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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas darba mobilitātes rīcības plānu (2007–2010)
(2008/2098(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 18., 136., 145., 149. un 
150 pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2007. gada 6. decembra paziņojumu „Mobilitāte — instruments 
darbavietu skaita un kvalitātes palielināšanai. Eiropas darba mobilitātes rīcības plāns 
(2007.–2010.)” (COM(2007)0773),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvu 
2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu1,

– ņemot vērā 2004. gada 29. aprīļa Direktīvu 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu 
ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā2, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 15. decembra Lēmumu 
2241/2004/EK par vienotu Kopienas sistēmu kvalifikāciju un kompetences pārskatāmībai 
(Europass)3, 

– ņemot vērā 1971. gada 14. jūnija Regulu EEK Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma 
sistēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenēm, kas 
pārvietojas Kopienā4,

– ņemot vērā Komisijas 2007. gada 27. jūnija paziņojumu „Ceļā uz kopīgiem elastīguma un 
sociālās drošības principiem: vairāk un labākas darba vietas, izmantojot elastīgumu un 
drošību” (COM(2007)0359),

– ņemot vērā 2007. gada 25. janvāra Galīgo ziņojumu par Komisijas pieņemtā prasmju un 
mobilitātes rīcības plāna īstenošanu (COM(2007)0024), 

– ņemot vērā Komisijas 2002. gada 13. februāra paziņojumu par prasmju un mobilitātes 
rīcības plānu (COM(2002)0072),

– ņemot vērā Eiropas Savienības Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas 
2007. gada ekonomisko pētījumu un jo īpaši tā 8. nodaļu „Darba ņēmēju ģeogrāfiskās 
mobilitātes šķēršļu novēršana”,

                                               
1 OV L 255, 30.9.2005.
2 OV L 158, 30.4.2004.
3 OV L 390, 31.12.2004., 6. lpp.
4 OV L 149, 5.7.1971., 2. lpp., šī regula pēdējo reizi grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 
18. decembra Regulu (CE) Nr. 1992/2006 (OV L 392, 30.12.2006., 1. lpp.).
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– ņemot vērā EURES ceļvedi 2007. –2010. gadam (EURES pamatnostādnes), kas tika 
apstiprināts 2006. gada jūnijā,

– ņemot vērā Komisijas 2007. gada 16. martā iesniegto EURES darbības pārskatu par 
2004.–2005. gadu „Ceļā uz vienotu Eiropas d a r b a  tirgu: EURES devums” 
(COM(2007)0116),

– ņemot vērā 2007. gada 5. septembra rezolūciju, ko pieņēma pēc jautājuma B6-0136/2007, 
uz ko sniedz mutisku atbildi par EURES darbības pārskatu par 2004. un 2005. gadu: ceļā 
uz vienotu Eiropas darba tirgu1, 

– ņemot vērā Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Rezolūciju 
(2000. gada 14. decembris, Nica) par darbības plānu mobilitātei2,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Kultūras un izglītības 
komitejas, Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas un Lūgumrakstu komitejas 
atzinumus (A6-0000/2008),

A. tā kā pārvietošanās un uzturēšanās brīvība ir tiesības, kas noteiktas EK Līguma 18. pantā 
un tās ir nostiprinātas ar tā paša līguma 149. un 150. panta noteikumiem par tiesībām uz 
izglītību un arodmācībām,

B. tā kā darba ņēmēju mobilitāte Eiropas līmenī ir viena no līgumā paredzētajām Eiropas 
pilsoņu pamattiesībām un viens no Eiropas sociālā modeļa galvenajiem balstiem, kā arī 
viens no galvenajiem Lisabonas stratēģijas mērķu sasniegšanas līdzekļiem;

C. tā kā Komisija veicināja augsta līmeņa ekspertu grupas izveidi saistībā ar Eiropas pilsoņu 
mobilitātes uzlabošanu un tās galvenais mērķis bija noteikt, kas būtu veicams, lai 
palielinātu jauniešu mobilitāti, lai uzlabotu atbalstu mobilitātei profesionālās izglītības 
jomā, kā arī lai palielinātu mākslinieku, uzņēmumu vadītāju un brīvprātīgo darbinieku 
mobilitāti;

A. tā kā darba ņēmēju pārvietošanās brīvība ir un paliek viena no četrām līgumā noteiktajām 
pamatbrīvībām; tā kā Kopienas tiesību aktos ir veiktas būtiskas izmaiņas ar mērķi 
nodrošināt šo pārvietošanās brīvību īpaši sociālo pakalpojumu jomā, tādējādi atvieglojot 
Eiropas Savienības teritorijā emigrējušo darba ņēmēju ģimenes locekļu mobilitāti; tā kā 
sociālo pakalpojumu jomā panāktie uzlabojumi nav novērsuši citu, īpaši administratīva 
rakstura šķēršļu rašanos pārrobežu mobilitātes ceļā;

E. tā kā vairākās rezolūcijās Parlaments ir vērsis uzmanību uz Eiropas Savienības pilsoņu 
mobilitātes un uzņēmējdarbības tiesību šķēršļiem ārpus viņu izcelsmes valsts un ir 
piedāvājis risinājumus to novēršanai;

F. tā kā pieredze liecina, ka ar šķēršļu konstatēšanu un priekšlikumu formulēšanu nepietiek, 
lai novērstu šos šķēršļus un pilnībā izskaustu problēmas, kas apgrūtina pārvietošanos un 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0376.
2 OV C 371, 23.12.2000., 4. lpp.
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mobilitāti; tā kā jau agrāk daudzos Eiropas iestāžu dokumentos ir minētas problēmas un 
ierosināti to novēršanas pasākumi, taču tie joprojām nav īstenoti; 

G. tā kā Eiropas Parlaments ir konstatējis, ka šādos gadījumos vēlme piemērot šos 
nepieciešamos pasākumus ne vienmēr atbilst nozīmei, ko pilsoņi piešķir mobilitātes 
administratīvo un juridisko šķēršļu novēršanai;

H. tā kā Eiropas Parlaments vairākkārt ir paudis savu viedokli par šo tēmu, kas tieši skar 
Eiropas pilsoņu dzīvi; tā kā pilsoņu tiešās un demokrātiskās vēlēšanās ievēlētas iestādes 
statusā Eiropas Parlaments arī turpmāk aktīvi meklēs visu to problēmu risinājumus, kas 
skar pilsoņus, kuri vēlas izmantot savas mobilitātes tiesības Eiropas Savienības teritorijā;

1. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu un apliecina mobilitātes izšķirīgo nozīmi gan attiecībā 
uz mobilitāti starp darba vietām, gan starp dalībvalstīm vai reģioniem ar mērķi sasniegt 
Lisabonas mērķus; atbalsta rīcības plāna uzsākšanu un vēlas saņemt informāciju par tajā 
paredzēto pasākumu īstenošanu;

2. uzskata, ka Eiropas Savienībai visos Kopienas aspektos ir jāīsteno darba ņēmēju 
mobilitātes koncepts īpaši iekšējā tirgus izveides, nodokļu, tieslietu un iekšlietu vai 
uzņēmējdarbības tiesību jomās; aicina Komisiju darba ņēmēju mobilitātes politiku veidot 
kā transversālu politiku, kas tādējādi attiektos uz visām Eiropas Politikas jomām un tajā 
būtu jāiesaistās visu līmeņu iestādēm;  

3. uzskata, ka Komisijas rīcības plāns skar galvenos mobilitātes aspektus, taču vēlams būtu 
lielāks skaits pasākumu īpaši attiecībā uz saišu nostiprināšanu starp izglītības sistēmām 
un darba tirgu, kā arī, piemēram, gatavošana mobilitātei ar svešvalodu mācīšanas 
palīdzību;

4. uzskata ka palielinātai darba ņēmēju mobilitātei var būt noteicoša loma Lisabonas 
stratēģijā paredzēto ekonomiskās izaugsmes un nodarbinātības mērķu sasniegšanas 
veicināšanā; atzīst, ka darba ņēmēju mobilitātes uzlabošanās Eiropā var palīdzēt atrisināt 
vairāku tādu pašreiz notiekošo pārmaiņu radītās problēmas, kā saimniecības globalizācija, 
sabiedrības novecošanās un ātras darba tirgus pārmaiņas;

5. ir pārliecināts, ka darba ņēmēju mobilitāte ir piemērots līdzeklis Lisabonas stratēģijas 
ekonomiskās un sociālās dimensijas stiprināšanai, Eiropas Sociālās programmas mērķu 
sasniegšanai un vairāku tādu problēmu risināšanai, ko radījusi īpaši globalizācija, 
rūpniecības pārmaiņas, tehniskā attīstība, demogrāfiskās pārmaiņas, migrācija, kā arī 
sociālā un nodarbinātības modeļa izmaiņas;

6. atkārtoti apliecina, ka darba ņēmēju mobilitāte ir pamata instruments iekšējā tirgus 
veiksmīgas darbības nodrošināšanai ar Lisabonas stratēģijas mērķu un ar elastdrošības 
jomā pieņemto principu palīdzību;

7. uzsver, ka darba ņēmēju mobilitātes pamatprincips ir personu brīva pārvietošanās iekšējā 
tirgū; 

8. ir nobažījies, ka dažās dalībvalstīs netiek ievērota darba ņēmēju pārvietošanās brīvība 
īpaši attiecībā uz jauno dalībvalstu darba ņēmējiem; aicina Eiropas iestādes, īpaši 



PE409.373v01-00 6/10 PR\730472LV.doc

LV

Parlamentu vairāk iesaistīties norisēs, kuru rezultātā dalībvalstīm atļauj piemērot pārejas 
posmu jauno dalībvalstu pilsoņu piekļuvei to darba tirgum jau pirmajos gados pēc valsts 
pievienošanās;

9. pauž bažas par atsevišķām dalībvalstu iniciatīvām, kuru mērķis ir grozīt iekšējo tiesisko 
regulējumu imigrācijas jomā, kā arī saistībā ar darba ņēmēju brīvu pārvietošanos pretēji 
spēkā esošo Eiropas normu burtam un garam; aicina nekavējoties atteikties no šādiem 
pasākumiem un aicina dalībvalstis īstenot kompleksas Eiropas pilsoņu integrācijas 
programmas, lai savā teritorijā īstenotu pārvietošanās brīvību; 

10. aicina dalībvalstis un Komisiju strādāt kopā, lai izstrādātu un ieviestu to pilsoņu 
reintegrācijas programmas, kuri atgriežas savā valstī pēc strādāšanas citā dalībvalstī;

11. uzskata, ka Eiropas Savienībā joprojām pastāv daudzi administratīvi un juridiski šķēršļi, 
kas apgrūtina darba ņēmēju mobilitāti un šādi šķēršļi pastāv arī diplomu savstarpējas 
atzīšanas jomā; atkārtoti apliecina vēlmi atrast risinājumu šīm problēmām un aicina 
Komisiju rūpīgi uzraudzīt tās dalībvalstis, kuras nepiemēro Eiropas tiesību aktus šajā 
jomā; 

12. neatlaidīgi aicina dalībvalstis paātrināt Eiropas kvalifikāciju sistēmas īstenošanas 
procesu; uzskata, ka šīs atsauces sistēmas īstenošana visās dalībvalstīs var samazināt 
darba ņēmējus apgrūtinošos šķēršļus, lai gan šo sistēmu ir paredzēts saskaņot tikai 
2010. gadā;

13. aicina Komisiju samazināt juridiskos un administratīvos šķēršļus un uzsver, ka ir 
nepieciešams uzlabot atzīšanas sistēmu un sociālās drošības tiesību uzkrāšanas sistēmu; 

14. uzskata, ka jaunās mobilitātes formas rada nepieciešamību analizēt spēkā esošos tiesību 
aktus ar mērķi atjaunināt noteikumus un tos pielāgot Eiropas nodarbinātības tirgus 
jaunajam veidolam; uzsver arī nepieciešamību analizēt, cik efektīvi visās dalībvalstīs tiek 
īstenoti Kopienas tiesību akti par darba ņēmēju pārvietošanās brīvību un par darba 
ņēmēju un viņu ģimeņu uzturēšanās tiesībām;

15. vēlas atkārtoti apspriest sociālās drošības sistēmas problēmas, kā arī to, ka atsevišķos 
gadījumos darba ņēmēju mobilitāte var izraisīt sociālo priekšrocību zaudējumu; tāpēc 
atbalsta Komisijas pieeju, jo tā tiecas izstrādāt jaunus juridiskus līdzekļus, kas būtu vairāk 
piemēroti darba tirgus vajadzībām, un vēlas, lai to informē par visu iesaistīto pušu 
viedokļa aptaujas rezultātiem;

16. atbalsta ierosinājumu, kura mērķis ir uzlabot informācijas apmaiņu starp valstu iestādēm, 
kā arī priekšlikumu ieviest Eiropas veselības apdrošināšanas kartes elektronisko versiju; 
vēlas iegūt vairāk informācijas par šo iniciatīvu un par tās iespējamo ieguldījumu darba 
ņēmēju mobilitātes uzlabošanā; aicina Komisiju izskatīt iespēju tuvākajā laikā ieviest 
vienotu Eiropas karti, kurā būtu visa informācija par tās īpašnieka iemaksām un par viņa 
sociālajām tiesībām visās dalībvalstīs, kurās viņš ir strādājis;

17. atbalsta TRESS tīkla pasākumus un aicina šo tīklu turpināt izskatīt dažādus mobilitātes 
modeļus, lai tiem pielāgotu Kopienas tiesību aktus; aicina Komisiju iekļaut šajā tīklā pēc 
iespējas lielāku darba devēju skaitu, jo viņi bieži palīdz darba ņēmējiem nokārtot 



PR\730472LV.doc 7/10 PE409.373v01-00

LV

formalitātes sociālās drošības jomā un saņemt viņu pieņemšanai darbā nepieciešamos 
dokumentus; uzsver nepieciešamību panākt, lai EURES izmitinātās datu bāzes būtu pēc 
iespējas vieglāk pieejamas un tiktu regulāri atjauninātas;  

18. joprojām atbalsta EURES tīkla ieguldījumu darba ņēmēju mobilitātes veicināšanā Eiropas 
Savienībā; iesaka EURES pakalpojumiem pievienot informāciju par tīkliem un īpašām 
atsevišķu jomu interneta vietnēm un iesaka arī šim tīklam sadarboties ar citiem 
informācijas sniedzējiem par nodarbinātības perspektīvām Eiropas Savienībā; 

19. atbalsta mērķus, kas noteikti darba ņēmēju mobilitātes rīcības plāna trešajā daļā, kura 
saistīta ar EURES institucionālo iespēju nostiprināšanu; uzsver, ka darba tirgus ir 
daudzveidīgs un ka ir nepieciešams nodrošināt visām nodarbināto kategorijām piemērotus 
pakalpojumus, piemēram, vecākiem darba ņēmējiem, pašnodarbinātajiem, sezonas 
strādniekiem, darba ņēmējiem ar invaliditāti u.c. piemērotus pakalpojumus; 

20. vērš uzmanību uz lauku reģionu iedzīvotāju piekļuvi EURES tīklam, kā arī uz to reģionu 
iedzīvotāju piekļuvi, kuru iespējas piekļūt internetam ir ierobežotas; aicina Komisiju un 
dalībvalstis nodrošināt šīm iedzīvotāju kategorijām piekļuvi šajā vietnē izvietotajai 
informācijai;

21. uzskata, ka novatoriskiem projektiem mobilitātes jomā līdz 2013. gadam paredzētais 
budžets 2 miljonu eiro apmērā ir nosacīti minimāls samērojot ar nepieciešamību sniegt 
informāciju pēc iespējas lielākam Eiropas pilsoņu skaitam par darba ņēmēju mobilitāti 
Eiropas Savienībā;  

22. uzskata, ka pašlaik sabiedrība netiek pietiekami informēta par tām profesionālajām 
priekšrocībām, ko varētu sniegt ārzemēs nostrādāts laiks, un atbalsta Komisijas pieeju ar 
mērķi informēt pilsoņus par šiem aspektiem;

23. joprojām atbalsta tādus pasākumus kā darba biržas, Eiropas dienas, kuru laikā tiktu 
sniegta informācija par darba iespējām Eiropas Savienībā vai Eiropas darba ņēmēju 
mobilitātes partnerība; tomēr uzskata, ka šiem pasākumiem paredzētais budžets ir 
nepietiekams šajā jomā notiekošo Eiropas pasākumu popularizēšanas mērķu 
sasniegšanai;

24. atzīst, ka dažām profesijām tādās jomās kā kultūra vai sports ir īpašs raksturs, jo gan 
ģeogrāfiskā, gan profesionālā mobilitāte tajās ir būtiska iezīme; aicina Komisiju un 
dalībvalstis uzmanīgi analizēt šo situāciju un veikt nepieciešamos pasākumus, īpaši 
attiecībā uz šajās jomās nodarbināto sociālajām tiesībām, lai viņu mobilitāti neapgrūtinātu 
administratīvi šķēršļi;

25. pauž atbalstu un mudina praksē ieviest taisnīgas mobilitātes principu un aicina Komisiju 
uzraudzīt tā piemērošanu, piemēram, iesaistot šo jomu pārstāvošas darba ņēmēju un darba 
devēju organizācijas; 

26. pauž nožēlu, ka turpina pastāvēt ar darba ņēmēju mobilitāti saistīti šķēršļi, kuru dēļ viņi 
varētu nepieņemt darba piedāvājumu ārzemēs, piemēram, problēmas atrast darbu arī 
dzīvesbiedram, lielās pārvākšanās izmaksas, dažu nodokļu priekšrocību vai valsts pensiju 
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plānā iemaksāto un veselības vai bezdarba apdrošināšanai samaksāto līdzekļu zaudēšanas 
risks;  

27. aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt jauniešu profesionālās mobilitātes programmas; 
uzskata, ka šīs programmas būtu jābalsta uz saikni starp darba devēju un darba ņēmēju, 
kā arī uz ārpus mītnes valsts iegūtas pieredzes pievienotās vērtības atzīšanu;  

28. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu aptaujāt visas darba ņēmēju mobilitātes veicināšanā 
Eiropas līmenī iesaistītās puses; uzskata, ka šis dialogs palielinās pārskatāmību, paātrinās 
atbilstīgas mobilitātes ieviešanu praksē un nostiprinās uz šā pamata iegūtos principus un 
vērtības;

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

Darba ņēmēju mobilitāte ir Lisabonas stratēģijas mērķu konkretizēšanas pamatelements. Vien 
beidzamo divu gadu laikā, piemēram, šīs uz saimniecisko un nodarbinātības izaugsmi vērstās 
stratēģijas īstenošana ir ļāvusi izveidot aptuveni 6,5 miljonus darba vietu un līdz 2009. gadam 
to skaits varētu vēl ieaugt par 5 miljoniem.

Eirobarometra pētījumi (2006) liecina, ka Eiropas iedzīvotāji apzinās, cik svarīga ir darba 
ņēmēju mobilitāte, kā arī tās pozitīvo ietekmi uz Eiropas integrāciju (to atzīst 57 % pilsoņu),
bet tikai nedaudzi no viņiem ir gatavi spert šo soli. Pašlaik tikai 2 % aptaujāto Eiropas 
iedzīvotāju strādā nevis savā mītnes valstī, bet kādā no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm 
un 5,5 % ir norādījuši, ka gatavojas aizceļot. 

Līdztekus iespējams arī apliecināt, ka ar šādu mērķi jau izvērstās programmas un vairāki 
grozījumi tiesību aktos ar mērķi atvieglot darba ņēmēju mobilitāti beidzamajos gados jau ir 
būtiski uzlabojuši uzturēšanos kādā citā valstī darba nolūkā. Tomēr joprojām daudzi šķēršļi 
apgrūtina šo mobilitāti — administratīvi, juridiski, nodokļu un sociāli. Administratīvo šķēršļu 
galvenais iemesls ir specifiskā katras valsts birokrātija un atšķirīgie dažādu valstu tiesību akti 
darba tirgus jomā un tāpēc atbildība par to novēršanu lielākoties ir jāuzņemas dalībvalstīm. 

Eiropas Savienība tomēr var uzlabot stāvokli likumdošanas jomā, veicot spēkā esošo tiesību 
aktu pārskatīšanu un atjauninot šos tiesību aktus tā, lai tie atbilstu pastāvošajām darba tirgus 
vajadzībām. 

Lai veicinātu pasākumus, kuru mērķis ir samazināt praktiskos mobilitātes šķēršļus, kas 
joprojām apgrūtina darba meklētājus, darba ņēmējus un darba devējus, Eiropas Komisija 
2007. gada decembrī izstrādāja Eiropas darba ņēmēju mobilitātes rīcības plānu, kas sāks 
darboties līdz 2010. gadam 

Galvenie šā jaunā rīcības plāna mērķi ir šādi: sociālās drošības jomā pastāvošā regulējuma 
uzlabošana, administratīvo šķēršļu izskaušana, EURES nostiprināšana (darba ņēmēju Eiropas 
mobilitātes vietne) un Eiropas iedzīvotāju informēšana par iespējām strādāt ārzemēs. 

Šis plāns mudina Eiropas Savienības dalībvalstis uzlabot spēkā esošos tiesību aktus un 
administratīvo praksi, īpaši sociālās drošības aspektus saskaņojot ar papildpensijas tiesību 
pārnesamību. Piemēram, Eiropas Komisija vēlas, lai līdz 2009. gadam būtu iespējams 
koordinēt sociālas drošības dokumentus elektroniskā formā, jo tas atvieglotu Eiropas 
veselības apdrošināšanas kartes elektroniskās versijas ieviešanu. 

Komisija ir pārliecināta par EURES tīkla nozīmi un efektivitāti, kā arī par vienotajiem 
kontaktpunktiem darba ņēmēju mobilitātei Eiropā, kuru loma tiks nostiprināta. EURES tīkls 
turpinās attīstīt pakalpojumus un īpaši vērsīsies pie atsevišķām mērķgrupām, piemēram, pie 
ilgtermiņa bezdarbniekiem, jauniem un veciem darba ņēmējiem, sievietēm, pētniekiem, 
pašnodarbinātajiem un sezonas strādniekiem.

EURES institucionālo iespēju nostiprināšana ir viens no Komisijas rīcības plāna mērķiem. 
Turpmākie pasākumi tiks vērsti uz palīdzības sniegšanu darba meklētājiem un viņu ģimenes 
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locekļiem, lai nodrošinātu labāku piekļuvi lielākam skaitam darba vietu, kas būtu arī 
kvalitatīvākas. Turklāt plāns ir balstīts arī uz darba devējiem, lai viņi pieņemtu darbā 
darbiniekus no ārzemēm ar mērķi vieglāk novērst darba ņēmēju trūkumu un labāk apietu 
viņus skarošos šķēršļus. Tanī pat laikā vietējās, reģionālās un valsts pārvaldes iestādes iegūs 
labāku koordināciju un vienkāršākas sociālās drošības un pensiju pārvaldības iespējas un tās 
tiks mudinātas uzņemties iniciatīvu, lai atvieglotu mobilitāti.

Turklāt Eiropas darba dienu rīkošana ļaus plašai publikai piekļūt Eiropas Savienības darba 
devēju darba piedāvājumiem un informācijai par profesionālās mobilitātes iespējām un 
priekšrocībām.

Parlamenta ziņojumā ir atbalstītas Komisijas iniciatīvas un ieteikti papildu pasākumi, kā arī 
stingra Eiropas tiesību aktu īstenošanas uzraudzība šajā jomā. Tajā ir vērsta īpaša uzmanība 
arī uz problēmām, kas saistītas ar sociālo drošību un veselības apdrošināšanu, kā arī uz 
administratīvajiem un juridiskajiem darba ņēmēju mobilitātes šķēršļiem. Visbeidzot tajā ir 
novērtēti Eiropas līmenī pastāvošo programmu un platformu rezultāti darba ņēmēju 
mobilitātes palielināšanas jomā un formulēti ieteikumi ar mērķi uzlabot to darbību. 
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