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SOCIĀLĀ UN NODARBINĀTĪBAS
POLITIKA: VISPĀRĪGI PRINCIPI

Eiropas integrācijas sociālā dimensija gadu gaitā ir ļoti attīstījusies. Tā ir būtisks aspekts
stratēģijā “Eiropa 2020”, kas paredz nodrošināt integrējošu izaugsmi ar augstu nodarbinātības
līmeni un samazināt to iedzīvotāju skaitu, kuri dzīvo nabadzībā vai kuriem draud sociālā
atstumtība.

JURIDISKAIS PAMATS

Līguma par Eiropas Savienību (LES) 3. pants un Līguma par Eiropas Savienības darbību
(LESD) 9., 10., 19., 45.–48., 145.–150. un 151.–161. pants.

MĒRĶI

ES un dalībvalstu kopīgais mērķis sociālajā un nodarbinātības jomā, kā noteikts LESD
151. pantā, ir nodarbinātības veicināšana, dzīves un darba apstākļu uzlabošana, atbilstīga sociālā
aizsardzība, darba devēju un darba ņēmēju dialogs un cilvēkresursu attīstība, lai pastāvīgi
uzturētu augstu nodarbinātības līmeni un novērstu sociālo atstumtību.

SASNIEGUMI

A. No Romas līguma līdz Māstrihtas līgumam
Lai darba ņēmēji un viņu ģimenes varētu pilnībā izmantot tiesības pārvietoties un brīvi meklēt
darbu visā kopējā tirgū, jau ar Romas līgumu tika noteikts, ka nepieciešama dalībvalstu sociālā
nodrošinājuma sistēmu saskaņošana. Tas noteica principu, ka vīrieši un sievietes saņem vienādu
darba samaksu, ko Tiesa atzina par tieši piemērojamu, un paredzēja Eiropas Sociālā fonda (ESF)
izveidi (5.10.2.).
Bažas par Eiropas strukturālajām nelīdzsvarotībām un nevienmērīgo izaugsmi vēlāk sekmēja
proaktīvākas sociālās politikas īstenošanu Kopienas līmenī. Padome 1974. gadā apstiprināja
pirmo sociālās rīcības programmu.
Ar Vienoto Eiropas aktu (VEA) tika ieviesti noteikumi, kas paredzēja saskaņot veselības un
drošības apstākļus darbā. Padome, rīkojoties ar kvalificētu balsu vairākumu un sadarbībā ar
Parlamentu, pieņēma vairākas direktīvas, ar ko nosaka prasību minimumu šajā jomā. VEA arī
paredzēja, ka Eiropas līmeņa sociālie partneri var slēgt darba koplīgumus, un izveidoja Kopienas
politiku ekonomiskajai un sociālajai kohēzijai.
Pieauga vienprātība par nepieciešamību pievērst lielāku uzmanību sociālajiem aspektiem
saistībā ar iekšējā tirgus izveides pabeigšanu. Pēc ilgām debatēm 1989. gada decembra
Strasbūras samitā valstu un valdību vadītāji, kas pārstāvēja 11 dalībvalstis, atturoties
Apvienotajai Karalistei, pieņēma Kopienas Hartu par darba ņēmēju sociālajām pamattiesībām
(Sociālo hartu).

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_5.10.2.pdf
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Parakstot Māstrihtas līgumu, augsta līmeņa nodarbinātības un sociālās aizsardzības veicināšana
tika oficiāli noteikta par vienu no Eiropas Kopienai (EK) uzticētajiem uzdevumiem. Tomēr,
nespējot panākt vienprātību starpvaldību konferencē, 11 dalībvalstis nolēma virzīties uz priekšu,
noslēdzot Nolīgumu par sociālo politiku, tādējādi atbrīvojot Apvienoto Karalisti no līdzdalības
(Līguma 14. protokols).
B. No Amsterdamas līguma līdz Lisabonas līgumam
Šī nepatīkamā situācija saistībā ar divkāršo juridisko pamatu, ko bija radījis AK izņēmuma
statuss, beidzās līdz ar Amsterdamas līguma parakstīšanu, kad visas dalībvalstis, tostarp
Apvienotā Karaliste (pēc izmaiņām valdībā), vienojās par to, ka Nolīgumu par sociālo
politiku iestrādās EK līguma tekstā ar dažām nelielām izmaiņām (LESD 151.–161. pants).
Koplēmuma procedūra 153. pantā aizstāja sadarbības procedūru un tika paplašināta, attiecinot
to arī uz noteikumiem par Eiropas Sociālo fondu (5.10.2.), darba ņēmēju brīvu pārvietošanos
un Kopienas migrējošo darba ņēmēju sociālo nodrošinājumu (5.10.4.). Jaunais 19. pants
Eiropas Kopienai deva iespēju “paredzēt attiecīgus pasākumus, lai cīnītos pret diskrimināciju
dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai
dzimumorientācijas dēļ”. Pamatojoties uz to, drīz tika pieņemtas divas direktīvas: Direktīva
2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu
vai etniskās piederības, un Direktīva 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai
attieksmei pret nodarbinātību un profesiju.
Amsterdamas līgums ES mērķos iekļāva arī augsta nodarbinātības līmeņa veicināšanu un
noteica EK pienākumu atbalstīt un papildināt dalībvalstu pasākumus šajā jomā, lai sekmētu
to sadarbību un izstrādātu saskaņotu stratēģiju, proti, Eiropas nodarbinātības stratēģiju (ENS)
(LESD 145.–150. pants), kuras pamatā ir atvērtā koordinācijas metode (AKM) (5.10.3.).
Uzsākot 2000. gada martā Lisabonas stratēģiju, kuras mērķis ir padarīt ES par
konkurētspējīgāko ekonomiku pasaulē, valstu vadītāji arī atzina, ka ekonomiskā izaugsme pati
par sevi nebija pietiekama, lai cīnītos pret nabadzību vai sociālās atstumtības risku. AKM vēlāk
varētu attiecināt arī uz pensijām, veselību un ilgtermiņa aprūpi kā daļu no “sociālās AKM”.
Turklāt 2000. gadā Nicas samitā tika pieņemta ES Pamattiesību harta, ko izstrādāja īpaši
sasaukts konvents. Tika izveidota Sociālās aizsardzības komiteja (LESD 160. pants), kuras
uzdevums bija veicināt dalībvalstu un Komisijas sadarbību sociālās aizsardzības politikas jomā,
taču visi priekšlikumi paplašināt koplēmuma procedūru tika noraidīti.
Ņemot vērā 2005. gada Lisabonas stratēģijas termiņa vidusposma pārskatīšanu, nodarbinātības
pamatnostādnes, kas pieņemtas saistībā ar Eiropas nodarbinātības stratēģiju, tika iekļautas
integrētajās pamatnostādnēs izaugsmei un nodarbinātībai, un Lisabonas reformu process
tika saskaņots ar atvērtās koordinācijas metodi sociālās aizsardzības un sociālās iekļaušanas
jomā, pamatojoties uz triju gadu darba cikliem.
Lai papildinātu Lisabonas stratēģijas pārskatīšanu, 2005. gadā tika pieņemta atjaunināta
sociālā programma 2006.–2010. gadam. ES Nodarbinātības un sociālās solidaritātes programma
“Progress” tika izveidota 2007.–2013. gadam, lai sekmētu ES mērķu īstenošanu sociālajā
jomā (5.10.9.). Lai sniegtu atbalstu darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba mainīgo globālās
tirdzniecības modeļu izraisītās darbvietu samazināšanas dēļ, 2007. gadā tika izveidots Eiropas
Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) (5.10.2.).
Lisabonas līgums tika parakstīts 2007. gada 13. decembrī, un tas ļāva panākt turpmāku virzību,
nostiprinot Eiropas integrācijas sociālo dimensiju. Līgumā par Eiropas Savienību tagad ir
uzsvērti ES sociālie mērķi, tostarp pilnīga nodarbinātība un paaudžu solidaritāte (3. pants);
Līguma 6. pantā ir atzīts, ka Pamattiesību hartai ir tāds pats juridiskais spēks kā Līgumiem. Hartā

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_5.10.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_5.10.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_5.10.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_5.10.9.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_5.10.2.pdf
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ir atzītas tā dēvētās “solidaritātes tiesības”, piemēram, darba ņēmēju tiesības uz informāciju un
konsultācijām uzņēmumā, tiesības uz kolektīvām sarunām, tiesības uz godīgiem un taisnīgiem
darba apstākļiem, kā arī uz sociālo nodrošinājumu un sociālo palīdzību. Ar LESD ieviesa
horizontālo sociālo klauzulu, kurā teikts: “Nosakot un īstenojot savu politiku un darbības,
Savienība ņem vērā prasības, kas saistītas ar augsta nodarbinātības līmeņa, atbilstīga sociālās
aizsardzības līmeņa nodrošināšanu, ar sociālās atstumtības apkarošanu, kā arī ar izglītības,
mācību un cilvēku veselības aizsardzības līmeņa paaugstināšanu” (9. pants).
C. Attīstība kopš Lisabonas līguma
Komisija 2008. gada jūlijā, reaģējot uz finanšu un ekonomikas krīzes izraisīto pieaugošo
bezdarbu, publicēja atjauninātu sociālo programmu “Iespējas, pieejamība un solidaritāte
21. gadsimta Eiropā”. Tika ieviesti pasākumi, lai sekmētu pašreizējo finanšu instrumentu (ESF
un EGF) ietekmi. Turklāt 2010. gadā tika ieviests jauns Eiropas Progresa mikrofinansēšanas
instruments, kura mērķis bija nodrošināt mikrokredītus mazajiem uzņēmumiem un
bezdarbniekiem, kuri vēlas sākt vai pilnveidot savu uzņēmējdarbību.
Viena no stratēģijas “Eiropa 2020” (Lisabonas stratēģijas pēcteces) prioritārajām jomām ir
iekļaujoša izaugsme (tādas ekonomikas veicināšana, kurā ir augsts nodarbinātības līmenis
un kura nodrošina sociālo un teritoriālo kohēziju). Jaunās ES stratēģijas darba kārtībā
pirmo reizi minēts skaidrs mērķis tās sociālajam pīlāram (mērķis līdz 2020. gadam novērst
nabadzības risku 20 miljoniem cilvēku) līdztekus atjaunotajām saistībām īstenot vērienīgu
mērķi nodarbinātības jomā (75 % nodarbinātības līmeni iedzīvotājiem vecuma grupā no 20 līdz
64 gadiem). No septiņām pamatiniciatīvām, kuras izvēlētas stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu
sasniegšanai, trīs attiecas uz nodarbinātības un sociālo lietu jomu, proti, “Jaunu prasmju un
darba vietu programma”, kuras mērķis ir pārveidot elastdrošības politikas virzienus, lai uzlabotu
darba tirgus darbību, palīdzēt cilvēkiem apgūt nākotnē nepieciešamās prasmes un uzlabot
nodarbinātības kvalitāti un darba apstākļus; “Jaunatne kustībā”, kura sniegs labākas izglītības
un apmācības iespējas, palīdzēs jauniešiem saistībā ar studijām ārzemēs un atvieglos darba
meklējumus, un “Eiropas platforma cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību”, kura palīdz
izplatīt paraugpraksi un nodrošina finansējumu sociālās integrācijas un cīņas ar diskrimināciju
atbalstam (sk. faktu lapu 5.10.9.). Stratēģijas “Eiropa 2020” nodarbinātības un sociālās jomas
pamatmērķi kopš 2010. gada ir izmantoti kā mērķi ENS salīdzinošai novērtēšanai. Tā ir ietverta
Eiropas pusgadā, kas paredz sistēmu makroekonomikas, fiskālās, nodarbinātības un sociālās
politikas koordinēšanai un progresa uzraudzīšanai ikgadējos ciklos. Reaģējot uz pieaugošo
nabadzības līmeni, 2014. gadā izveidoja Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām
(FEAD). Tas nodrošina pārtiku un pamata materiālo palīdzību kopā ar sociālās integrācijas
pasākumiem.
Lai virzītos uz ciešāku un taisnīgāku ekonomisko un monetāro savienību un ņemot vērā, ka
sociāla Eiropa ir viena no Ž. K. Junkera vadītās Komisijas galvenajām prioritātēm, Komisija
2017. gada aprīlī nāca klajā ar paziņojumu par Eiropas sociālo tiesību pīlāru (ESTP). Šis
pīlārs taisnīgu un labi funkcionējošu darba tirgu un sociālās drošības sistēmu atbalstam nosaka
20 galvenos principus un tiesības, kas ir strukturētas ap trim kategorijām: (i) vienādas iespējas
un piekļuve darba tirgum, (ii) taisnīgi darba apstākļi un (iii) sociālā aizsardzība un iekļaušana.
Sociālajam pīlāram ir pievienots “sociālo rezultātu pārskats” panāktā progresa uzraudzīšanai
(5.10.9.).

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Lai gan Parlamenta loma ilgu laiku bija saistīta vienīgi ar konsultatīvām un uzraudzības
funkcijām, tas vienmēr ir aktīvi piedalījies ES rīcības izstrādē nodarbinātības un sociālās

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_5.10.9.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_5.10.9.pdf
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politikas jomā, lai stiprinātu ES spēju apkarot bezdarbu un uzlabot darba un dzīves apstākļus
visiem iedzīvotājiem. Kopš Eiropas integrācijas agrīnajiem posmiem Parlaments ir bieži prasījis
īstenot aktīvāku sociālo politiku, lai atspoguļotu pieaugošo Savienības nozīmīgumu ekonomikas
jomā, un ir atbalstījis Komisijas dažādos priekšlikumus saistībā ar šiem jautājumiem. Parlaments
bija ciešāk iesaistīts Amsterdamas līguma sagatavošanā nekā iepriekšējās Līgumu pārskatīšanas
reizēs, un daži šajā procesā ieviestie svarīgie jauninājumi izriet no tā ieteikumiem, piemēram,
par sociālā nolīguma iekļaušanu un Līguma papildināšanu ar nodaļu par nodarbinātību.
Lisabonas stratēģijas izstrādes laikā Parlaments pauda stingru nostāju par nodarbinātības un
sociālo apsvērumu nozīmi to izaugsmes stratēģiju izstrādē, kuras jāīsteno ES un dalībvalstu
līmenī. Parlaments atgādināja, ka Lisabonas stratēģijas galvenais aspekts ir augsta līmeņa
sociālā aizsardzība un ir nepieņemami, ka cilvēki dzīvo nabadzībā vai sociālā atstumtībā.
Parlaments arī pauda viedokli, ka Lisabonas stratēģijā nav noteikti pietiekami saistoši mērķi
sociālajā jomā, un aicināja dalībvalstis rūpīgi uzraudzīt, kāda ir to reformu ietekme uz
nodarbinātību un sociālo jomu, kuras tiek īstenotas kā stratēģijas “Eiropa 2020” daļa. Saistībā ar
to vienā no vēstījumiem, ko Parlaments pauda debatēs par ekonomikas krīzi, bija stingra prasība
ES apņemties saglabāt Eiropas sociālos modeļus un spēcīgu Eiropu sociālajā jomā.
Tā kā stratēģijas “Eiropa 2020” pamatmērķus uzrauga un īsteno Eiropas pusgada procesā,
Parlaments ir vairākkārt uzstājis, ka nodarbinātības un sociālie mērķi ir efektīvāk jāiekļauj
Eiropas pusgadā, cita starpā padarot saistošus sociālos rādītājus un paplašinot to piemērošanas
jomu, lai iekļautu, piemēram, arī bērnu nabadzību un pienācīgus darba apstākļus. Parlaments
arī pauž dziļu nožēlu par to, ka tā loma Eiropas pusgadā ir ierobežota, un aicina noslēgt iestāžu
nolīgumu, kas ļautu tam aktīvāk iesaistīties šajā procesā.
Visbeidzot, Parlaments ir paudis lielu kritiku attiecībā uz tādiem pasākumiem kā ekonomikas
korekciju programmas, kas tiek īstenotas ārpus pārvalstiska regulējuma. Parlaments 2014. gada
martā norādīja, ka valstīs ar nopietnām finansiālajām grūtībām makroekonomikas korekciju
programmu izstrādes un īstenošanas politiskais process būtu jāvada tikai patiesi demokrātiski
pārskatatbildīgām institūcijām.
Pieņemot lēmumus par ES budžeta finanšu resursu izmantošanu, Parlaments ir apliecinājis
savu uzticību sociālajām vērtībām. Pavisam nesen Parlamentam izdevās nodrošināt, ka Eiropas
Sociālais fonds (ESF), kas ir Eiropas galvenais instruments cīņā pret bezdarbu un sociālo
atstumtību, nodrošina 23,1 % no kopējā ES kohēzijas jomas finansējuma un ka 20 % no katras
dalībvalsts ESF piešķīruma būs jāizlieto pasākumiem, ar ko sekmē sociālo iekļaušanu.
Parlaments 2016. gada 25. februāra rezolūcijā par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas
pusgadu aicināja Komisiju un dalībvalstis rīkoties, lai palielinātu sociālo konverģenci
Savienībā. Tas arī aicināja Komisiju definēt un kvantificēt sociālā taisnīguma jēdzienu. Līdzīgs
aicinājums vēlreiz tika uzsvērts Parlamenta 2017. gada 15. februāra rezolūcijā.
Parlaments 2017. gada 19. janvārī pieņēma rezolūciju par Eiropas sociālo tiesību pīlāru.
Vienlaikus pilnībā atbalstot Komisijas iniciatīvu šajā jomā, rezolūcijā tika uzsvērts, cik svarīgi
ir nodrošināt pamattiesības visiem, un aicināja sociālos partnerus un Komisiju sadarboties, lai
iesniegtu priekšlikumu pamatdirektīvai par pienācīgiem darba apstākļiem.
Susanne Kraatz
06/2017
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