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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par sieviešu imigrāciju: imigranšu loma un vieta Eiropas Savienībā 
(2006/2010(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā EK līguma 13. pantu par diskriminācijas apkarošanu,

– ņemot vērā EK līguma 63. pantu, ar kuru Kopienai piešķir tiesības un pilnvaras 
imigrācijas un patvēruma jomā,

– ņemot vērā 1999. gada 15. un 16. oktobrī Tamperē, 2001. gada 14. un 15. decembrī 
Lākenē, 2002. gada 21. un 22. jūnijā Seviļā un 2003. gada 19. un 20. jūnijā Salonikos 
notikušās Eiropadomes sanāksmes prezidentūras secinājumus,

– ņemot vērā Komisijas Zaļo grāmatu par ES pieeju ekonomiskās migrācijas pārvaldībai 
(COM(2004)0811),

– ņemot vērā Komisijas Zaļo grāmatu par Eiropas migrācijas turpmāko tīklu 
(COM(2005)0606),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par imigrāciju, integrāciju un nodarbinātību 
(COM(2003)0336),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu, ar kuru izveido pamatprogrammu solidaritātei un 
migrācijas plūsmu pārvaldībai laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam 
(COM(2005)0123),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu “Migrācija un attīstības saikne: daži konkrēti 
partnerattiecību virzieni starp ES un jaunattīstības valstīm” (COM(2005)0390),

– ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru izveido 
Eiropas Bēgļu fondu laika posmam no 2008. gada līdz 2013. gadam kā vispārējās 
programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” daļu (2005/0046(COD)-
(SEC(2005)0435),

– ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru izveido 
Ārējo robežu fondu laika posmam no 2007. gada līdz 2013. gadam kā vispārējās 
programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” daļu (2005/0047(COD)-
(SEC(2005)0435),

– ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru izveido 
Eiropas Fondu trešo valstu pilsoņu integrācijai laika posmam no 2007. gada līdz 
2013. gadam kā vispārējās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” 
daļu (2005/0048(CNS)-(SEC(2005)0435),

– ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru izveido 
Eiropas Atgriešanās fondu laika posmam no 2008. gada līdz 2013. gadam kā vispārējās 
programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” daļu (2005/0049(COD)-
(SEC(2005)0435),
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– ņemot vērā Komisijas paziņojumu “Kopīgā integrācijas programma- Ietvars trešo valstu 
pilsoņu integrācijai Eiropas Savienībā” (COM(2005)0389),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par legālās migrācijas politikas plānu 
(COM(2005)0669),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu “Prioritārie pasākumi migrācijas problēmu 
risinājumam: Pirmie pasākumi, atsaucoties uz Hemptonkortas (Hampton Court) 
apspriedi” (COM(2005)0621),

– ņemot vēra Komisijas paziņojumu par tematisko programmu sadarbībai ar trešām valstīm 
migrācijas un patvēruma jomā (COM(2006)0026),

– ņemot vērā Padomes 2000. gada 29. jūnija Direktīvu 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas 
attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības,

– ņemot vēra Padomes 2003. gada 22. septembra Direktīvu 2003/86/EK par tiesībām uz 
ģimenes atkalapvienošanos,

– ņemot vēra Padomes 2004. gada 23. janvāra Direktīvu 2003/109/EK par to trešo valstu 
pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji,

– ņemot vērā Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvu 2004/83/EK par obligātajiem 
standartiem, lai kvalificētu trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kā bēgļus vai 
kā personas, kam citādi nepieciešama starptautiska aizsardzība, šādu personu statusu un 
piešķirtās aizsardzības saturu,

– ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Kopienas statistiku 
attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību (COM(2005)0375 galīgā redakcija, 
2005/0156(COD)),

– ņemot vērā 2005. gada 13. oktobra rezolūciju par imigrantu integrāciju Eiropā, izmantojot 
daudzvalodu skolas un izglītību1,

– ņemot vērā 2005. gada 9. jūnija rezolūciju par saistību starp legālo un nelegālo migrāciju 
un migrantu integrāciju 2,

– ņemot vērā 2004. gada 9. marta rezolūciju par sievietēm – minoritāšu grupu pārstāvēm 
Eiropas Savienībā3,

– ņemot vērā Eiropadomes 2004. gada 4. novembrī pieņemto Hāgas programmu, ar kuru 
nosaka izpildāmos mērķus brīvības, drošības un tiesiskuma telpā laika posmā no 
2005. gada līdz 2010. gadam,

– ņemot vērā neoficiālu ministru sanāksmi 2004. gada 9. novembrī Groningenā, kurā pirmo 
reizi tikās tie ministri, kas atbild par integrācijas politiku,

  
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0385.
2 Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0235.
3 OV C 102, 28.4.2004., 35. lpp.
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– ņemot vērā Eiropas Savienības Padomes 2004. gada 19. novembrī pieņemtos kopējos 
integrācijas pamatprincipus1,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, un jo īpaši tās 18., 20., 21. un 
22. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu (A6-0000/2006),

A. tā kā ES pastāvīgi pieaug imigranšu skaits – apmēram 54 % no visiem imigrantiem ir 
sievietes – un tas skar arvien vairāk sadzīves jomu (ekonomiskā migrācija, ģimenes 
atkalapvienošanās, bēgļi, nelegālā imigrācija, patvērums),

B. tā kā parasti imigrantes saskaras ar būtiskām integrācijas problēmām, pirmām kārtām 
grūtībām piekļūt darba tirgum, zemu nodarbinātības un augstu bezdarba līmeni, 
nodarbinātību slikti apmaksātās darba vietās vai “ēnu ekonomikas” un nedeklarētās darba 
vietās, vājām valodu zināšanām, zemu līdzdalības līmeni pamatizglītības un jo īpaši 
augstākās izglītības iegūšanā, ierobežotu līdzdalību mītnes zemes sociālajā, politiskajā, 
arodbiedrību un kultūras dzīvē, nabadzību un sociālo atstumtību,

C. tā kā imigrantes bieži saskaras ar nopietnu diskrimināciju viņu atkarības no laulātā 
juridiskā statusa dēļ, ka arī mītnes zemē valdošās mentalitātes, negatīvo stereotipu un 
ieražu dēļ; turklāt atzīmē, ka dažās valstīs imigrantes saskaras ar ļoti smagām problēmām, 
piemēram, piespiedu laulībām un goda aizstāvēšanas noziegumiem,

D. tā kā saskaņā ar jaunākajiem novērtējuma ziņojumiem par valstu politikas virzieniem 
attiecībā uz imigrantu integrāciju šķiet, ka dzimumu līdztiesības aspekts nav sistemātiski 
ņemts vērā vai nu politikas virzienu harmonizēšanas vai datu vākšanas līmenī,

1. uzskata, ka Eiropas Savienības attīstības un sociālās kohēzijas politikā vajadzētu īstenot 
efektīvu imigrantu uzņemšanas un integrācijas mehānismu, jo īpaši attiecinot to uz 
sievietēm, jo tās pašlaik visvairāk migrē uz ES arvien pieaugoša skaita iemeslu dēļ 
(ekonomiskais stāvoklis, bēgļu gaitas, nelegālā imigrācija, patvērums, ģimenes 
atkalapvienošanās); atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu publicēt pamatnostādnes par 
“kopīgo pamatprogrammu trešo valstu pilsoņu integrācijai ES”, uzsverot, ka visos 
pasākumos jāņem vērā dzimumu atšķirības un sieviešu stāvoklis;

2. atzīst grūtības, ar kurām saskaras tikko iebraukušie imigranti, jo īpaši sievietes; aicina 
dalībvalstis stiprināt tās struktūrvienības un sociālos dienestus, kas imigrantiem atvieglo 
apmešanos uz dzīvi un viņus nodrošina ar informāciju par tiesībām un pienākumiem 
atbilstīgi dalībvalstu principiem un tiesību aktiem;

3. aicina dalībvalstis, izmantojot divpusējos nolīgumus par darba tirgu, kas attiecas uz trešo 
valstu pilsoņu iebraukšanu, vai citas metodes, saskaņā ar Kopienas acquis nodrošināt, ka 
imigrantēm kā darba spēkam piešķir drošu un neatkarīgu juridisko statusu2 mītnes zemē 

  
1 2004. gada 19. novembra dokuments Nr. 14615/04
2  Eiropas Savienības tiesību akti jau paredz noteiktas tiesības attiecībā uz sociālās drošības shēmu īstenošanu 
(Regula (EEK) Nr. 1408/71 (OV L 149, 5.7.1971., 2. lpp.) un vēršanos pret diskriminējošu attieksmi (Direktīva 
2000/43/EK (OV L 180, 19.7.2000., 22. lpp.) un 2000/78/EK (OV L 303, 2.12.2000., 16. lpp.).  Turklāt pastāv 
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un ka pret tām netiek vērsta diskriminācija;

4. aicina dalībvalstis valsts rīcības plānos attiecībā uz nodarbinātību un sociālo integrāciju 
ieviest pasākumus imigranšu dalības veicināšanai darba tirgū, nedeklarēta darba 
apkarošanai, viņu sociālo tiesību ievērošanai (vienlīdzīga samaksa, sociālā drošība, 
tiesības un pensiju u.c.), uzņēmējdarbības veicināšanai, vecāka gadagājuma imigranšu 
aizsardzībai pret nabadzību un atstumtību, sociālo partneru un arodbiedrību lomas 
veicināšanai imigranšu sociālās un ekonomiskās integrācijas procesā;

5. aicina dalībvalstis veicināt gados jaunu imigranšu piekļuvi izglītībai un mācību sistēmām 
mītnes zemē un to līdzdalību Socrates, Leonardo Da Vinci, Culture and Youth
programmās; uzskata, ka ir īpaši svarīgi atzīt sieviešu profesionālo kvalifikāciju un 
prasmes (jo īpaši zinātņu diplomus) un nodrošināt piekļuvi valodu kursiem, kas viņām 
palīdzēs labāk integrēties;

6. aicina dalībvalstis veltīt īpašu uzmanību tam, lai imigrantes rosinātu piedalīties sociālajā 
un politiskajā dzīvē saskaņā ar valsts tiesību aktiem un no tiem izrietošajām iespējām;

7. uzsver, ka vietējās un reģionālās iestādes ir aicinātas vēl vairāk iesaistīties imigranšu 
integrācijas procesā, risinot viņu īpašās problēmas (mājokļa problēmas, mitināšanās geto, 
noziedzība, piekļuve sabiedriskajiem un sociālajiem pakalpojumiem, veselības aprūpei, 
bērnu aprūpei u.c.), kā arī uzsver NVO nozīmi, imigrantēm sniedzot padomus, 
informāciju un atbalstu;

8. aicina Komisiju, dalībvalstis un imigrantu izcelsmes valstis sniegt iedzīvotājiem 
sistemātisku un uzticamu informāciju par ES imigrācijas politiku un uzdevumiem, 
imigrantu un imigranšu iespējām un pienākumiem mītnes zemēs, lai novērstu nelegālās 
imigrācijas negatīvo ietekmi un imigranšu ekspluatāciju mītnes zemēs;

9. aicina Komisiju veikt kvalitatīvu un kvantitatīvu novērtēšanu tiem harmonizētajiem 
politikas virzieniem un pasākumiem, kas īstenoti imigranšu stāvokļa uzlabošanai, 
izmantojot esošos finanšu instrumentus un programmas (Eiropas Sociālo fondu, Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Bēgļu fondu, EQUAL iniciatīvu, Eiropas Savienības 
programmas izglītības, nodarbinātības, sociālās atstumtības un diskriminācijas 
apkarošanas jomā);

10. atzinīgi vērtē faktu, ka viens no svarīgākajiem Eiropas Integrācijas fonda īpašajiem 
mērķiem ir dalībvalstu pakalpojumus sniedzošajām iestādēm noteikt par pienākumu 
uzlabot veidu, kā tās apmierina dažādu trešo valstu pilsoņu grupu, tostarp sieviešu un 
bērnu, vajadzības;

11. atzinīgi vērtē lēmumu veltīt 2007. gadu diskriminācijas apkarošanai un noteikt 2008. gadu 
par kultūru savstarpējā dialoga gadu, to izmantos, lai vairotu izpratni par sieviešu 
diskrimināciju un sabiedrībai sniegtu plašāku informāciju par imigranšu statusu un lomu, 
kultūru un cerībām mītnes valstī;

12. uzsver, ka valsts, reģionālajām un vietējām iestādēm vajadzētu risināt atvērtu dialogu, lai 

     
vairākas direktīvas tādās jomās kā veselība, darba drošība un darba apstākļi, kas attiecas uz visiem darbiniekiem 
neatkarīgi no to pilsonības.
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sazinātos un sadarbotos ar imigrantu kopienām un sadarbības tīkliem un tādējādi novērstu 
un apkarotu darbības, kas negatīvi iespaido sieviešu stāvokli, un veicinātu aktīvu politiku;

13. mudina dalībvalstis, kas vēl to nav izdarījušas, ar likumu aizliegt piespiedu laulības un par 
tām noteikt kriminālo atbildību, noteikt efektīvus un preventīvus soda mērus goda 
aizstāvēšanas noziegumiem un palielināt policijas un tiesu iestāžu informētību šajos 
jautājumos;

14. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai, Padomei un dalībvalstu un 
kandidātvalstu valdībām un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

ES vēstures gaitā tajā ir ieceļojuši imigranti, tomēr imigrācija noteikti pastāvēs arī ES 
nākotnē. Tādējādi mūsu attīstības un sociālās kohēzijas mērķi tieši attiecas uz spēju pārvaldīt 
migrācijas plūsmas , kā arī imigrantu darbaspēka izmantošanu un integrāciju mūsu sabiedrībā.
Daudzās Eiropas Savienības pilsētās novērojamās sociālās problēmas ir saistītas ar pētījumu, 
izpētes un politikas trūkumu šajā jomā. Jo īpaši nerisināta un neapzināta ir imigranšu situācija 
un problēmas. Jūsu referentes mērķis ir uzsvērt sieviešu imigrācijas dažādos aspektus un 
piedāvātās iespējas, izmantojot Eiropas Savienības politikas instrumentus, ar kuriem var 
aizsargāt imigranšu tiesības un palīdzēt labāk izmantot viņu iespējas.

A. KOPSAVILKUMS PAR SIEVIESU IMIGRĀCIJU ES

a) Vispārīgie skaitliskie dati
Jāatzīmē, ka gan dalībvalstu, gan ES līmenī mēs saskārāmies ar ievērojamām grūtībām, vācot 
un reģistrējot datus un statistiku par migrācijas plūsmām uz Eiropu un jo īpaši datus attiecībā 
uz sieviešu migrāciju1. Saskaņā ar Starptautiskās Migrācijas organizācijas rādītājiem, 
attīstītajās valstīs 45 % imigrantu ir sievietes.

Paplašinātajā ES imigranšu skaitam ir tendence palielināties, sasniedzot aptuveni 54 % no 
visu imigrantu skaita2. Saskaņā ar jaunāko pieejamo statistiku3, Eiropas Savienībā no visa 
imigrantu skaita 4 % ir legālās imigrantes.

b) Kvalitatīvie dati
Sieviešu imigrācija ES aptver daudzas sadzīves jomas, piemēram:

- ģimenes atkalapvienošanos,
- ekonomisko migrāciju,
- bēgļu jautājumu,
- nelegālo imigrāciju.

Par spīti ES īstenotajiem politikas virzieniem, daudzi imigranti pašlaik pieder sabiedrības 
zemākajam slānim. Viņiem joprojām ir ļoti ierobežota piekļuve sabiedriskajai, politiskajai un 
ekonomiskajai dzīvei, un saskaņā ar Eiropas Padomes datiem imigrantes cieš no dubultas 
diskriminācijas viņu dzimuma un etniskās izcelsmes dēļ. Šāda diskriminācija arī norisinās 
divos līmeņos – mītnes zemē un mītnes imigrantu kopienā4.

Imigrācijas politikā jāņem vērā imigrantu dzimums un imigrantu kopienu atšķirības, jo 
problēmas un diskriminācija, kā arī to apjoms visur nav vienlīdzīgs. Dažās imigrantu 
kopienās, parasti tās ir musulmaņu kopienas, imigrantes pēc apprecēšanās dzīvo mājās bez 
iespējām iepazīt mītnes sabiedrību un apgūt valodu, kas pastiprina viņu izolētību. Ja viņas 
strādā, tad ieņem par zemas kategorijas darbiem uzskatītus amatus, strādā nedeklarētās darba 

  
1 Skatīt priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju un 
starptautisko aizsardzību (COM (2005) 375 galīgā redakcija – nav publicēts “Oficiālajā Vēstnesī”).
2 Eiropas Kopienas Darbaspēka apsekojums (Eirostat).
3 Eirostat, Aktuālā statistika (Statistics in Focus), 3-2/2003, 1. lpp.
4 Skatīt Rezolūcijas Nr. 1478 (2006) par imigranšu integrāciju Eiropā 1. punktu.
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vietās vai ir nodarbinātas “ēnu ekonomikā” (lauksaimniecībā, sabiedriskajā ēdināšanā, 
mājsaimniecībā), kas neļauj iegūt finansiālu neatkarību un drošību.

Legālo imigranšu nodarbinātības līmenis ir tikai 44 %, savukārt bezdarba līmenis – 19 %1. 
Turklāt nodarbinātības ziņā pastāv atšķirības (16,9 %) starp imigrantēm no trešām valstīm un 
ES dalībvalstīm, savukārt vīriešu – imigrantu starpā šī starpība ir 11 %. Nodarbinātības 
procentuālās atšķirības starp trešo valstu imigrantēm ar augstu kvalifikāciju un imigrantēm no 
ES dalībvalstīm ir ievērojami lielākas (23,2 %)2. 2000. gadā trešo valstu izcelsmes imigranšu 
ienākumi bija par 10 % zemāki nekā attiecīgie ES dalībvalstu izcelsmes imigranšu ienākumi. 
Vīriešiem šī ienākumu atšķirība bija tikai 4 %.

Joprojām lielākā imigranšu problēma ir izglītība, ņemot vērā to, ka 50 % imigranšu neturpina 
mācības pēc pamatizglītības iegūšanas un tikai apmēram 17 % iegūst augstāko izglītību3.

Imigranšu stāvoklis daudzos gadījumos ir atkarīgs no laulātā juridiskā statusa vai viņas 
juridiski tiek uzskatītas par atkarīgajām personām, kas negatīvi ietekmē viņu stāvokli 
šķiršanās vai laulātā nāves gadījumā, un, īpaši poligāmijas gadījumā, viņas ir spiestas strādāt 
nelegāli vai veikt “melno darbu” un zaudēt sociālo aizsardzību un cieņu.

Dažās kopienās negatīvi stereotipi par sieviešu dzimuma lomu likumsakarīgi rada sieviešu 
diskrimināciju, kas bieži vien izpaužas emocionālā un fiziskā vardarbībā, dažkārt novedot pat 
pie goda aizstāvēšanas noziegumiem. Saskaņā ar NVO statistiku, katru gadu par goda 
aizstāvēšanas noziegumu upuriem krīt 5 000 sieviešu, no kurām liela daļa ir imigrantes no 
Eiropas musulmaņu kopienām. Komisijai nav uzticamu statistikas datu par šīs parādības 
apjomu Eiropā, bet tā ir apņēmusies drīz publicēt paziņojumu par salīdzināmas statistikas 
sistēmas izveidi noziegumu un krimināltiesību jomā.

B.  KOPIENAS IMIGRĀCIJAS POLITIKA – SIEVIETES

a) juridiskais pamats
Integrācijas politikas virzienu galvenās iezīmes ir pamattiesību veicināšana, nediskriminācija 
un vienlīdzīgas iespējas visiem. ES tiesību akti paredz stingru noteikumu kopumu 
vienlīdzīgas attieksmes nodrošināšanai, kas pamatojas uz EK līguma 13. pantu. Ar EK līguma 
63. pantu Kopienai piešķir tiesības un pilnvaras imigrācijas un patvēruma jomā.

b) Kopienas tiesību akti un iniciatīvas
Eiropadomes sanāksmē Tamperē (1999) tika noteikts pamatprogramma stratēģijai, kas 
nepieciešama efektīvai migrācijas plūsmu pārvaldībai, un apņēmīga integrācijas politika, kura 
paredz dalībvalstīs legāli dzīvojošo trešo valstu pilsoņu integrāciju.

Šīs pamatprogrammas galvenie tiesību akti un iniciatīvas ir:

Direktīva 2000/43/EK, ar ko definē un aizliedz tiešu un netiešu diskrimināciju etniskās 
piederības dēļ, un Direktīva 2003/109/EK, ar ko nosaka to trešo valstu pilsoņu statusu un 

  
1 Eirostat, Aktuālā statistika (Statistics in Focus), 3-2/2003, 1. lpp.
2 Skatīt Komisijas 2005. gada 14. februāra ziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam, Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai par sieviešu un vīriešu līdztiesību (COM (2005) 44 galīgā redakcija), 
6. lpp..
3 Eirostat, Aktuālā statistika (Statistics in Focus), 3-2/2003, 1. lpp.
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vienlīdzību, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji.

Direktīva 2003/86/EK paredz noteikumus būtiskā jomā, kas tieši skar imigrantes – attiecībā 
uz ģimenes atkalapvienošanās tiesībām saskaņā ar pienākumu aizsargāt ģimeni un ievērot 
ģimenes dzīves tiesības. Tagad šīs tiesības var pieprasīt atkalapvienošanās pieteikuma 
iesniedzēja laulātais. Papildus uzturēšanās atļaujai, kuras termiņš atbilst pieteikuma 
iesniedzēja atļaujas termiņam, viņa ģimenei ir piekļuve izglītībai, darbam un arodmācībai. 
Vēlākais pēc pieciem nodzīvotiem gadiem laulātais vai neprecētais partneris un šajā laikā 
pilngadību sasniegušie bērni ir tiesīgi saņemt individuālu uzturēšanās atļauju.

2005. gada sākumā Komisija publicēja Zaļo grāmatu par ES pieeju ekonomiskās migrācijas 
pārvaldībai un – tā paša gada decembrī – paziņojumu par legālās imigrācijas politikas 
projektu, kas noteica pamatu vairākiem direktīvu priekšlikumiem (īpaši kvalificētu migrantu, 
sezonas darba ņēmēju, pārceltu korporācijas darbinieku un apmaksātu stažieru iebraukšanas 
un uzturēšanās nosacījumi) u.c.

Kā tika minēts iepriekš, liela daļa imigranšu ir t.s. ekonomiskās migrantes. Tāpēc ES politikai 
šajā jomā nopietni vajadzētu ņemt vērā šo aspektu. Atzīstami, ka Komisija paziņojumā 
(2005. gada septembris) “Kopīgā integrācijas programma- Ietvars trešo valstu pilsoņu 
integrācijai Eiropas Savienībā” īpaši uzsver, ka īstenojamos pasākumos jāņem vērā dzimumu 
atšķirības un imigrējušo sieviešu, jaunu cilvēku un bērnu stāvoklis.

Pareizi jāizmanto arī iespēja, ko sniedz sieviešu vai imigranšu stāvokļa uzlabošanas pasākumu 
finanšu instrumenti (Eiropas Sociālais fonds, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas 
Bēgļu fonds, EQUAL iniciatīva, Eiropas Savienības programma izglītības, nodarbinātības, 
sociālās atstumtības un diskriminācijas apkarošanas jomā).

Komisijas priekšlikumi noteikt 2007. gadu par Eiropas vienlīdzīgu iespēju visiem gadu un 
2008. gadu par Kultūru savstarpējā dialoga gadu ir būtiskas izpratnes vairošanas iniciatīvas, 
kas palīdzēs panākt savstarpēju sapratni, integrāciju un veicināt imigranšu līdztiesību.

c) pašreizējā situācija
2003. gadā Komisija publicēja vispārēju paziņojumu par imigrāciju, integrāciju un 
nodarbinātību un 2004. gadā izstrādāja sākotnējo gada novērtējuma ziņojumu. Šķiet, ka 
lielākā daļa dalībvalstu imigrācijas jomā nav sistemātiski ņēmušas vērā dzimumu līdztiesības 
aspektus vai nu politikas, vai datu vākšanas līmenī, kā tas redzams no valstu integrācijas 
politikas novērtējumiem (ziņojumi par valstu integrācijas kontaktiestādēm, valstu rīcības 
plāniem attiecībā uz nodarbinātību, valstu rīcības plāniem attiecībā uz sociālo integrāciju). Ir 
vērts pieminēt vairākus darbības mehānismus un novatoriskus pasākumus, kas īpaši attiecas 
uz sievietēm:

Attiecībā uz nepietiekamo valodu zināšanu problēmu lielākā daļa dalībvalstu veic pasākumus, 
lai situāciju uzlabotu (jo īpaši tikko iebraukušo imigrantu gadījumā). Dalībvalstis īpaši cenšas 
uzlabot profesionālo orientāciju. Veikti centieni, lai veicinātu sociālo partneru līdzdalību un 
iesaistīšanos šajā jomā. Īpaši uzsvērta sabiedrības izglītošana, sniedzot informāciju par 
imigrantu pamattiesībām un pienākumiem, tostarp vīriešu un sieviešu līdztiesību, un par 
mītnes zemes likumiem un vērtībām. Attiecībā uz bezdarbu, nabadzību un sociālo atstumtību 
– problēmām, kurām jo īpaši ir pakļautas imigrantes – šķiet, ka daudzas valstis vēl nav 
veikušas padziļinātu šo problēmu iemeslu analīzi.
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Dažas dalībvalstis cenšas nodrošināt imigrantus ar lētiem mājokļiem un cīnīties ar 
negatīvajām sekām, ko rada geto izveidošanās un imigrantu pārsvars nabadzīgajos pilsētu 
rajonos. 

Saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem arvien vairāk tiek veicināta imigrantu līdzdalība 
lēmumpieņemšanas procesos; lielākā daļa no 25 dalībvalstīm imigrantiem ir piešķīrusi 
vēlēšanu tiesības vietējā līmenī (savā ziņā piešķirot “pilsoņtiesības”).

C. PRIEKŠLIKUMI TURPMĀKIEM PASĀKUMIEM

1. Izmantotās politikas novērtēšana un pārskatīšana
Komisijas ziņojumi un sociālais strupceļš, kurā nonākušas daudzas valstis ar ievērojamām 
imigrantu kopienām, pierāda, ka ir rūpīgi jānovērtē izmantotā politika un jāpārskata Kopienas 
līdzekļu apguves intensitāte un izlietojums.

2.  Imigrantu sagatavošana
Jūsu referente uzskata, ka ir ļoti svarīgi veikt pasākumu kopumu, lai uzlabotu imigrantu 
zināšanas par mītnes zemē valdošajām pamatvērtībām un likumiem un veicinātu to 
pieņemšanu, kā arī sadarbībā ar Eiropas valstīm mudinātu viņus apgūt galamērķa valsts 
valodu.

3. Mērķtiecīga integrācijas politika
Jūsu referentes galvenā prioritāte ziņojuma izstrādē bija imigranšu piekļuve darba tirgum un 
arodmācībai, tām piešķirot vienlīdzīgas darbinieku tiesības (samaksa, apdrošināšana, pensija), 
kas nodrošinātu viņu patstāvību un neatkarību.

Referente uzsver dalībvalstu atbildību un lomu, veicinot sieviešu piekļuvi darba tirgum un 
viņu darbinieku tiesību ievērošanu, sociālo partneru lomu un Komisijas lomu Kopienas acquis 
piemērošanas uzraudzībā.

4. Integrācija izglītības sistēmā
Īpašās problēmas, ar kurām saskaras gados jaunās imigrantes, jārisina, izmantojot pasākumus, 
ar kuriem novērš skolas izglītības trūkumu un nepieļauj skolas pamešanu. Savukārt gados 
jauno imigranšu piekļuves uzlabošana augstākajai izglītībai, nosakot pozitīvo diskrimināciju, 
varētu stimulēt šo imigrantu grupu.

Attiecībā uz arodmācību esošie tiesību akti ir jāpapildina, atzīstot iebraukušo imigrantu 
profesionālo kvalifikāciju, izglītību un/vai darba pieredzi.

5. Sociālā līdzdalība – sakaru tīklu izveide
Imigranšu līdzdalības stiprināšana visās sabiedriskās dzīves jomās mazinās viņu izolāciju 
vietējā sabiedrībā un atsvešinātību no tās.  Ļoti svarīgi ir ar visiem valstu tiesību aktos 
paredzētajiem līdzekļiem veicināt imigranšu līdzdalību visās sabiedriskās dzīves jomās. 
Turklāt svarīga imigrantu sociālās integrācijas daļa ir dažādu trešo valstu pilsoņu grupu un 
iestāžu, sociālo partneru, NVO dialoga uzlabošana vietējā sabiedrībā.

Ir arī jāveicina imigrantu organizāciju izveide, jo tās tikko iebraukušajiem imigrantiem var 
sniegt informāciju un atbalstu, un to pārstāvju līdzdalība programmās kā pedagogiem. Īpaši 



PR\616105LV.doc PE 374.229v01-0012/12 PR\616105LV.doc

LV

noderīga ir kontaktu izveide starp imigrantēm un tikko iebraukušajām sievietēm.  Turklāt šīm 
organizācijām vajadzētu risināt dialogu ar vietējo sabiedrību – tieši tāpēc īpaši svarīga ir 
sieviešu līdzdalība šajās organizācijās.

6. Izpratnes veicināšana vietējā sabiedrībā
Lai sasniegtu mūsu mērķus, no vietējās sabiedrības puses ir nepieciešama pozitīva attieksme 
un sadarbība.  Tādējādi ir jāveicina Eiropas iedzīvotāju izpratne par imigrācijas nozīmi, 
imigranšu lomu, viņu īpašajām problēmām un to risināšanas veidiem.

7. Labas prakses apmaiņa
ES dalībvalstīm ir dažāda pieredze un politikas virzieni imigrācijas jomā.  Lai īstenotu 
Eiropas imigrācijas politiku ar kopīgiem mērķiem un uzdevumiem, ES ir jāveicina tādas labas 
prakses un apspriežamo jautājumu apmaiņa, kuros ir ņemts vērā dzimumu aspekts.


