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NODARBINĀTĪBAS POLITIKA

Vairāk un labāku darbvietu radīšana ir viens no galvenajiem stratēģijas “Eiropa 2020”
mērķiem. Eiropas nodarbinātības stratēģija (ENS) un ar to saistītās nodarbinātības vadlīnijas
un atbalstošās programmas, piemēram, Eiropas Nodarbinātības un sociālās inovācijas
programma (EaSI), ir paredzētas izaugsmes, darba iespēju, darbaspēka mobilitātes un sociālā
progresa veicināšanai.

JURIDISKAIS PAMATS

Līguma par Eiropas Savienību (LES) 3. panta 3. punkts un Līguma par Eiropas Savienības
darbību (LESD) 8.–10., 145.–150., 156.–159. un 162.–164. pants.

MĒRĶI

Līgumā minētie būtiskie principi, mērķi un pasākumi ietver augsta nodarbinātības līmeņa
veicināšanu, izstrādājot saskaņotu stratēģiju, jo īpaši attiecībā uz kvalificēta, apmācīta un
pielāgoties spējīga darbaspēka un darba tirgu izveidi, kas atbilstu ekonomiskām pārmaiņām.
Saskaņā ar LESD 9. pantā paredzētu horizontālu klauzulu Savienības politikas virzienu un
darbību formulēšanā un īstenošanā ir jāņem vērā mērķis sasniegt augstu nodarbinātības līmeni.

SASNIEGUMI

A. Sākumposms (20. gs. 50.–90. gadi)
Kopš 20. gs. 50. gadiem darba ņēmēji Eiropas Ogļu un tērauda kopienā (EOTK) ir varējuši
saņemt readaptācijas atbalstu. Šo atbalstu piešķīra ogļu un tērauda nozarēs strādājošiem, kuri
rūpniecības pārstrukturēšanas dēļ varēja zaudēt darbu. Sešdesmito gadu sākumā izveidotais
Eiropas Sociālais fonds (ESF) (5.10.2.) bija galvenais instruments bezdarba novēršanai.
Astoņdesmitajos gados un deviņdesmito gadu sākumā rīcības programmas nodarbinātības jomā
pievērsās konkrētām mērķgrupām, un tika izveidotas vairākas novērošanas un dokumentēšanas
sistēmas.
Lai veicinātu brīvu pārvietošanos un palīdzētu darba ņēmējiem atrast darbu citās dalībvalstīs,
agrākā SEDOC sistēma 1992. gadā tika uzlabota un pārdēvēta par EURES (Eiropas
Nodarbinātības dienests). EURES ir sadarbības tīkls starp Komisiju, EEZ dalībvalstu un Šveices
nodarbinātības dienestiem un citām partnerorganizācijām.
B. Ceļā uz vispusīgāku nodarbinātības politiku
1. Baltā grāmata par izaugsmi, konkurētspēju un nodarbinātību (1993)
Ņemot vērā augsto bezdarba līmeni lielākajā daļā ES valstu, ar Balto grāmatu aizsākās debates
par Eiropas ekonomikas un nodarbinātības stratēģiju, un pirmo reizi nodarbinātības jautājumu
izvirzīja Eiropas darba kārtības priekšplānā.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_5.10.2.pdf
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2. Amsterdamas līguma ieguldījums (1997)
Ar jauno sadaļu “Nodarbinātība” Amsterdamas līgumā, kas stājās spēkā 1999. gada maijā,
izveidoja pamatu, uz kura balstīja Eiropas nodarbinātības stratēģiju un pastāvīgu, līgumā
noteiktu Nodarbinātības komiteju, kurai ir padomdevēja statuss, ar mērķi koordinēt dalībvalstu
nodarbinātības un darba tirgus politiku. Tomēr nodarbinātības politika joprojām ir tikai
dalībvalstu kompetencē. Sociālā protokola iekļaušana Līgumā palielināja arī sociālo partneru
atbildību un līdzdalības iespējas.
3. Luksemburgas process – Eiropas nodarbinātības stratēģija (1997–2004)
Luksemburgas ārkārtas samitā par nodarbinātību 1997. gada novembrī aizsāka Eiropas
nodarbinātības stratēģiju (ENS) kopā ar atvērtās koordinācijas metodi – tā dēvēto Luksemburgas
procesu, kas ir ikgadējs cikls, kurā tiek koordinēta un uzraudzīta valstu nodarbinātības politika,
pamatojoties uz dalībvalstu apņemšanos izvirzīt kopīgus mērķus un uzdevumus. Stratēģijas
izveides pamatā bija šādi elementi:
— nodarbinātības vadlīnijas, ko izstrādāja Komisija un pieņēma Padome;

— valstu rīcības plāni (VRP);

— kopīgais nodarbinātības ziņojums, ko publicēja Komisija un pieņēma Padome;

— konkrētai valstij adresēti ieteikumi (KVAI), ko izstrādāja Komisija un pieņēma Padome.

ENS izvirzīja augstu nodarbinātības līmeni par tikpat svarīgu aspektu kā izaugsmes un
stabilitātes makroekonomiskie mērķi.
4. Lisabonas stratēģija (2000–2010)
Eiropadomes Lisabonas sanāksme 2000. gadā vienojās par jaunu stratēģisku mērķi, proti,
padarīt ES par “viskonkurētspējīgāko un dinamiskāko uz zinātnes atziņām balstīto ekonomiku
pasaulē”, paredzot, ka pilnīga nodarbinātība ir nodarbinātības un sociālās politikas vispārējs
mērķis, kā arī izvirzot konkrētus mērķus, kas jāsasniedz līdz 2010. gadam.
ENS tika pārskatīta 2002. gadā un atjaunināta 2005. gadā, galveno uzmanību pievēršot
izaugsmei un darbvietām un par mērķi izvirzot Lisabonas stratēģijas vienkāršošanu un
saskaņošanu. Pārskatīšana ietvēra daudzgadu laikposma noteikšanu (kura pirmais cikls aptvēra
2005.–2008. gadu). Kopš 2005. gada nodarbinātības vadlīnijas ir integrētas ekonomikas
politikas vispārējās vadlīnijās.
5. Stratēģija “Eiropa 2020” (2010–2020)
Šajā 10 gadu stratēģijā nodarbinātībai un gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei pirmoreiz
tika noteikti vairāki pamatmērķi, tostarp:
— darba tirgus: līdz 2020. gadam palielināt 20–64 gadus vecu cilvēku līdzdalību darba tirgū

līdz 75 %;

— sociālā integrācija un cīņa pret nabadzību: vismaz 20 miljonus cilvēku pasargāt no
nabadzības un atstumtības apdraudējuma;

— izglītības un apmācības sistēmu kvalitātes un efektivitātes uzlabošana: panākt, ka mācības
priekšlaicīgi pametušo skolēnu skaits ir zem 10 % (tolaik 15 %) un ka augstāko vai
līdzvērtīgu izglītību ieguvušo skaits vecuma grupā no 30 līdz 34 gadiem ir vismaz 40 %
(tolaik 31 %).

Visi pieci galvenie mērķi dalībvalstīm ir jāiekļauj savos valstu mērķos, ņemot vērā attiecīgās
sākumpozīcijas un apstākļus savā valstī.
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Desmit integrētās vadlīnijas ietver sešas ekonomikas politikas vispārējās vadlīnijas (LESD
121. pants) un četras nodarbinātības vadlīnijas (LESD 148. pants). Padome 2010. gada oktobrī
pieņēma Nodarbinātības vadlīnijas, kurās paredzēja palielināt sieviešu un vīriešu līdzdalību
darba tirgū, mazināt strukturālo bezdarbu un veicināt darbvietu kvalitāti; attīstīt kvalificētu
darbaspēku, kas spēj reaģēt uz darba tirgus vajadzībām, un veicināt mūžizglītību, uzlabot visu
līmeņu izglītības un mācību sistēmas un palielināt tādu personu skaitu, kas iegūst augstāko
izglītību vai līdzvērtīgu izglītību, un veicināt sociālo iekļaušanu un apkarot nabadzību.
Padome 2015. gada oktobrī pieņēma pārskatītās vadlīnijas, kas ir vērstas uz stipru darba tirgu
un paredz:
— veicināt pieprasījumu pēc darbaspēka (darbvietu radīšana, darba nodokļi, algu noteikšana);

— stiprināt darbaspēka pieejamību, prasmes un kompetences (atbilstīgas prasmes un
kompetences, nepieciešamās investīcijas, strukturālo trūkumu novēršana izglītības un
apmācības sistēmās, nodarbinātības šķēršļu samazināšana, jo īpaši nelabvēlīgā situācijā
esošām grupām);

— uzlabot darba tirgu darbību (“elastdrošības principi” nolūkā samazināt darba tirgus
segmentāciju, sociālo partneru iesaistīšana, aktīvas darba tirgus politikas uzlabošana,
publisko nodarbinātības dienestu uzlabošana, darbaspēka mobilitāte);

— nodrošināt taisnīgumu, apkarot nabadzību un veicināt vienlīdzīgas iespējas (sociālās
drošības sistēmu, veselības aprūpes un ilgtermiņa aprūpes sistēmu modernizēšana, “aktīvas
iekļaušanas” principi, mērķtiecīga sociālā politika nolūkā nepieļaut priekšlaicīgu mācību
pārtraukšanu un sociālo atstumtību).

6. Finansēšanas instrumentu un politikas iniciatīvu atbalsts
Parlaments un Padome pieņēma ES nodarbinātības un sociālās inovācijas programmu (EaSI)
2014–2020. gadam, kurā apvienotas šādas trīs jau esošas programmas:
— PROGRESS (Nodarbinātības un sociālās solidaritātes programma), kas paredz radīt

analītiskās zināšanas un atbalsta informācijas apmaiņu un savstarpēju mācīšanos;

— EURES (Eiropas Nodarbinātības dienesti), kas ir darba mobilitātes tīkls un sniedz
informāciju, ieteikumus un darbā pieņemšanas/iekārtošanas pakalpojumus visā ES;

— Mikrofinansēšana un sociālā uzņēmējdarbība, kas ietver mikrofinansējuma pieejamību
privātpersonām un mikrouzņēmumiem, kā arī spēju veidošanu mikrokredītu sniedzējiem,
un stiprina sociālos uzņēmumus, t. i., tādus uzņēmumus, kuru galvenais mērķis ir sociāls.

Eiropas Sociālais fonds (ESF) var atbalstīt plašu iniciatīvu klāstu dalībvalstīs, bet Eiropadome
2013. gada februārī vienojās izveidot Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu, kuras budžets
ir EUR 6,4 miljardi (3,2 miljardi no ESF un 3,2 miljardi no īpašas budžeta pozīcijas)
2014.–2020. gadam (5.10.2.). Mērķauditorija ir jaunieši 15–24 gadu vecumā, kuri nav nedz
nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā (NEET) un dzīvo reģionos, kur ir īpaši augsts
jauniešu bezdarba līmenis.
Finansēšanas instrumenti palīdz atbalstīt politikas iniciatīvas nodarbinātības jomā.
Komisija 2012. gada decembrī ierosināja jauniešu nodarbinātības paketi – virkni pasākumu,
kuru mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm mazināt jauniešu bezdarbu un sociālo atstumtību:
— Padomes Ieteikums (2013. gada aprīlī) par Eiropas garantijas jauniešiem izveidi ar mērķi

nodrošināt, lai visi jaunieši vecumā līdz 25 gadiem četru mēnešu laikā pēc kļūšanas par

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_5.10.2.pdf
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bezdarbnieku vai formālās izglītības beigšanas saņemtu kvalitatīvu darba, tālākizglītības,
māceklības vai stažēšanās piedāvājumu;

— Eiropas Māceklību alianse (uzsākta 2013. gada jūlijā), ko papildina ar Eiropas Jaunatnes
paktu (uzsākts 2015. gadā) kopā ar vadošajiem Eiropas uzņēmumiem, lai veidotu
māceklību;

— Padomes Ieteikums par stažēšanās kvalitātes sistēmu (2014. gada martā).

Komisija 2016. gada decembrī pieņēma paziņojumu par ieguldījumu Eiropas jauniešos,
apvienojot iepriekšējās darbības un citstarp izveidojot jaunu Eiropas Solidaritātes korpusu, kurā
galvenā uzmanība pievērsta palīdzībai saistībā ar dabas katastrofām un kopienu sociālajiem
jautājumiem. Dažus mēnešus vēlāk (2017. gada maijā) Komisija ierosināja šai iniciatīvai
speciālu juridisko pamatu un aptuveni EUR 340 miljonu budžetu.
Turpmākas politikas iniciatīvas tika uzsāktas attiecībā uz citām grupām, kuras skārusi
krīze. Padome 2016. gada februārī pieņēma Komisijas priekšlikumu Padomes ieteikumam
par ilgtermiņa bezdarbnieku integrāciju darba tirgū. Tajā uzmanība pievērsta reģistrēšanai
nodarbinātības dienestā, individuālam padziļinātam novērtējumam un līgumam par integrāciju
darbā. Tāpat kā garantijas jauniešiem gadījumā tiks izveidota uzraudzības sistēma.
Komisija 2016. gada jūnijā nāca klajā ar “Jaunu prasmju programmu Eiropai”, kuras mērķis ir
nodrošināt pilsoņus ar darba tirgus vajadzībām atbilstošām prasmēm. Saskaņā ar šo programmu
veiktie pasākumi līdz šim ir ietvēruši Padomes 2016. gada 19. decembra ieteikumu par
prasmju pilnveides ceļiem pieaugušajiem, Padomes 2017. gada maijā pieņemto Eiropas
kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) pārskatīšanu un Komisijas priekšlikumu Parlamenta un
Padomes lēmumam par Europass sistēmas pārskatīšanu (2016. gada oktobrī), kā arī par ES
prasmju profilu trešo valstu valstspiederīgajiem (2017. gada jūnijā).

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Parlamenta loma šajā jomā pakāpeniski palielinās. Kopš Amsterdamas līguma stāšanās spēkā
par nodarbinātības vadlīnijām pirms to pieņemšanas Padomē ir jāapspriežas ar Parlamentu.
Turklāt atklātās koordinācijas metode palielināja ne tikai Eiropas Parlamenta, bet arī dalībvalstu
parlamentu lomu, kuri būtu jāiesaista valsts mērķu noteikšanā un izpildē.
Rezolūcijas un citi dokumenti atspoguļo to, ka Eiropas Parlaments nodarbinātību un sociālo
iekļaušanu uzskata par vienu no svarīgākajām ES prioritātēm un ir pārliecināts, ka ES un
dalībvalstīm ir jākoordinē savi centieni.
Starpvaldību konferencē 1996. gadā Parlaments aicināja iekļaut īpašu nodarbinātības sadaļu
Amsterdamas līgumā.
Parlaments ir stingri atbalstījis stratēģiju “Eiropa 2020”. Vairākas iniciatīvas jauniešu bezdarba
apkarošanai sākotnēji ir ierosinājis Parlaments, piedāvājot konkrētus un praktiskus pasākumus,
piemēram, ES Garantiju jauniešiem un minimālos standartus attiecībā uz stažēšanos. Kopš
2010. gada Parlaments ir stingri atbalstījis Garantijas jauniešiem shēmas ieviešanu un uzrauga
tās īstenošanu. Parlaments 2014. gada 17. jūlija rezolūcijā prasīja izveidot Eiropas tiesisko
regulējumu, ar ko ievieš minimālos standartus jaunatnes garantijas īstenošanai, tostarp attiecībā
uz stažēšanās kvalitāti un attiecībā arī uz jauniešiem 25–30 gadu vecumā. Attiecībā uz Eiropas
Solidaritātes korpusu Parlaments 2017. gada 6. aprīļa rezolūcijā aicināja Komisiju gaidāmajā
tiesību akta priekšlikumā iekļaut skaidru aprakstu par budžeta nosacījumiem, lai nepieļautu
negatīvu ietekmi uz pašreizējām ES programmām, kas vērstas uz jauniešiem. Turklāt Parlaments
atbalstīja pieeju, kas izmantota 2015. gada 29. oktobra rezolūcijā iekļautajā ieteikumā par
ilgtermiņa bezdarbu. Parlamenta intensīvais darbs prasmju attīstības jomā ietekmēja “Jauno
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prasmju programmu Eiropai”, ko Komisija publicēja 2016. gada jūnijā. Šis darbs ietver
Parlamenta 2015. gada 10. septembra rezolūciju par konkurētspējīga ES darba tirgus izveidi
21. gadsimtā – prasmju un kvalifikāciju saskaņošanu ar pieprasījumu un darba iespējām un
2016. gada 19. janvāra rezolūciju par prasmju politiku jauniešu bezdarba apkarošanai.
Susanne Kraatz
06/2017
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