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CĪŅA PRET NABADZĪBU, SOCIĀLO
ATSTUMTĪBU UN DISKRIMINĀCIJU

Atbalstot dalībvalstis cīņā pret nabadzību, sociālo atstumtību un diskrimināciju, Eiropas
Savienība tiecas pastiprināt Eiropas sabiedrības integrāciju un kohēziju un nodrošināt visiem
pilsoņiem vienādu piekļuvi pieejamajām iespējām un resursiem.

JURIDISKAIS PAMATS

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD)19. pants, 145.–150. pants un 151.–161. pants.

MĒRĶI

Cīņa pret nabadzību un sociālo atstumtību ir viens no ES un tās dalībvalstu konkrētajiem
mērķiem sociālās politikas jomā. Saskaņā ar LESD 153. pantu sociālā iekļaušana ir jāpanāk tikai
ar nejuridisku sadarbību – atvērto koordinācijas metodi (AKM), savukārt LESD 19. pants ES
ļauj veikt pasākumus cīņā pret diskrimināciju, gan sniedzot juridisko aizsardzību iespējamiem
cietušajiem, gan arī izstrādājot veicināšanas pasākumus.

SASNIEGUMI

A. Nabadzības un sociālās atstumtības izskaušana
No 1975. gada līdz 1994. gadam Eiropas Ekonomikas kopiena īstenoja vairākus izmēģinājuma
projektus un programmas ar mērķi cīnīties pret nabadzību un atstumtību. Tomēr Kopienas rīcību
šajā jomā nemitīgi apstrīdēja, jo tai trūka juridiskā pamata.
Situācija mainījās, 1999. gadā stājoties spēkā Amsterdamas līgumam, kurā sociālās atstumtības
izskaušanu iekļāva kā vienu no Kopienas sociālās politikas mērķiem. Saskaņā ar LESD
160. pantu Sociālās aizsardzības komiteja tika izveidota 2000. gadā, lai sekmētu sadarbību starp
dalībvalstīm un ar Komisiju.
Lisabonas stratēģijā, kuru izstrādāja 2000. gadā, tika izveidots uzraudzības un koordinācijas
mehānisms, ko veidoja mērķu noteikšana, nabadzības līmeņa mērījumi, pamatojoties uz
konkrētu rādītāju un kritēriju kopumu, pamatnostādnes dalībvalstīm un valstu rīcības plāni
nabadzības novēršanai. Vienlaikus citiem sociālās aizsardzības sektoriem tika piemērota arī
AKM.
Komisija 2005. gadā ierosināja vienkāršot notiekošos procesus, izveidojot jaunas AKM
pamatnostādnes sociālās aizsardzības un integrācijas politikas jomā (“sociālo AKM”). Sociālās
AKM visaptverošo mērķu starpā ir: sociālā kohēzija, sieviešu un vīriešu vienlīdzība un
vienlīdzīgas iespējas visiem, izmantojot efektīvas sociālās aizsardzības sistēmas; Lisabonas
izaugsmes, darbvietu radīšanas un sociālās kohēzijas mērķu efektīva un savstarpēja
mijiedarbība; laba pārvaldība un ieinteresēto personu iesaistīšana.
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Komisija ar 2008. gada oktobra ieteikumu par tādu cilvēku aktīvu integrāciju, kuri ir atstumti
no darba tirgus, atjaunināja Padomes ieteikumu 92/441/EEK un paziņoja, ka dalībvalstīm
būtu jāizstrādā un jāīsteno integrēta visaptveroša stratēģija, kas vērsta uz tādu cilvēku aktīvu
integrāciju, kuri ir atstumti no darba tirgus, to apvienojot ar atbilstīgu ienākumu atbalstu,
integrējošiem darba tirgiem un piekļuvi kvalitatīviem pakalpojumiem.
Viens no lielākajiem jauninājumiem 2010. gadā pieņemtajā stratēģijā “Eiropa 2020” gudrai,
ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei bija jauns kopējais mērķis nabadzības un sociālās
atstumtības apkarošanā, proti, par 25 % samazināt to eiropiešu skaitu, kuri dzīvo zem valsts
nabadzības sliekšņa, un vairāk nekā 20 miljoniem cilvēku palīdzēt izkļūt no nabadzības.
Šā mērķa sasniegšanai 2010. gada decembrī Komisija izveidoja Eiropas platformu cīņai pret
nabadzību un sociālo atstumtību kopā ar nozīmīgu pabeidzamo iniciatīvu sarakstu, piemēram,
aktīvas iekļaušanas stratēģiju novērtējumu valsts līmenī un Balto grāmatu par pensijām
(COM(2010)0758). Kopš 2011. gada platformas ikgadējā sapulcē tiekas politikas veidotāji,
galvenās ieinteresētās personas un cilvēki, kas ir saskārušies ar nabadzību.
Tā kā krīzes rezultātā Eiropā aizvien vairāk cilvēku saskaras ar nabadzības risku, Komisija
2013. gadā pieņēma vēl divas iniciatīvas.
Komisija 2013. gada februāra paziņojumā “Sociālie ieguldījumi izaugsmei un kohēzijai,
tostarp Eiropas Sociālā fonda īstenošana” mudina dalībvalstis piešķirt prioritāti sociālajiem
ieguldījumiem cilvēkos nolūkā ieguldīt bērnos, lai pārtrauktu nelabvēlīgo apstākļu ciklu.
Turklāt Komisija 2013. gada oktobrī iepazīstināja ar priekšlikumu par Ekonomikas
un monetārās savienības sociālās dimensijas pastiprināšanu, atbildot uz Eiropadomes
aicinājumiem. Svarīgs elements ir rezultātu pārskats par rādītājiem sociālajā jomā, kas ir
analītisks instruments, lai noteiktu tādas attīstības tendences visā ES, kurām nepieciešama
ciešāka uzraudzība. Tajā iekļauti pieci svarīgi rādītāji: bezdarbs; bezdarbs jauniešu vidū
un to jauniešu īpatsvars, kuri nav nodarbināti un nav iesaistīti izglītībā vai apmācībā
(NEET); mājsaimniecību izmantojamie ienākumi; nabadzības riskam pakļauto cilvēku īpatsvars
un ienākumu nevienlīdzība. Kopš 2014. gada Eiropas pusgada īstenošanas šis pārskats ir
iekļauts ikgadējā izaugsmes pētījuma Vienotajā nodarbinātības ziņojumā, kurā izklāstītas
stratēģiskās politikas prioritātes. Turklāt 2015. gadā trīs nodarbinātības rādītāji (ekonomiski
aktīva darbaspēka līmenis, ilgtermiņa bezdarba līmenis un jauniešu bezdarba līmenis) tika
pievienoti makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūras brīdināšanas mehānisma
ziņojumam, kuri tomēr netika izmantoti, lai uzsāktu jebkādus turpmākus pasākumus, jo
Komisija uzskata, ka tie paši par sevi nenorāda uz makrofinansiālo risku pasliktināšanos.
B. Diskriminācijas nepieļaušanas tiesību akti
Par pagrieziena punktu var uzskatīt 1997. gadu, kad Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā
tika iekļauts jauns pants, proti, 13. pants, kurš patlaban ir LESD 19. pants, sniedzot Padomei
pilnvaras rīkoties, lai novērstu pilnīgi cita veida diskrimināciju, tostarp rases vai etniskās
piederības, reliģijas vai pārliecības, vecuma, invaliditātes un dzimumorientācijas dēļ. Šis pants
2003. gadā tika izmainīts ar Nicas līgumu, lai varētu pieņemt veicināšanas pasākumus.
Vēlāk tika pieņemtas vairākas direktīvas:
— Rasu vienlīdzības direktīva (2000/43/EC);

— Nodarbinātības vienlīdzības direktīva (2000/78/EK);

— Vienlīdzīgas attieksmes direktīva (2006/54/EC), kurā apvienotas vairākas iepriekšējas
direktīvas, kas veltītas sieviešu un vīriešu vienlīdzīgām iespējām.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0758
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Salīdzinošā pētījumā par Eiropas diskriminācijas novēršanas tiesību aktiem (2017) uzsvērts, ka
šīs direktīvas ir ievērojami pastiprinājušas juridisko aizsardzību pret diskrimināciju visā Eiropā,
neraugoties uz nelieliem trūkumiem, ko dažas dalībvalstis pieļāva transponēšanā.
Vēl divi Komisijas priekšlikumi direktīvām, kas stiprina vienlīdzību, gaida vienprātīgu Padomes
atbalstu: direktīva par dzimumu līdzsvaru uzņēmumu valdēs (2012) un direktīva par vienlīdzīgas
attieksmes principa īstenošanu ārpus nodarbinātības jomas (2008). Vēl cita direktīva par
grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu (2008. gads, ar kuru groza 1992. gada direktīvu),
kuru atbalstīja Eiropas Parlaments, 2015. gada jūlijā tika atsaukta pēc tam, kad Padomē
vairākus gadus tās apspriešana atradās strupceļā. Tā vietā Komisija 2017. gadā iepazīstināja ar
priekšlikumu direktīvai par darba un privātās dzīves saskaņošanu vecākiem un aprūpētājiem, kas
ir viens no Eiropas sociālo tiesību pīlāra (5.10.1.) sasniedzamajiem rezultātiem. Šajā direktīvā
ir iekļauta plašāka perspektīva par aprūpes pienākumu sadali starp sievietēm un vīriešiem.
C. Stimulēšanas pasākumi
Parlaments un Padome 2002. gada decembrī pieņēma Lēmumu 50/2002/EK, ar ko izveido
Kopienas rīcības programmu, lai veicinātu dalībvalstu sadarbību centienos apkarot sociālo
atstumtību. Pamatojoties uz EK līguma 13. panta 2. punktu (tagad LESD 19. panta 2. punkts),
tika izveidota īpaša Kopienas rīcības programma cīņai pret diskrimināciju. Tā attiecās uz visiem
13. pantā minētajiem iemesliem, izņemot dzimumu diskrimināciju, jo šo problēmu risināja ar
atsevišķu Eiropas Kopienas dzimumu līdztiesības programmu.
Visas spēkā esošās Kopienas finansējuma programmas nodarbinātības un sociālo lietu jomā
2007. gadā apvienoja vienā kopumā, pieņemot jauno programmu “Progress”. Lai turpinātu
racionalizēt administrāciju, pašreizējā Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmā (EaSI)
(5.10.2.), kura tika pieņemta laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam, kā viena no trim
apakšprogrammām tika pieņemta programma “Progress“.
Parlaments un Padome 2014. gada martā pieņēma Regulu (ES) Nr. 223/2014 par Eiropas
atbalsta fondu trūcīgākajām personām (FEAD). Ar fondu tiek nodrošināts atbalsts dalībvalstu
pasākumiem, lai trūcīgākajām personām nodrošinātu materiālo palīdzību kopā ar sociālās
integrācijas pasākumiem. Budžetā 2014.–2020. gadam reālā izteiksmē ir atvēlēti līdzekļi
EUR 3,8 miljardu apmērā, kopā ar dalībvalstu papildu 15 % nacionālo līdzfinansējumu atbilstīgi
valstu programmām.
Galvenais finansēšanas instruments ir Eiropas Sociālais fonds (ESF), kurš padara pieejamu ES
finansējumu, lai līdzfinansētu pasākumus, kuru mērķis ir cīņa pret diskrimināciju un palīdzība
nelabvēlīgā situācijā esošiem iedzīvotājiem piekļūt darba tirgum. (5.10.2.).
D. Īpašām grupām paredzētas ES stratēģijas
Komisija 2010. gada novembrī pieņēma Eiropas stratēģiju invaliditātes jomā (2010–2020)
(COM(2010)0636), pamatojoties uz rīcības plānu invaliditātes jomā 2004.–2010. gadam.
Attiecībā uz dzimumu līdztiesību jauna programma, proti, “Stratēģiskā iesaiste dzimumu
līdztiesības jomā 2016.–2019. gadam” turpina darbu, kas iesākts Komisijas “Sieviešu un vīriešu
līdztiesības stratēģijā 2010.–2015. gadam”, kurā noteiktas galvenās prioritātes. Ņemot vērā
augsto bezdarbu jauniešu vidū, 2012. gadā Komisija ierosināja jauniešu nodarbinātības paketi.
Turklāt 2016. gada februārī Padome pieņēma ieteikumu par ilgtermiņa bezdarbnieku integrāciju
saskaņā ar Komisijas ierosinājumu. Tāpat 2016. gada decembrī Komisija uzsāka Eiropas
Solidaritātes korpusu, lai radītu jauniešiem jaunas iespējas (5.10.3.).

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_5.10.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_5.10.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_5.10.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0636
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_5.10.3.pdf
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EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Lisabonas līgums ir piešķīris Parlamentam piekrišanas pilnvaras, pieņemot diskriminācijas
novēršanas tiesības aktus saskaņā ar LESD 19. panta 1. punktu. Parlaments aktīvi piedalījās
apspriedēs par šā panta iekļaušanu un bieži aicināja Komisiju un dalībvalstis nodrošināt
pareizu, pilnīgu un laicīgu 2000. gada direktīvu īstenošanu. Parlaments ir vairākkārtēji pieņēmis
rezolūcijas, lai stiprinātu ES rīcību, kuras mērķis ir sociāli neaizsargāto grupu apstākļu un
iespēju uzlabošana un nabadzības samazināšana. Turklāt vairākos tā ziņojumos ir uzsvērta
kvalitatīvu darbvietu nozīme nabadzības novēršanā. Turpmākās rezolūcijās atzinīgi vērtēta
Komisijas stratēģija aktīvai iekļaušanai un Eiropas platforma cīņai pret nabadzību (2009. gada
6. maija rezolūcija un 2011. gada 15. novembra rezolūcija).
Eiropas Parlaments 2010. gada 20. oktobra rezolūcijā par ienākumu minimuma nozīmi
nabadzības apkarošanā un integrējošas sabiedrības attīstības veicināšanā Eiropā pauda atbalstu
minimālajam ienākumam (kas atbilstu vismaz 60 % no vidējiem ienākumiem attiecīgajā
dalībvalstī) un pienācīgā līmenī noteiktai minimālajai algai (t. i., virs nabadzības sliekšņa). Pēc
sešiem gadiem Parlaments aicināja Komisiju novērtēt to, kādā veidā un ar kādiem līdzekļiem
dalībvalstu līmenī tiek nodrošināti pienācīgi ienākumi, lai atbalstītu sociālo konverģenci visā
Savienībā (2016. gada 14. aprīļa rezolūcija par nabadzības novēršanas mērķa sasniegšanu,
ņemot vērā aizvien lielākos mājsaimniecību izdevumus).
Turklāt Parlaments aktīvi atbalstīja ES pārtikas izdalīšanas programmas trūcīgākajiem
īstenošanu arī turpmāk un pienācīgu finansēšanu (piemēram, 2011. gada 7. jūlija rezolūcijā
par vistrūcīgākajām personām paredzētu pārtikas izdalīšanas shēmu Savienībā) un 2012. gada
februārī vienojās ar Padomi par glābšanas plānu. Pēc sarunām 2013. gadā Padome piekrita
Parlamenta prasībai palielināt FEAD budžetu no EUR 2,5 miljardiem līdz EUR 3,5 miljardiem.
Turklāt 2016. gada 26. oktobra rezolūcijā Parlaments aicināja ievērojami palielināt maksājumu
apropriācijas FEAD.
Parlaments kopš 2012. gada vairākās rezolūcijās ir kritizējis to, ka nav izmantots viss
Lisabonas līgumā ietvertais potenciāls nodarbinātības un sociālās politikas jomā. Parlaments
atzinīgi vērtēja Komisijas iniciatīvu stiprināt sociālo dimensiju un atbalstīja rezultātu pārskata
izveidošanu. Turklāt Parlaments aicināja Komisiju izstrādāt konkrētus kritērijus sociālās
aizsardzības minimuma veidā (2012. gada 20. novembra rezolūcija par virzību uz patiesu
ekonomikas un monetāro savienību un 2013. gada 21. novembra rezolūcija par ekonomikas un
monetārās savienības (EMS) sociālās dimensijas pastiprināšanu).
Nesenajās rezolūcijās ir paustas Parlamenta bažas, ka ES vēl ir daudz jāpaveic, lai sasniegtu
nodarbinātības un sociālos mērķus, jo īpaši nabadzības novēršanas mērķi. Parlaments prasa
panākt izaugsmi veicinošu un diferencētu fiskālo konsolidāciju, kas ļautu arī dalībvalstīm
mazināt bezdarbu. Saistībā ar rezultātu pārskatu par rādītājiem sociālajā jomā Parlaments prasa
iekļaut papildu rādītājus, piemēram, bērnu nabadzības līmeni un bezpajumtniecību (2014. gada
25. novembra rezolūcija par stratēģijas “Eiropa 2020” ar nodarbinātību un sociālo jomu
saistītiem aspektiem).
Parlaments savā 2015. gada 11. marta rezolūcijā “Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas
pusgads – nodarbinātības un sociālie aspekti 2015. gada izaugsmes pētījumā” aicina Komisiju
plašāk izmantot rezultātu pārskatu par rādītājiem sociālajā jomā. Parlaments uzskata, ka kopumā
nodarbinātības un sociālajiem jautājumiem jāpiešķir tāda pati nozīme kā makroekonomiskajiem
jautājumiem Eiropas pusgada procedūrā. Turklāt Parlaments vairākās rezolūcijās aicināja
īstenot sociāli līdzsvarotas un ilgtspējīgas strukturālās reformas un panākt efektīvus publiskos
izdevumus, neapdraudot būtisku sabiedrisko un sociālo pakalpojumu sniegšanu (2016. gada
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25. februāra rezolūcija un 2015. gada 24. jūnija rezolūcija). Tādējādi 2017. gada 15. februāra
rezolūcijā Parlaments atzinīgi vērtēja to, ka Komisija ir no jauna apstiprinājusi sociāli
līdzsvarotas strukturālās reformas 2017. gada izaugsmes pētījumā Eiropas pusgadam. Saistībā
ar dzimumu līdztiesību Parlaments aicina integrēt dzimumu līdztiesības aspektu budžetos un
politikas veidošanā un veikt ietekmes uz dzimumu novērtējumu, izstrādājot jebkuru jaunu
politikas virzienu.
Susanne Kraatz
06/2017
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