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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 iedzīvotājiem vienādu piekļuvi 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 īpašajiem
mērķiem sociālās politikas jomā. Saskaņā ar LESD 153. pantu sociālā iekļaušana
ir jāpanāk tikai ar neleģislatīvu sadarbību, proti, atvērto koordinācijas metodi (AKM),
savukārt LESD 19. pants ES ļauj rīkoties, lai apkarotu diskrimināciju, gan sniedzot
juridisko aizsardzību iespējamiem cietušajiem, gan arī izstrādājot veicināšanas
pasākumus.

SASNIEGUMI

A. Nabadzības un sociālās atstumtības apkarošana
No 1975. gada līdz 1994. gadam Eiropas Ekonomikas kopiena īstenoja vairākus
izmēģinājuma projektus un programmas, kuru mērķis bija cīnīties pret nabadzību un
atstumtību. Tomēr, ņemot vērā juridiskā pamata trūkumu, Kopienas rīcība šajā jomā
tika pastāvīgi apstrīdēta.
Situācija mainījās, kad 1999. gadā stājās spēkā Amsterdamas līgums, kurā kā viens
no Kopienas sociālās politikas mērķiem tika iekļauta sociālās atstumtības izskaušana.
Saskaņā ar LESD 160. pantu 2000. gadā tika izveidota Sociālās aizsardzības komiteja,
kuras uzdevums ir sekmēt sadarbību dalībvalstu starpā un ar Komisiju.
Ar Lisabonas stratēģiju, kuru sāka īstenot 2000. gadā, tika izveidots uzraudzības
un koordinācijas mehānisms, kas paredz mērķu noteikšanu, nabadzības līmeņa
mērījumus, pamatojoties uz konkrētu rādītāju un kritēriju kopumu, pamatnostādnes
dalībvalstīm un valstu rīcības plānus nabadzības novēršanai. Ar to tika izveidots
arī jauns pārvaldības mehānisms sadarbībai starp Komisiju un dalībvalstīm, proti,
atvērtā koordinācijas metode (AKM), kas ir brīvprātīgs politiskās sadarbības process,
kura pamatā ir saskaņoti kopīgi mērķi un kopīgi rādītāji. Šajā procesā sadarbojas
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arī ieinteresētās personas, tostarp sociālie partneri un pilsoniskā sabiedrība.
Kopš 2006. gada jauna politikas sistēma – atvērtā koordinācijas metode sociālās
aizsardzības un sociālās iekļaušanas jomā (sociālā AKM) – apvieno un integrē trīs
atsevišķas AKM attiecībā uz sociālo iekļaušanu, veselību un ilgtermiņa aprūpi, kā arī
pensijām.
Komisija 2008. gada oktobra ieteikumā par tādu cilvēku aktīvu integrāciju, kuri ir
atstumti no darba tirgus, norādīja, ka dalībvalstīm būtu jāizstrādā un jāīsteno integrēta
visaptveroša stratēģija, kas vērsta uz tādu cilvēku aktīvu integrāciju, kuri ir atstumti
no darba tirgus, un tā jāapvieno ar atbilstīgu ienākumu atbalstu, integrējošiem darba
tirgiem un piekļuvi kvalitatīviem pakalpojumiem.
Viens no svarīgākajiem 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. Šis mērķis netika sasniegts, un 2021. gada martā Komisija
Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plānā iekļāva jaunu pamatmērķi līdz 2030. gadam
samazināt nabadzības riskam pakļauto cilvēku skaitu vismaz par 15 miljoniem (to vidū
vismaz 5 miljoniem bērnu).
Komisija 2010. gada decembrī nāca klajā ar Eiropas platformu cīņai pret nabadzību un
sociālo atstumtību, kas ir viena no septiņām stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvām,
un nozīmīgu iniciatīvu sarakstu, piemēram, aktīvas iekļaušanas stratēģiju novērtējumu
valstu līmenī un Balto grāmatu par pensijām.
Komisijas 2013. gada februāra paziņojumā “Sociālie ieguldījumi izaugsmei un
kohēzijai, tostarp Eiropas Sociālā fonda īstenošana 2014.–2020. gadā” tā mudināja
dalībvalstis piešķirt prioritāti sociālajiem ieguldījumiem cilvēkos, jo īpaši bērnos, lai
pārtrauktu nelabvēlīgo apstākļu ciklu.
Pēc Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgada izstrādes 2010. gadā un
atbilstīgi Eiropadomes un Parlamenta aicinājumiem Komisija 2013. gadā iepazīstināja
ar priekšlikumu par Ekonomikas un monetārās savienības sociālās dimensijas
stiprināšanu. Svarīgs elements ir sociālo rezultātu pārskats, kas ir analītisks
instruments tādu attīstības tendenču noteikšanai visā ES, kurām nepieciešama ciešāka
uzraudzība. Šis rezultātu pārskats ietver gan sekundāros, gan pamatrādītājus, tostarp
rādītājus par ienākumu nevienlīdzību, mājsaimniecību rīcībā esošajiem ienākumiem,
nabadzības vai sociālās atstumtības riska rādītāju (AROPE), to jauniešu īpatsvaru,
kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET), un sociālo pārvedumu ietekmi uz
nabadzības mazināšanu.
Minētais rezultātu pārskats ir iekļauts gada izaugsmes pētījuma (GIP) vienotajā
nodarbinātības ziņojumā, kurā izklāstītas stratēģiskās politikas prioritātes, un ir pirmais
solis ikgadējā Eiropas pusgada īstenošanā. Urzulas fon der Leienas vadītā Komisija
2020. gadā pārskatīja GIP, pārdēvējot to par gada ilgtspējīgas izaugsmes pētījumu un
iekļaujot tajā ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM), tostarp mērķus “nabadzības
izskaušana”, “bada izskaušana” un “nevienlīdzības mazināšana”.
Visas trīs galvenās ES iestādes 2017. gada novembrī kopīgā paziņojumā pauda
apņemšanos īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlāru . Šajā pīlārā sociālā aizsardzība
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un iekļaušana ir viena no trijām galvenajām darbības jomām (2.3.1. Sociālā un
nodarbinātības politika: vispārējie principi). Minētais pīlārs ir izmantots, lai uzsāktu
virkni likumdošanas un politikas iniciatīvu, piemēram, Direktīvu (ES) 2019/1152 par
pārredzamiem un paredzamiem darba apstākļiem, un sociālā taisnīguma tiesību aktu
kopumu, kurš ietver Regulu (ES) 2019/1149, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi,
un 2019. gada 8. novembra Padomes Ieteikumu par darbinieku un pašnodarbināto
personu piekļuvi sociālajai aizsardzībai. Komisija 2020. gada oktobrī publicēja
priekšlikumu direktīvai par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā, kuras mērķis ir
novērst nodarbinātu personu nabadzību. Parlamenta un Padomes pagaidu vienošanās
tika panākta 2022. gada jūnijā.
Ar Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plānu iepazīstināja 2021. gada martā,
un tas ietvēra vairākas svarīgas iniciatīvas: ES stratēģiju par bērna tiesībām,
Padomes Ieteikumu, ar ko izveido Eiropas Garantiju bērniem, un Eiropas platformu
bezpajumtniecības apkarošanai, ko aizsāka 2021. gada jūnijā. Rīcības plānā tika
izziņotas arī citas iniciatīvas, tostarp Padomes ieteikums par minimālajiem ienākumiem
(2022) un iniciatīva par ilgtermiņa aprūpi (2022), kā arī augsta līmeņa ekspertu
grupa labklājības valsts nākotnes jautājumos, kas sniegs ziņojumu līdz 2022. gada
beigām. Komisija nāca klajā ar sociālo rezultātu pārskata atjauninātu versiju, lai labāk
atspoguļotu rīcības plāna politikas prioritātes. Nodarbinātības un sociālo lietu ministri
2021. gada jūnijā apstiprināja atjauninātu pamatrādītāju sarakstu.
B. Diskriminācijas novēršanas regulējums
Par pagrieziena punktu var uzskatīt 1997. gadu, kad Eiropas Kopienas dibināšanas
līgumā tika iekļauts jauns pants, proti, 13. pants (patlaban LESD 19. pants), ar
ko Padomi pilnvaroja rīkoties, lai risinātu jautājumus saistībā ar pilnīgi cita veida
diskrimināciju, tostarp rases vai etniskās piederības, reliģijas vai pārliecības, vecuma,
invaliditātes un seksuālās orientācijas dēļ. Šis pants 2003. gadā ar Nicas līgumu tika
grozīts, lai varētu pieņemt veicināšanas pasākumus. Eiropas sociālo tiesību pīlārs
2017. gadā atkārtoti apliecināja dzimumu līdztiesības un vienlīdzīgu iespēju principus.
Šajā jomā ir pieņemtas vairākas direktīvas:
— Rasu vienlīdzības direktīva (2000/43/EK);

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

— Vienlīdzīgas attieksmes direktīva (2006/54/EK), kurā apvienotas vairākas
iepriekšējās direktīvas, kas veltītas sieviešu un vīriešu vienlīdzīgām iespējām;

— Direktīva (ES) 2019/1158 par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un
aprūpētājiem, kurā ir plašāks redzējums par aprūpes pienākumu sadali starp
sievietēm un vīriešiem.

Komisijas 2022. gada darba programmā kā vēl nepieņemti prioritāri priekšlikumi
tika uzskaitīti vēl divi šādi priekšlikumi: Komisijas 2012. gada priekšlikums direktīvai
par dzimumu līdzsvaru uzņēmumu valdēs, par kuru 2022. gada jūnijā tika panākta
provizoriska vienošanās starp Parlamentu un Padomi, un 2008. gada priekšlikums
direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu attiecībā uz personām ārpus
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nodarbinātības jomas (Horizontālā Diskriminācijas novēršanas direktīva), par kuru
Padomē joprojām nav panākta vienprātība.
C. ES finansējums
Galvenais finansēšanas instruments ir Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+), ar ko
ES finansējumu dara pieejamu tādu pasākumu līdzfinansēšanai, kuru mērķis ir
nabadzības un atstumtības mazināšana, diskriminācijas apkarošana un palīdzība
visnelabvēlīgākajā situācijā esošajām personām piekļūt darba tirgum (2.3.2. Eiropas
Sociālais fonds). ESF+ apvieno četrus finansēšanas instrumentus, kas 2014.–
2020. gada plānošanas periodā bija atsevišķi: Eiropas Sociālais fonds, Eiropas atbalsta
fonds vistrūcīgākajām personām, Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva un Eiropas
Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma (EaSI).
Laikposmā no 2021. gada līdz 2027. gadam ESF+ kopējais budžets ir gandrīz
99,3 miljardi EUR. ESF+ Regulā (ES) 2021/1057 paredzēts, ka 25 % līdzekļu tiks
iezīmēti sociālajai iekļaušanai, vismaz 3 % no budžeta tiks atvēlēti pārtikas palīdzībai
un pamata materiālajai palīdzībai vistrūcīgākajām personām, un ES valstīs, kurās to
bērnu skaits, kuriem ir augsts nabadzības risks, pārsniedz ES vidējo rādītāju, vismaz
5 % no ESF+ līdzekļiem jātērē pasākumiem, ar ko veicina bērnu vienlīdzīgu piekļuvi
bezmaksas veselības aprūpei, izglītībai un bērnu aprūpei, pienācīgam mājoklim un
pienācīgam uzturam.
Nodarbinātības un sociālās inovācijas sadaļa paredz finansējumu ES līmenī ar mērķi
modernizēt nodarbinātības un sociālo politiku, lai nodrošinātu atbilstošu un pienācīgu
sociālo aizsardzību, veicinātu kvalitatīvu un ilgtspējīgu nodarbinātību un apkarotu
diskrimināciju, sociālo atstumtību un nabadzību.
Ar Regulu (ES) Nr. 223/2014 2014. gada martā tika izveidots Eiropas atbalsta fonds
vistrūcīgākajām personām (EAFVP). No fonda līdzekļiem tiek nodrošināts atbalsts
dalībvalstu darbībām, ar ko vistrūcīgākajām personām sniedz materiālo palīdzību,
vienlaikus veicot sociālās integrācijas pasākumus. EAFVP darbībā 2020. gada aprīlī
tika izdarīti grozījumi saskaņā ar Papildināto investīciju iniciatīvu reaģēšanai uz
koronavīrusu, kuru mērķis bija darīt pieejamus papildu resursus 2020., 2021. un
2022. gadam.
2020. gada septembrī tika izveidots Eiropas pagaidu atbalsta instruments bezdarba
risku mazināšanai ārkārtas situācijā (SURE), kura mērķis ir atbalstīt dalībvalstu
centienus pārvarēt Covid-19 pandēmiju un saglabāt darbvietas un ienākumus, jo
īpaši ar īstermiņa nodarbinātības shēmu palīdzību. Instruments var nodrošināt ES
aizdevumus līdz pat 100 miljardu EUR apmērā skartajām dalībvalstīm, lai tās varētu
risināt ar darbvietu saglabāšanu saistīta pēkšņa publisko izdevumu pieauguma
problēmu.
Atveseļošanas un noturības mehānisms (ANM) stājās spēkā 2021. gada februārī, un
tā mērķis ir līdz 2026. gada beigām nodrošināt finansējumu līdz 723,8 miljardu EUR
apmērā Covid-19 krīzes ekonomiskās un sociālās ietekmes mazināšanai. Divi no
sešiem ANM noteiktajiem pīlāriem palīdzēs novērst nabadzību un sociālo atstumtību –
sociālās un teritoriālās kohēzijas pīlārs un politikas nākamajai paaudzei, bērniem un
jauniešiem pīlārs.
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Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā sākuma 2022. gada martā Eiropas Savienība ir ātri
pieņēmusi izmaiņas tās finansējumā, lai palīdzētu dalībvalstīm uzņemt cilvēkus, kas
bēg no Ukrainas, un atbalstīt viņu integrāciju ES. Komisija 2022. gada martā nāca klajā
ar priekšlikumu par kohēzijas rīcību bēgļu atbalstam Eiropā (CARE), kura mērķis bija
ieviest lielāku elastību 2014.–2020. gada kohēzijas politikas noteikumos. Dalībvalstis
var izmantot šādus resursus, lai finansētu ārkārtas pasākumus un sniegtu tūlītēju
atbalstu nodarbinātības, izglītības un sociālās iekļaušanas jomā (piemēram, apmācība,
valodu kursi, konsultācijas). Komisija 2022. gada jūnijā nāca klajā ar paziņojumu
“Kohēzijas politikas aktualizēšana. Elastīga palīdzība teritorijām (FAST–CARE)” un
ierosināja FAST–CARE regulu nolūkā paplašināt pašreizējo atbalstu, ko sniedz CARE.
Saistībā ar pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku Eiropas Savienība pieņēma virkni
pasākumu, lai nodrošinātu, ka situācija nabadzības un sociālā iekļaušanas jomā
nepasliktinās. Daži piemēri ir Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms, tostarp Taisnīgas
pārkārtošanās fonds, un priekšlikums par Sociālo klimata fondu.
D. Īpašām grupām paredzētas ES stratēģijas
Komisija 2021. gada martā iepazīstināja ar jaunu ES stratēģiju invaliditātes jomā
2021.–2030. gadam. Tajā ir iekļauti priekšlikumi līdz 2023. gada beigām ieviest jaunu
ES invaliditātes karti, iniciatīvas turpināt uzlabot pieejamību saskaņā ar Tīmekļa
pieejamības aktu (Direktīva (ES) 2016/2102) un Eiropas Pieejamības aktu (Direktīva
(ES) 2019/882) un darbības, kuru mērķis ir nodrošināt, lai personas ar invaliditāti varētu
pilnībā piedalīties izglītībā, darbā un demokrātiskajā dzīvē, kā arī baudīt pienācīgus
dzīves apstākļus. 2022. gada jūnijā ir īstenotas divas no septiņām ES stratēģijas
invaliditātes jomā pamatiniciatīvām: Invaliditātes platformas izveide un atjaunotas
Komisijas cilvēkresursu stratēģijas publicēšana.
Urzulas fon der Leienas vadītā Komisija ir noteikusi Līdztiesības savienības izveidi
par vienu no savām galvenajām prioritātēm, un šajā nolūkā ir izstrādātas vairākas
jaunas iniciatīvas. Komisija 2020. gada martā nāca klajā ar jaunu dzimumu līdztiesības
stratēģiju 2020.–2025. gadam, pamatojoties uz stratēģisko apņemšanos dzimumu
līdztiesības jomā 2016.–2019. gadam. 2021. gada martā Komisija nāca klajā ar
priekšlikumu direktīvai par darba samaksas pārredzamību un izpildes mehānismiem,
kuras mērķis bija stiprināt principa “vienāda samaksa par vienādu darbu vīriešiem un
sievietēm” piemērošanu. Parlaments 2022. gada aprīlī pieņēma sarunu nostāju par šo
priekšlikumu, gatavojoties sarunām ar Padomi.
2020. gada septembrī tika ierosināts jauns ES rasisma apkarošanas rīcības plāns
2020.–2025. gadam. Tas ietver apņemšanos ziņot par Rasu vienlīdzības direktīvas
piemērošanu. Saskaņā ar šo rīcības plānu Komisija nāca klajā ar jaunu ES romu
līdztiesības, iekļaušanas un līdzdalības stratēģisko satvaru un ierosināja Padomes
ieteikumu par romu līdztiesību, iekļaušanu un līdzdalību.
Komisija 2020. gada novembrī iepazīstināja ar pirmo ES stratēģiju lesbiešu,
geju, biseksuāļu, transpersonu, nebināru personu, interseksuāļu un kvīru (LGBTIK)
līdztiesībai, kas ietver apņemšanos līdz 2022. gadam publicēt ziņojumu par
Nodarbinātības vienlīdzības direktīvas piemērošanu.
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Komisija 2020. gada novembrī pieņēma arī rīcības plānu integrācijai un iekļaušanai
2021.–2027. gadam, kurā ietverti priekšlikumi četrās jomās – izglītība, nodarbinātība,
mājokļi un veselība – ar mērķi veicināt migrantu un migrantu izcelsmes personu
integrāciju un sociālo iekļaušanu.
2021. gada oktobrī Komisija nāca klajā ar ES stratēģiju antisemītisma apkarošanai un
ebreju dzīvesvides atbalstam (2021.–2030. gads).
ES pasākumi bieži ir vērsti uz jauniešiem. Ņemot vērā augsto bezdarbu jauniešu vidū,
Komisija 2012. gadā ierosināja jauniešu nodarbinātības atbalsta pasākumu kopumu,
kam 2013. gadā sekoja Garantija jauniešiem. Vēl viena iniciatīva jaunu iespēju
radīšanai jauniešiem bija Eiropas Solidaritātes korpuss (2.3.3. Nodarbinātības politika),
ko Komisija aizsāka 2016. gada decembrī. Reaģējot uz Covid-19 pandēmiju un tās
nesamērīgi lielo ietekmi uz jauniešiem, Komisija ierosināja jauniešu nodarbinātības
atbalsta pasākumu kopumu, tostarp Padomes ieteikumu “Tilts uz nodarbinātību –
Garantijas jauniešiem pastiprināšana”. Lai palīdzētu viņiem atrast vietu darba tirgū,
Komisija saskaņā ar ESF+ sāka jaunu darbā iekārtošanas iniciatīvu ALMA (ar
devīzi “tiecies, mācies, apgūsti, sasniedz”), lai censtos palīdzēt neaizsargātiem
Eiropas jauniešiem, kuri nestrādā, nemācās un neapgūst arodu. Iepriekš minētajā ES
stratēģijā par bērna tiesībām ir iekļautas darbības cīņai pret nabadzību, rasismu un
diskrimināciju, kas skar bērnus, un Eiropas Garantijas bērniem mērķis ir novērst un
apkarot sociālo atstumtību, nodrošinot to, ka bērniem, kam vajadzīga palīdzība, ir
piekļuve pamatpakalpojumu kopumam.
Tiek īstenota politika arī attiecībā uz tiem, kas saskaras ar ilgtermiņa bezdarbu, proti,
2016. gada februārī tika pieņemts Padomes Ieteikums par ilgstošo bezdarbnieku
integrāciju darba tirgū.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Parlaments ir vairākkārt pieņēmis rezolūcijas ar mērķi stiprināt ES rīcību, lai mazinātu
nabadzību un uzlabotu sociāli nelabvēlīgā situācijā esošo personu apstākļus un
izredzes, piemēram, 2020. gada 22. oktobra rezolūciju par eurozonas nodarbinātības
un sociālās politikas nostādnēm 2020. gadā, kurā Parlaments pauda bažas par
Covid-19 krīzes postošajām sociālajām sekām, un 2021. gada 11. marta rezolūciju
par 2021. gada ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijas nodarbinātības un sociālajiem
aspektiem. Šajās rezolūcijās Parlaments aicina sociālo ilgtspēju balstīt gada
ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā, paredzēt noturīgas sociālās labklājības sistēmas
un izveidot Eiropas bezdarba pārapdrošināšanas sistēmu. Parlaments 2021. gada
februārī atkārtoja šo prasību rezolūcijā par nevienlīdzības samazināšanu, īpašu
uzmanību pievēršot nodarbinātu personu nabadzībai, un minētajā rezolūcijā arī
aicināja izstrādāt visaptverošu Eiropas stratēģiju nabadzības apkarošanai, kā arī
mudināja Komisiju nākt klajā ar ES regulējumu attiecībā uz minimālajiem ienākumiem.
Prasības, ko Parlaments pirmo reizi izvirzīja 2015. gadā attiecībā uz Eiropas Garantiju
bērniem, tagad ir īstenotas, Padomei 2021. gada jūnijā pieņemot attiecīgo ieteikumu.
Saskaņā ar Lisabonas līgumu (LESD 19. panta 1. punkts) Parlamentam ir piešķirtas
piekrišanas pilnvaras attiecībā uz diskriminācijas novēršanas tiesību aktu pieņemšanu.
Parlaments aktīvi piedalījās apspriedēs par šā panta iekļaušanu un bieži aicināja
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Komisiju un dalībvalstis nodrošināt pilnīgu un savlaicīgu attiecīgo direktīvu īstenošanu.
Savā 2018. gada 7. februāra rezolūcijā par minoritāšu aizsardzību un nediskriminēšanu
dalībvalstīs Parlaments pauda nožēlu par progresa trūkumu attiecībā uz horizontālo
Diskriminācijas novēršanas direktīvu un aicināja Komisiju un Padomi atsākt sarunas.
Parlaments atkārtoti pauda šīs prasības vairākās rezolūcijās un 2019. gada oktobrī
rīkoja plenārsēdes debates par šo jautājumu. Arī 2022. gada 6. jūlija rezolūcijā
par intersekcionālo diskrimināciju Eiropas Savienībā Parlaments aicināja dalībvalstis
un nākamās ES prezidentvalstis nekavējoties pieņemt Diskriminācijas novēršanas
direktīvu un mudināja Komisiju nodrošināt spēkā esošo ES diskriminācijas novēršanas
tiesību aktu izpildi un vajadzības gadījumā sākt pienākumu neizpildes procedūras.
Parlaments ir arī aicinājis integrēt dzimumu līdztiesības aspektu budžeta un politikas
plānošanā un jebkura jauna politikas virziena izstrādes procesā veikt ietekmes uz
dzimumu novērtējumu. Rezolūcijās arī tikušas paustas bažas par nabadzības dzimumu
aspektu un sieviešu un vīriešu pensijas atšķirībām (piemēram, 2018. gada 14. jūnija
un 2017. gada 16. novembra rezolūcijā). Parlamenta 2018. gada 17. aprīļa rezolūcijā
galvenā uzmanība pievērsta sieviešu un meiteņu iespēju uzlabošanai ar digitālās
nozares palīdzību. Nesen, 2022. gada 5. jūlija rezolūcijā par sieviešu nabadzību
Eiropā, Parlaments atzina, ka dzimumu līdztiesība darba tirgū ir būtisks līdzeklis
sieviešu nabadzības izskaušanai. Lai samazinātu sieviešu nabadzību ES, Komisijai un
dalībvalstīm ir efektīvi jānovērš pašreizējie šķēršļi darba tirgū, kā arī šķēršļi piekļuvei
cenas ziņā pieejamiem pakalpojumiem, piemēram, bērnu aprūpes un ilgtermiņa
aprūpes pakalpojumiem.
Parlaments ir arī vērsis uzmanību uz konkrētu iedzīvotāju grupu grūto stāvokli
pandēmijas laikā. 2020. gada 17. aprīlī Parlaments pieņēma rezolūciju par koordinētu
ES rīcību Covid-19 pandēmijas un tās seku apkarošanai, kurā tas pievērsās
vairāku neaizsargātu grupu situācijai un aicināja izstrādāt visaptverošu nabadzības
apkarošanas stratēģiju. Šajā rezolūcijā Parlaments arī aicināja dalībvalstis nodrošināt,
ka uz kopienu balstīti aprūpes un atbalsta pakalpojumi, kas vajadzīgi personām
ar invaliditāti, tiek finansēti, labi apgādāti un pienācīgi nodrošināti ar personālu.
Parlaments 2020. gada 8. jūlijā pieņēma rezolūciju par personu ar intelektuālās
attīstības traucējumiem tiesībām Covid-19 krīzes laikā un 2020. gada 17. septembrī –
rezolūciju par romu integrācijas valsts stratēģiju īstenošanu, kurā tas aicināja
dalībvalstis darīt vairāk, lai apkarotu sociālo atstumtību un antičigānismu, uzlabotu
romu dzīvi un aizsargātu viņu veselību Covid-19 krīzes laikā. Aizvien lielāki
bezpajumtniecības rādītāji visā ES un cenu ziņā pieņemamu mājokļu trūkums rada
Parlamentam aizvien lielākas bažas, kā norādīts 2020. gada 24. novembra rezolūcijā
par bezpajumtniecības problēmas risināšanu Eiropas Savienībā un 2021. gada
21. janvāra rezolūcijā par pienācīgu un cenu ziņā pieņemamu mājokļu pieejamību
visiem, kurās Parlaments aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, lai Eiropas un
valstu tiesību aktos tiktu atzītas tiesības uz pienācīgu mājokli, kas īstenojamas kā
pamata cilvēktiesības.

Aoife Kennedy / Sara Danesi
08/2022
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