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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par eurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnēm
(0000/0000(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 3. un 5. pantu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 9., 145., 148., 149., 152., 
153., 174. un 349. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Komisijas 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumu par labāku likumdošanas procesu1,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, jo īpaši tās IV sadaļu (Solidaritāte),

– ņemot vērā ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām,

– ņemot vērā ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM), jo īpaši 1., 3., 4., 5., 8., 10. un 
13. mērķi,

– ņemot vērā piecu priekšsēdētāju 2015. gada 22. jūnija ziņojumu2 “Eiropas ekonomiskās 
un monetārās savienības izveides pabeigšana”,

– ņemot vērā Padomes 2018. gada 14. maija ieteikumu par eurozonas ekonomikas 
politiku3,

– ņemot vērā Komisijas 2015. gada 12. jūnija paziņojumu “Eiropas ekonomiskās un 
monetārās savienības padziļināšana: pārskats par paveikto četrus gadus pēc piecu 
priekšsēdētāju ziņojuma — Eiropas Komisijas ieguldījums 2019.gada 21. jūnija 
Eurosamitā” (COM/2019/279),

– ņemot vērā Komisijas 2019. gada 5. jūnija paziņojumu “2019. gada Eiropas pusgads: 
konkrētām valstīm adresēti ieteikumi” (COM(2019)0500),

– ņemot vērā Komisijas 2019. gada 27. februāra priekšlikumu Padomes lēmumam par 
dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm (COM(2017)0151) un Parlamenta 
2018. gada 4. aprīļa nostāju par to4,

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 21. novembra paziņojumu “2019. gada izaugsmes 
pētījums: stiprāka Eiropa globālas nenoteiktības apstākļos” (COM(2018)0770),

– ņemot vērā Komisijas un Padomes 2018. gada 21. novembra vienotā nodarbinātības 
ziņojuma projektu, kas pievienots Komisijas paziņojumam par 2019. gada izaugsmes 
pētījumu (COM(2017)0761),

1 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.
2 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_lv.pdf
3 OV C 179, 25.5.2018., 1. lpp.
4 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0337.



PE639.822v01-00 4/9 PR\1186595EN.docx

EN

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 21. novembra ieteikumu Padomes ieteikumam par 
eurozonas ekonomikas politiku (COM(2018)0759),

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 21. novembra ziņojumu “Brīdināšanas mehānisma 
ziņojums par 2019. gadu” (COM(2018)0758),

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 21. novembra paziņojumu “2019. gada budžeta plāna 
projekti: vispārējs novērtējums” (COM(2018)0807),

– ņemot vērā Komisijas 2017. gada 22. novembra priekšlikumu Padomes lēmumam par 
dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm (COM(2017)0677) un Parlamenta 
2018. gada 19. aprīļa nostāju par to5,

– ņemot vērā Komisijas 2017. gada 26. aprīļa paziņojumu “Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
izveide” (COM(2017)0250),

– ņemot vērā Komisijas 2017. gada 26. aprīļa paziņojumu “Iniciatīva strādājošo vecāku 
un aprūpētāju darba un privātās dzīves līdzsvara atbalstam” (COM(2017)0252),

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2017. gada 26. aprīļa darba dokumentu “Novērtējums 
attiecībā uz 2013. gada ieteikumu “Ieguldījums bērnos: nabadzības apburtā loka 
pārraušana”” (SWD(2017)0258),

– ņemot vērā Komisijas dokumentu “Stratēģiska iesaistīšanās dzimumu līdztiesības 
jautājumu risināšanā laikposmā no 2016. gada līdz 2019. gadam”, Eiropas Dzimumu 
līdztiesības paktu (2011–2020) un Padomes 2011. gada 7. marta secinājumus par to6,

– ņemot vērā 2002. gada Barselonas Eiropadomes mērķus bērnu aprūpes jomā, proti, līdz 
2010. gadam nodrošināt bērnu aprūpi vismaz 90 % bērnu vecumā no trim gadiem līdz 
obligātajam izglītības vecumam un vismaz 33 % bērnu, kas jaunāki par trim gadiem,

– ņemot vērā Komisijas 2016. gada 4. oktobra paziņojumu “Garantija jauniešiem un 
jaunatnes nodarbinātības iniciatīva — pēc trīs gadiem” (COM(2016)0646),

– ņemot vērā Komisijas 2016. gada 14. septembra priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru 
groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 
2014.–2020. gadam (COM(2016)0604),

– ņemot vērā Komisijas 2016. gada 14. septembra paziņojumu “Eiropas investīciju 
stiprināšana nodarbinātībai un izaugsmei: ceļā uz Eiropas Stratēģisko investīciju fonda 
otro posmu un jauno Eiropas Ārējo investīciju plānu (COM(2016)0581),

– ņemot vērā Komisijas 2016. gada 10. jūnija paziņojumu “Jaunā prasmju programma 
Eiropai. Kopīgs darbs cilvēkkapitāla, nodarbināmības un konkurētspējas stiprināšanai” 
(COM(2016)0381),

– ņemot vērā Komisijas 2016. gada 2. jūnija paziņojumu “Eiropas sadarbīgās ekonomikas 

5 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0181.
6 OV C 155, 25.5.2011., 10. lpp.
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programma” (COM(2016)0356),

– ņemot vērā aprites ekonomikas paketi (Direktīvas (ES) 2018/8497, 2018/8508, 
2018/8519 un 2018/85210),

– ņemot vērā Komisijas 2016. gada 1. jūnija paziņojumu “Eiropa atkal investē. 
Novērtējums par Investīciju plānu Eiropai” (COM(2016)0359),

– ņemot vērā Komisijas 2016. gada 8. marta paziņojumu “Apspriešanās sākšana par 
Eiropas sociālo tiesību pīlāru” (COM(2016)0127) un tā pielikumus,

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 16. februāra Balto grāmatu “Atbilstīgu, drošu un 
noturīgu pensiju programma” (COM(2012)0055),

– ņemot vērā Padomes 2015. gada 7. decembra secinājumus “Veicināt sociālo 
ekonomiku ― vienu no svarīgākajiem ekonomikas un sociālās attīstības virzītājspēkiem 
Eiropā”,

– ņemot vērā Parlamenta 2019. gada 13. marta rezolūciju par Eiropas ekonomikas 
politikas koordinēšanas pusgadu: nodarbinātības un sociālie aspekti 2019. gada 
izaugsmes pētījumā11,

– ņemot vērā Parlamenta 2018. gada 11. decembra rezolūciju par izglītību digitālajā 
laikmetā: problēmas, iespējas un gūtā pieredze ES politikas izstrādē12,

– ņemot vērā Parlamenta 2018. gada 25. oktobra rezolūciju par eurozonas ekonomikas 
politikas nostādnēm13,

– ņemot vērā Parlamenta 2018. gada 11. septembra rezolūciju par risinājumiem attiecībā 
uz darba ņēmēju reintegrāciju kvalitatīvā nodarbinātībā pēc traumas vai slimības14,

– ņemot vērā Parlamenta 2017. gada 16. novembra rezolūciju par nevienlīdzības 
apkarošanu kā instrumentu darbvietu radīšanai un izaugsmes stimulēšanai15,

– ņemot vērā Parlamenta 2017. gada 24. oktobra rezolūciju par politikas nostādnēm 
attiecībā uz ienākumu minimumu — instrumentu nabadzības novēršanai16,

– ņemot vērā Parlamenta 2017. gada 14. septembra rezolūciju par jauno Prasmju 
programmu Eiropai17,

7 OV L 150, 14.6.2018., 93. lpp.
8 OV L 150, 14.6.2018., 100. lpp.
9 OV L 150, 14.6.2018., 109. lpp.
10 OV L 150, 14.6.2018., 141. lpp.
11 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0202.
12 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0485.
13 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0432.
14 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0325.
15 OV C 356, 4.10.2018., 89. lpp.
16OV C 346, 27.9.2018., 156. lpp.
17 OV C 337, 20.9.2018., 135. lpp.
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– ņemot vērā Parlamenta 2017. gada 19. janvāra rezolūciju par Eiropas sociālo tiesību 
pīlāru18,

– ņemot vērā Parlamenta 2016. gada 26. maija rezolūciju par nabadzību — dzimuma 
perspektīva19,

– ņemot vērā Parlamenta 2016. gada 2. februāra normatīvo rezolūciju par priekšlikumu 
Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas platformas izveidi sadarbības 
uzlabošanai nedeklarēta darba novēršanā un atturēšanā no tā20,

– ņemot vērā Parlamenta 2015. gada 25. novembra rezolūciju par ES stratēģisko satvaru 
par drošību un veselības aizsardzību darbā laikposmam no 2014. gada līdz 
2020. gadam21,

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada ziņojumu par pensiju pietiekamību: vecumā saņemto 
ienākumu pašreizējā un turpmākā pietiekamība ES, publicēts 2018. gada 26. aprīlī,

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada ziņojumu par novecošanu: ekonomikas un budžeta 
prognozes ES dalībvalstīs (2016–2070), publicēts 2018. gada 28. maijā,

– ņemot vērā pārskatīto Eiropas Sociālo hartu un Turīnas procesu, ko uzsāka 2014. gadā, 
lai stiprinātu Eiropas Sociālās hartas līgumu sistēmu Eiropas Padomē un saistībā ar 
Eiropas Savienības tiesībām22,

– ņemot vērā ANO Personu ar invaliditāti tiesību komitejas 2015. gada septembra 
noslēguma konstatējumus par Eiropas Savienības 2014. gada jūnija sākotnējo ziņojumu 
komitejai,

– ņemot vērā Eiropas Revīzijas palātas 2017. aprīļa Īpašo ziņojumu Nr. 5/2017 “Jauniešu 
bezdarbs: vai ES politikas virzieniem ir bijusi nozīme? Garantijas jauniešiem shēmas un 
Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas novērtējums”,

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu (A9-0000/2019),

A. tā kā darba tirgus apstākļi ES turpina uzlaboties; tā kā nodarbinātības līmenis 2018. 
gada pēdējā ceturksnī turpināja pieaugt un sasniedza 73,5 %, turklāt darba ņēmēju skaits 
sasniedza 240,7 miljonus, kas ir jauns rekords; tā kā dalībvalstīs joprojām pastāv 
nodarbinātības līmeņa atšķirības; tā kā nodarbinātības pieauguma temps ir palēninājies 
un sagaidāms, ka šāda tendence turpināsies; tā kā gadījumā, ja šāda dinamika turpinās, 
nodarbinātības līmenis 2020. gadā būs74,3 %;

B. tā kā nodarbinātības līmenis ievērojami pieaudzis to darba ņēmēju vidū, kuri vecāki par 

18 OV C 242, 10.7.2018., 24. lpp.
19 OV C 76, 28.2.2018., 93. lpp.
20 OV C 35, 31.1.2018., 157. lpp.
21OV C 366, 27.10.2017., 117. lpp.
22 https://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/turin-process
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55 gadiem;

C. tā kā 2018. gadā nodarbinātības līmeņa atšķirība starp dzimumiem bija 11,6 
procentpunkti; tā kā iepriekšējos gados tā nav būtiski uzlabojusies;

D. tā kā kopējais nostrādāto stundu skaits pastāvīgi palielinās, taču kopš 2013. gada šis 
palielinājums notiek lēnāk; tā kā pastāvīga un pilna laika nodarbinātības līmenis turpina 
pieaugt, savukārt nepilnas slodzes nodarbinātības līmenis samazinās;

E. tā kā bezdarba līmenis eurozonā samazinājies visās vecuma grupās un gan vīriešiem, 
gan sievietēm; tā kā dalībvalstīs joprojām pastāv lielas atšķirības līmeņu ziņā; tā kā 
jauniešu bezdarba līmenis joprojām ir ļoti augsts; tā kā ilgstošais bezdarbs, lai arī 
samazinās, tomēr joprojām ir augsts;

F. tā kā horizontālā un vertikālā darba tirgus segmentācija joprojām pastāv un jo īpaši skar 
sievietes, mazkvalificētus cilvēkus, jauniešus, vecākus cilvēkus, cilvēkus ar invaliditāti, 
nacionālās, lingvistiskās, etniskās un seksuālās minoritātes un cilvēkus ar migrantu 
izcelsmi;

G. tā kā joprojām pieaug brīvo darbvietu skaits; tā kā pastāv strukturāla prasmju 
neatbilstība un prasmju trūkums;

H. tā kā sociālā situācija turpina uzlaboties; tā kā joprojām pastāv nabadzība un nabadzības 
risks, kā arī atšķirības attiecībā uz sociālās aizsardzības sistēmu segumu un 
pakalpojumu pieejamību;

I. tā kā 2017. gadā mājsaimniecībām pieejamie bruto ienākumi uz vienu iedzīvotāju 
eurozonā pārsniedza pirmskrīzes līmeni; tā kā šāda situācija nebija visās dalībvalstīs,

1. atzīmē — lai gan ekonomiskā situācija ES pašlaik ir labvēlīga un vispārējais 
nodarbinātības līmenis pastāvīgi pieaug, joprojām ir jāuzlabo situācija tādās jomās kā 
jauniešu bezdarbs, darba tirgus segmentācija un nevienlīdzība, nodarbinātu personu 
nabadzība un produktivitāte;

2. atzīmē Komisijas 2019. gada konkrētām valstīm adresētos ieteikumus (KVAI) un 
atzinīgi vērtē to, ka lielāka uzmanība tiek pievērsta ieguldījumiem; atzīmē, ka gandrīz 
trešdaļa no KVAI, kas izdoti līdz 2018. gadam, nav īstenoti; atzinīgi vērtē to, ka 
ievērojams progress panākts tiesību aktos, ar ko reglamentē darba attiecības un 
nodarbinātības aizsardzību; pauž bažas, ka 2018. gada KVAI īstenošana notiek lēnāk 
nekā iepriekšējos gados, un mudina Komisiju izdarīt vajadzīgo spiedienu uz 
dalībvalstīm, lai tās šos ieteikumus īstenotu; uzskata, ka spēcīga reformu īstenošana ir 
būtiska, lai stiprinātu ES ekonomikas izaugsmes potenciālu;

3. norāda, ka starp valstīm, reģioniem un iedzīvotāju grupām joprojām pastāv būtiskas 
atšķirības nodarbinātībā; uzskata, ka jāpalielina nodarbinātības līmenis un jāveicina 
pienācīgas darbvietas, lai sasniegtu stratēģijas “Eiropa 2020” mērķi, proti, 
nodarbinātību vismaz 75 % līmenī;

4. uzsver, ka vajadzīgas labi izstrādātas darba tirgus politikas nostādnes un reformas, kas 
rada kvalitatīvu nodarbinātību, veicina vienlīdzīgas iespējas un vienlīdzīgu attieksmi 
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pret darba ņēmējiem, sekmē vienlīdzīgu piekļuvi darba tirgum un sociālajai 
aizsardzībai, veicina darbaspēka mobilitāti, reintegrē bezdarbniekus un pievēršas 
nevienlīdzībai un dzimumu nelīdztiesībai;

5. atzīmē, ka sieviešu līdzdalība darba tirgū turpina pieaugt, taču joprojām pastāv 
dzimumu nevienlīdzība attiecībā uz nodarbinātību un atalgojumu; uzskata, ka būtu 
jāpastiprina centieni, lai samazinātu vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirības, 
pensiju atšķirības starp dzimumiem un nodarbinātību bremzējošus faktorus, uzlabotu 
darba un privātās dzīves līdzsvaru un nodrošinātu piekļuvi cenas ziņā pieejamām bērnu 
aprūpes, agrīnās bērnu aprūpes un ilgtermiņa aprūpes struktūrām;

6. norāda, ka darba tirgos jāapkaro diskriminācija vecuma dēļ, tostarp jāpalielina 
informētība par Padomes Direktīvu 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu 
vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, un jānodrošina piekļuve 
mūžizglītības iespējām;

7. aicina Komisiju un dalībvalstis pastiprināt centienus, lai darba tirgū iekļautu vairāk 
cilvēku ar invaliditāti, novēršot leģislatīvos šķēršļus, lai radītu stimulus viņu 
nodarbinātībai un nodrošinātu darba vietu pieejamību;

8. uzsver, ka vajadzīga izglītības un apmācības sistēmu pārveide, lai pilnībā izmantotu 
informācijas un sakaru tehnoloģiju un plašsaziņas līdzekļu piedāvātās iespējas un 
attīstītu prasmes un kompetences, kas nepieciešamas nākotnes darba tirgus vajadzību 
nodrošināšanai; uzskata, ka prasmju trūkums un neatbilstība var būt būtiski šķēršļi 
ieguldījumiem; uzsver — lai iegūtu pietiekamas prasmes, jāuzlabo izglītības un 
apmācības, tostarp arodizglītības, kvalitāte, pieejamība un iegūstamība, kā arī jāuzlabo 
savstarpējā kvalifikāciju atzīšana; aicina dalībvalstis par prioritāru noteikt visaptverošu 
digitālo un uzņēmējdarbības prasmju apguvi, ņemot vērā virzību uz digitālo ekonomiku 
un zaļāku tautsaimniecību; uzskata, ka saistībā ar klimata pārmaiņu problēmām un 
pāreju uz videi draudzīgāku ekonomiku ir jāpalīdz darba ņēmējiem pielāgoties, jo īpaši 
visvairāk skartajos reģionos;

9. aicina Komisiju nodrošināt stimulus un tehnisko palīdzību jauniešiem, lai viņi varētu 
dibināt uzņēmumus, un ierosināt uzņēmējdarbību veicinošus pasākumus, tostarp 
dalībvalstīs ieviešot attiecīgas mācību programmas;

10. uzsver, ka vienādu prioritāti vajadzētu piešķirt gan Savienības sociālajiem, gan 
ekonomiskajiem mērķiem; aicina Komisiju un dalībvalstis stiprināt sociālās tiesības, 
īstenojot Eiropas sociālo tiesību pīlāru un ieviešot konkrētām valstīm adresēto 
ieteikumu sociālos aspektus;

11. atzīmē, ka sociālā situācija turpina uzlaboties un nabadzības līmenis samazinās, taču tas 
joprojām ir nepieņemami augsts; uzsver — lai gan nabadzības vai sociālās atstumtības 
riskam pakļauto cilvēku (AROPE) skaits 2017. gadā ES turpināja samazināties, tomēr 
2017. gadā ES AROPE bija 113 miljoni un eurozonā — 74 miljoni; mudina Komisiju un 
dalībvalstis nolūkā sasniegt stratēģijas “Eiropa 2020” mērķi veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai samazinātu nabadzību, tostarp bērnu un strādājošu cilvēku nabadzību; 
uzsver, ka pienācīgas kvalitātes darbvietu radīšana, piekļuve sociālajai aizsardzībai 
neatkarīgi no darba attiecībām vai līguma veida, atalgojuma pieaugums un ar 
pietiekamiem resursiem nodrošinātas kvalitatīvas valsts izglītības sistēmas būtiski 



PR\1186595EN.docx 9/9 PE639.822v01-00

EN

palīdz samazināt nevienlīdzību, nabadzības risku un sociālo atstumtību;

12. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.


