. aicina dalībvalstis piedalīties migrācijas izmēģinājuma projektos, kurus Komisija sāka 
2017. gadā (Eiropas programmas migrācijas jomā īstenošana, COM(2017)0558 final), 
un aktīvi veicināt nozīmi, kas migrācijai var būt darba tirgū; turklāt aicina Komisiju 
nodrošināt, ka šie izmēģinājuma projekti ir iekļaujoši un garantē trešo valstu 
valstspiederīgajiem vienlīdzīgu attieksmi vienlīdzīgas iespējas;

17. uzsver, ka ir jārada vairāk iespēju likumīgai migrācijai un ekonomiskajiem migrantiem 
nolūkā ļaut viņiem ieceļot un strādāt ES un ka ir jāpanāk tiesību minimuma, pienācīgu 
darba apstākļu un vienlīdzīgas attieksmes pret visiem darba ņēmējiem ievērošana 
neatkarīgi no viņu migrācijas statusa, tostarp jāpanāk tādu tiesību minimuma, kuras 
nodrošina pāreju no nelikumīgas nodarbinātības uz likumīgu nodarbinātību;

18. uzsver, ka būtu jāierosina pasākumi, kas veicina prasību uzlabot to migrantu potenciālu, 
kuri likumīgi uzturas ES, lai viņi attīstītu prasmes, kas nepieciešamas darba tirgū, kuram 
viņi cenšas piekļūt, to panākot ar apmācību programmām, kas, ļaujot sasniegt izcilību, 
uzlabo nodarbināmību;

19. uzsver nepieciešamību saglabāt elastību ES regulās, lai ņemtu vērā atsevišķu dalībvalstu 
īpašos apstākļus, tostarp situācijas to darba tirgū, paredzot iespēju direktīvās ietvert 
fakultatīvas klauzulas; 

20. uzsver, ka ir juridiski jāgarantē papildu iespējas darbaspēka mobilitātei Savienībā;

21. uzsver, ka lēnas un pārmērīgi birokrātiskas procedūras var ietekmēt bēgļu un patvēruma 
meklētāju piekļuvi izglītībai un darba tirgum, tādējādi laika gaitā arvien vairāk 
palielinot risku, ka viņi veiks nedeklarētu darbu un nonāks neaizsargātā situācijā; 
norāda, ka ilgā starptautiskās aizsardzības pieteikumu izskatīšana un patvēruma 
meklētāju nereģistrēšana tad, kad viņi ierodas, ne tikai kavē bēgļu un patvēruma 
meklētāju savlaicīgu un likumīgu piekļuvi darba tirgum, bet arī rada apstākļus 
nedeklarēta darba un darbaspēka visāda veida ekspluatācijas un ļaunprātīgas 
izmantošanas attīstībai;

22. aicina dalībvalstis paātrināt centienus starptautiskajā arēnā, lai padarītu tās par 
pievilcīgākām vietām mobilajam cilvēkkapitālam, tostarp investoriem un uzņēmējiem, 
kas arvien biežāk tiek uzskatīti par vērtību, kas jāpiesaista;

23. aicina Komisiju un dalībvalstis turpināt izstrādāt legālas iespējas darbaspēka migrācijai, 
vienlaikus ņemot vērā pieprasījumu darba tirgū valstī un pievēršot uzmanību 
profesijām, kurās sistēmiski trūkst darbinieku;

24. uzsver, ka Savienībā ir svarīgi nodrošināt likumīgajiem migrantiem attiecīgas iespējas 
gūt labumu no savām darba prasmēm, kā arī gūt labumu no iespējām, ko piedāvā ES 
mobilitāte;

25. prasa visos politikas virzienos un procedūrās paredzēt vienlīdzīgas iespējas vīriešiem un 
sievietēm attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo sociālo iekļaušanu un integrāciju 
darba tirgū, paturot prātā, ka sievietes biežāk nekā vīrieši uzņemas atbildību par bērnu, 
vecāka gadagājuma cilvēku vai citu apgādājamu ģimenes locekļu aprūpi; atgādina, ka 
kvalitatīvas un pieejamas bērnu un citu apgādājamu personu aprūpes pieejamība, kā arī 
elastīgs darba režīms un tādu ES tiesību aktu kā Darba un privātās dzīves līdzsvara 
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direktīva16 īstenošana ir aspekti, kas parāda, kā uzlabot piekļuvi darba tirgum visiem 
vecākiem un aprūpētājiem un kā nodrošināt viņiem pilnvērtīgas iespējas ekonomiskajā 
un sociālajā ziņā;

26. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvas par ekonomisko un sociālo partneru pulcināšanu 
saistībā ar tēmu par integrāciju darba tirgū; uzsver nepieciešamību turpināt iniciatīvas, 
piemēram, “Darba devēji par integrāciju”, “Eiropas integrācijas partnerība” un “Eiropas 
dialogs par migrāciju un prasmēm”, lai pastiprinātu atbalstu un izprastu priekšrocības 
un nepilnības saistībā ar darbaspēka migrāciju; šajā sakarībā aicina Komisiju un 
dalībvalstis turpināt dialogu ar ekonomiskajiem un sociālajiem partneriem un citām 
ieinteresētām personām par darbaspēka migrāciju;

27. aicina Eiropas iestādes nekavējoties atsākt diskusijas par Zilās kartes direktīvas 
pārskatīšanu un atbloķēt situāciju Padomē;

28. uzsver, ka trešo valstu valstspiederīgie, kas veic nedeklarētu darbu, atrodas jo īpaši 
neaizsargātā situācijā, jo viņiem nav droša darba un piekļuves sociālajai aizsardzībai un 
viņus apdraud ļaunprātīgas izmantošanas risks; uzskata, ka trešo valstu valstspiederīgie, 
kas veic nedeklarētu darbu, var jo īpaši saskarties ar grūtībām, ziņojot par ļaunprātīgu 
izmantošanu, jo viņi baidās zaudēt ne tikai darbu, bet arī mājokli un uzturēšanās iespēju; 
aicina ELA un dalībvalstis pastiprināt centienus, risinot jautājumu par nedeklarētu 
darbu, un palīdzēt efektīvi īstenot darba devēju apņemšanos izbeigt ekspluatāciju, 
deklarēt un legalizēt savus darbiniekus; prasa ieviest ugunsmūrus starp darba 
inspekcijām un migrācijas iestādēm, lai garantētu, ka tiek respektētas to migrējošo darba 
ņēmēju tiesības, kuriem nav attiecīgu dokumentu;

29. uzsver sociālo partneru, pilsoniskās sabiedrības, vietējo un reģionālo iestāžu un 
brīvprātīgo organizāciju svarīgo darbu, piedāvājot atbalstu pilnvērtīgu iespēju 
nodrošināšanai no trešām valstīm ieceļojušajiem migrantiem un viņu integrēšanai darba 
tirgū un sniedzot migrējošiem darba ņēmējiem informāciju, jo īpaši par viņu tiesībām, 
pienākumiem un viņiem paredzēto aizsardzību; turklāt aicina šīs ieinteresētās personas 
pilnībā iesaistīties politikas veidošanas procesā;

30. uzskata, ka ir svarīgi nodrošināt trešo valstu valstspiederīgajiem un institucionālajām 
iestādēm adekvātu apmācību par tiesību aktiem nodarbinātības jomā, tiesībām un 
pienākumiem, lai panāktu, ka migranti netiek ekspluatēti, īstenojot nedeklarēta darba 
praksi un cita veida smagu darbaspēka ekspluatāciju vai diskrimināciju darba vietā;

31. uzsver, ka darba tirgus apstākļi uzņemošajās valstīs ir viens no noteicošajiem faktoriem 
ilgtspējīgas un sekmīgas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas nodrošināšanā; apzinās 
to, ka šīs personas ir neviendabīgas vecuma, prasmju, zināšanu un izcelsmes ziņā; 
uzsver, ka bezdarba, jo īpaši jauniešu un ilgtermiņa bezdarba, līmenis dažās ES valstīs 
un reģionos joprojām ir satraucoši augsts un ka Komisijai un dalībvalstīm arī turpmāk 
prioritāte būtu jāpiešķir politikas virzieniem un investīcijām, kuru mērķis ir kvalitatīvu 
darbvietu radīšana visai sabiedrībai, īpašu uzmanību veltot visneaizsargātākajām 
personām neatkarīgi no viņu situācijas un dzimšanas vietas; atgādina, ka pasākumi, kuru 

16 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/1158 (2019. gada 20. jūnijs) par darba un privātās 
dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES, OV L 188, 
12.7.2019., 79. lpp.
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mērķis ir kvalitatīvu darbvietu radīšana visai sabiedrībai, veicina aktivitāti darba tirgū 
un izaugsmi, tādējādi pozitīvi ietekmējot valsts iekšzemes kopproduktu;

32. norāda, ka trešo valstu valstspiederīgos var vai nu norīkot no trešās valsts uz dalībvalsti, 
vai arī viņiem dalībvalstī var piešķirt darba atļauju, pirms viņi tiek norīkoti uz citu 
dalībvalsti; uzsver, ka gadījumos, kad trešās valsts valstspiederīgie darba ņēmēji tiek 
norīkoti no vienas dalībvalsts uz citu, uzņēmējvalstij nav iespēju noteikt, cik daudzi 
trešās valsts valstspiederīgie strādā tās teritorijā vai no kuras valsts viņi ir; uzsver, ka 
šādi trešās valsts valstspiederīgie darba ņēmēji bieži ir neaizsargātā stāvoklī, jo viņu 
atļaujas ir saistītas ar viņu darba līgumiem, tādēļ viņi ir atkarīgi no darba devēja atļauju 
piešķiršanas ziņā; uzsver, ka ir jāstiprina sadarbība un informācijas apmaiņa starp 
dalībvalstīm, jo īpaši attiecībā uz trešās valsts valstspiederīgo mobilitāti ES teritorijā; 
uzsver, ka norīkoto trešās valsts valstspiederīgo darba ņēmēju skaita pieaugums ES pats 
par sevi nerada problēmas, bet satraucoši ir tas, ka pastāv darba ņēmēju ļaunprātīgas 
izmantošanas, ekspluatācijas un viņu tiesību pārkāpšanas risks attiecībā uz šo darba 
ņēmēju neaizsargāto grupu; mudina Komisiju un dalībvalstis pastiprināt savus centienus 
un risināt ļaunprātīgas izmantošanas problēmu attiecībā uz šādiem trešās valsts 
valstspiederīgajiem darba ņēmējiem un norāda, ka šāda ļaunprātīga izmantošana varētu 
ietvert fiktīvu apakšuzņēmuma līgumu slēgšanu, pagaidu darba aģentūru un pastkastītes 
uzņēmumu veidošanu, fiktīvas pašnodarbinātības sistēmas, fiktīvu norīkošanu un 
norīkoto darbinieku nedeklarēšanu; šajā sakarā uzsver ELA nozīmi koordinācijas darbā 
un atbalsta sniegšanā un uzsver nepieciešamību sniegt attiecīgu informāciju par darba 
ņēmēju tiesībām un darba devēju pienākumiem attiecībā uz trešās valsts 
valstspiederīgajiem darba ņēmējiem ES; atgādina, ka ELA funkcija ir koordinēt un 
atbalstīt saskaņotas un kopīgas pārbaudes attiecībā uz norīkošanu un nedeklarētu darbu 
un ka tā attiecas arī uz trešās valsts valstspiederīgajiem darba ņēmējiem;

33. vērš uzmanību uz problēmu, kas saistīta ar to, ka cilvēki veic darbu, kuram viņi ir pārāk 
augsti kvalificēti; uzsver, ka ir jāuzlabo pašreizējā profesionālo kvalifikāciju atzīšanas 
sistēma dalībvalstīs, jo grūtības saistībā ar ārvalstīs iegūtu kvalifikāciju atzīšanu 
joprojām ir būtisks šķērslis atbilstoša darba iegūšanā, kas kavē mobilitāti, un norāda, ka 
tas ir priekšnoteikums darbaspēka mobilitātes veicināšanai; tādēļ aicina stiprināt Eiropas 
kvalifikāciju ietvarstruktūru nolūkā panākt prasmju, kompetenču un ārpus Eiropas 
iegūtu kvalifikāciju adekvātu atzīšanu; turklāt aicina dalībvalstis atzīt, validēt un 
sertificēt jau pastāvošās likumīgo migrantu no trešām valstīm prasmes, oficiālās un 
neoficiālās kompetences, talantus un zinātību; uzsver, ka ir svarīgi visiem trešo valstu 
valstspiederīgajiem un jo īpaši meitenēm un sievietēm, jauniešiem un personām, kas 
atrodas nelabvēlīgā situācijā, garantēt piekļuvi formālai izglītībai, ikdienējām mācībām, 
neformālai izglītībai un kvalitatīvai mūžizglītībai; uzsver nepieciešamību pēc pastāvīga 
mūžizglītības atbalsta gan ES pilsoņiem, gan tiem trešās valsts valstspiederīgajiem, kas 
uzturas Eiropas Savienībā, lai veicinātu to prasmju apguvi, kas nepieciešamas darba 
tirgū, un tādēļ aicina Komisiju sekmēt to prasmju partnerības projektu finansēšanu, kuri 
pievēršas darbaspēka migrācijai un iekļaušanai saskaņā ar Eiropas Sociālo fondu Plus 
(ESF+) un Patvēruma, Migrācijas un Integrācijas fondu; aicina Komisiju un dalībvalstis 
pastiprināt centienus, lai piesaistītu ārvalstu studentus pēc tam, kad viņi absolvē ES 
augstskolas; uzsver, ka, piešķirot absolventiem piekļuvi mobilitātei ES iekšienē un 
derīgām darba meklētāju vīzām, varētu uzlabot ES vispārējo pievilcību; atgādina, ka ir 
svarīgi izmantot integrācijas fondus reālas integrācijas pasākumiem un ka trešo valstu 
valstspiederīgo integrācijas darba tirgū mērķis ir jāatspoguļo, lielāku nozīmi piešķirot 
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ESF+; uzsver, ka šim fondam nav piešķirti pietiekami līdzekļi, vienlaikus apzinoties 
lielās grūtības un galveno iniciatīvu skaitu, kas jāfinansē no šī fonda, un prasa veikt 
investīcijas un piešķirt papildu resursus;

34. atgādina trešo valstu valstspiederīgajiem paredzētos aizsardzības standartus, kas noteikti 
Sezonas darbinieku direktīvā; uzsver nepieciešamību uzlabot darba apstākļu 
uzraudzību; aicina Komisiju un dalībvalstis aizsargāt sezonas darbiniekus, kuriem ir 
būtiska nozīme stratēģiski svarīgās tautsaimniecības nozarēs, un noteikt skaidrus 
noteikumus attiecībā uz viņu tiesībām un uzsver, ka būtu viņiem jāgarantē vienlīdzīga 
attieksme un aizsardzība, kas ir tāda pati kā vietējiem darba ņēmējiem; aicina Komisiju 
steidzami rīkoties attiecībā uz norīkoto trešās valsts valstspiederīgo un sezonas 
darbinieku vispārējo situāciju nodarbinātības un veselības aizsardzības un drošības 
jomā, tostarp attiecībā uz pagaidu darba aģentūru, darbā pieņemšanas aģentūru, citu 
starpnieku un apakšuzņēmēju lomu, un identificēt nepilnības aizsardzības jomā un 
iespējamo nepieciešamību pārskatīt spēkā esošo tiesisko regulējumu, piemēram, tiesisko 
regulējumu attiecībā uz veselības aizsardzību un drošību darbā, Sezonas darbinieku 
direktīvu un Direktīvu 2008/104/EK par pagaidu darba aģentūrām17, kā arī nodrošināt 
aizsardzību pret pandēmiju; uzsver, ka saistībā ar Covid-19 krīzi gūtā pieredze ir ne 
vien noderīga, bet tai būtu arī jāstiprina uz pierādījumiem balstītas politikas veidošana, 
lai novērstu ES un valstu tiesību aktu nepilnības gan krīzes laikā, gan normālā situācijā;

17 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/104/EK (2008. gada 19. novembris) par pagaidu darba 
aģentūrām, OV L 327, 5.12.2008., 9. lpp.
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