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IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS

1. IEVADS

Paziņojumā ”Pilsoņu programma Eiropas efektivitātes nodrošināšanai”1 Komisija norādīja, ka 
Eiropas Savienībai ir jāizvērtē radikālās izmaiņas, kas notiek mūsu sabiedrībā, un jāatbalsta 
ilgtspējīgi pasākumi visos līmeņos, lai risinātu grūtības, ar kurām saskaras Eiropas ekonomika 
un sabiedrība. Uz šā pamata Komisija veica plašu Eiropas sociālās realitātes analīzi2, lai 
pārliecinātos par apjomīgajām pārmaiņām, kas notiek nodarbinātības jomā, ģimenes struktūrā, 
dzīvesveidā un tradicionālajās atbalsta struktūrās un kas liecina par demogrāfisko pārmaiņu 
pieaugošo spiedienu.

Pamatojoties uz plašām apspriedēm, izšķirošais jautājums, uz kuru tagad jārod atbilde, ir, vai 
esošās pieejas nodrošina atbilstošas metodes jaunu grūtību risināšanai. Paziņojumā “Iespējas, 
pieejamība un solidaritāte – īstenojot jaunu sociālo redzējumu 21. gadsimta Eiropai”3

izklāstīta Komisijas sākotnējā reakcija uz jaunajām grūtībām, kas konstatētas apspriedēs par 
Eiropas sociālo realitāti. Novembra paziņojumā par jauno sociālo redzējumu norādīts arī, ka 
Komisija līdz 2008. gada vidum izstrādās atjauninātu sociālo programmu, par kuru ir šis 
ietekmes novērtējums, lai Eiropas iedzīvotājiem varētu piedāvāt konkrētus rezultātus.

Ņemot vērā to, ka šī iniciatīva ir lielā mērā politiska, ietekmes novērtējums ir samērīgs ar 
izvirzīto mērķi. Tajā nav precīzi noteikts ietekmes apmērs, bet gan sniegta vispārīga 
kvalitatīva analīze par iespējamo ietekmi. Šajā ietekmes novērtējumā ņemtas vērā arī 
Komisijas Ietekmes novērtējuma padomes piezīmes.

2. PRIEKŠVĒSTURE

Viens no atjauninātās sociālās programmas sākumpunktiem ir Komisijas 2005. gadā pieņemtā 
sociālā programma 2005. līdz 2010. gadam4. Komisija ir īstenojusi visus minētajā sociālajā 
programmā 2005. līdz 2010. gadam paredzētos pasākumus. Turklāt 2007. gada februārī tika 
rīkota sabiedriska apspriešanās par Eiropas sociālo realitāti. Pamatojoties uz apspriežu 
sākotnējiem rezultātiem, 2007. gada novembrī pieņemtajā paziņojumā “Iespējas, pieejamība 
un solidaritāte – īstenojot jaunu sociālo redzējumu 21. gadsimta Eiropai” ir izklāstītas 
vairākas iespējas, kā risināt sabiedrības pašreizējās problēmas Eiropas Savienībā. Komisija 
paziņoja, ka tā līdz 2008. gada vidum izstrādās atjauninātu sociālo programmu, pamatojoties 
uz minētajām apspriedēm. Izmantojot aptuveni 150 atbildes, kas tika saņemtas līdz 2008. gada 
marta vidum, Komisija publicēja kopsavilkuma ziņojumu5. Komisija arī uzklausīju citu 
Eiropas iestāžu un struktūru un attiecīgo ieinteresēto personu viedokli, tostarp 2008. gada 
5. un 6. maijā rīkotajā sociālās programmas forumā6.

                                               
1 COM(2006) 211.
2 “Eiropas sociālā realitāte, Eiropas politikas padomdevēju biroja apspriežu dokuments”: 

http://ec.europa.eu/citizens_agenda/social_reality_stocktaking/docs/background_document_en.pdf.
3 COM(2007) 726.
4 COM(2005) 33.
5 Skatīt http://ec.europa.eu/citizens_agenda/social_reality_stocktaking/index_en.htm#, SEC (2008) 1896, 

vai saīsinātu redakciju ietekmes novērtējuma ziņojuma 2. pielikumā.
6 http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/social_agenda/ec_conference_en.html.
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3. JAUTĀJUMA FORMULĒJUMS

Komisija sniedza pirmo pārskatu par sociālo realitāti 2007. gada novembra paziņojumā par 
sociālo redzējumu, pamatojoties uz notiekošo sociālās realitātes analīzi. Tajā norādīja, ka 
Eiropas sabiedrībās norisinās straujas un būtiskas pārmaiņas gan ekonomikas, gan sociālajā 
sfērā. Šīs pārmaiņas virza tādi ietekmīgi ārēji spēki kā globalizācija un klimata pārmaiņas, kā 
arī iekšēji spēki, piemēram, demogrāfiskā un sociālā attīstība. Tādēļ:

 jaunatnei nav labākie priekšnoteikumi dzīvē. Neskatoties uz to, ka jaunatnei ES patlaban ir 
pieejams plašs iespēju klāsts, jaunās paaudzes situācija šobrīd ir īpaši nestabila. 2005. gadā 
ES 19 % bērnu apdraudēja nabadzība, salīdzinot ar 16 % no visiem Eiropas iedzīvotajiem. 
Pārāk daudzi jaunieši nevar pilnībā attīstīt savu potenciālu un veiksmīgi iesaistīties darba 
tirgū, turklāt viņi pamet skolu, neieguvuši oficiālu kvalifikāciju. Jauniešu bezdarbs 
joprojām ir būtiska problēma.

 Iedzīvotājiem nav prasmju, kas vajadzīgas pilnvērtīgas karjeras veidošanai informācijas 
sabiedrībā. Lai gan ES ir labas iespējas izmantot globalizāciju, tās priekšrocības netiek 
vienlīdzīgi pārdalītas, un globalizācija rada bažas. Eiropas Savienībai ir jāatbalsta 
iedzīvotāji, nodrošinot tos ar rīkiem, kas palīdz pielāgoties mainīgajai realitātei un 
apliecināt solidaritāti ar tiem, kuri tiek ietekmēti negatīvi, lai nodrošinātu, ka 
visneaizsargātākie iedzīvotāji netiek norobežoti.

 ES nav sagatavojusies ar demogrāfisko un veselības situāciju saistītajām grūtībām. Labāku 
veselības un darba apstākļu dēļ lielāks skaits eiropiešu dzīvo ilgāk un viņiem ir labāka 
veselība, kā arī ilgāks un aktīvāks pensijas laiks. Neskatoties uz migrāciju no trešām 
valstīm, kopējais ES iedzīvotāju skaits nedaudz samazināsies un vecāka gadagājuma 
cilvēku skaits ievērojami palielināsies. Tādēļ pensiju ilgtspējas nodrošināšana ir ļoti 
svarīgs sociālās aizsardzības sistēmu nākotnes uzdevums.

 Sociālā atstumtība ir joprojām sastopama daudzās Eiropas sabiedrības daļās. Mūsdienu 
sabiedrībā iespējas dzīvē nav vienlīdzīgi sadalītas. ES būtiski atšķiras efektīva, vienlīdzīga 
piekļuve nodarbinātībai, mūžizglītībai, sociālajiem un veselības aprūpes pakalpojumiem, 
un ievērojama ES iedzīvotāju daļa saskaras ar nopietnām grūtībām, cenšoties izveidot 
pienācīgus dzīves apstākļus un atrast darbu. 2004. gadā 100 miljoni Eiropas iedzīvotāju 
nopelnīja mazāk par ES vidējiem ienākumiem, kas ir aptuveni EUR 8000 gadā.

 Diskriminācija dzimuma un citu iemeslu dēļ turpinās. Gadu gaitā Eiropa ir guvusi 
ievērojamus panākumus dzimumu līdztiesības jomā. Tomēr darba tirgū joprojām pastāv 
būtiska nevienlīdzība attiecībā uz darba un privātās dzīves apvienošanu, sociālo 
aizsardzību un sociālo atstumtību, veselību, uzņēmējdarbību, politisku un ekonomisku 
lēmumu pieņemšanu, kā arī zinātni un tehnoloģijām. Turklāt dalībvalstīs atšķiras 
aizsardzība, kas tiek nodrošināta ārpus nodarbinātības jomas pret diskrimināciju 
invaliditātes, vecuma, seksuālās orientācijas un reliģijas vai pārliecības dēļ.

 ES efektīvāk jāveicina globalizācijas sociālā dimensija. SDO ziņo, ka, neskatoties uz 
ekonomisko un nodarbinātības pieaugumu, daudziem cilvēkiem pasaulē, it īpaši sievietēm, 
nav pieejamas atbilstošas darba vietas un darba apstākļi. Lēš, ka 487 miljoni darba ņēmēju 
jeb 16,4 % no visiem darba ņēmējiem joprojām nenopelna pietiekami, lai viņi un viņu 
ģimenes pārvarētu nabadzības slieksni, kas ir vairāk par USD 1 uz cilvēku dienā. ES 
jāturpina veikt izlēmīgus pasākumus, tostarp pienācīga darba programmā, veidojot 
starptautisko programmu, lai tā atspoguļotu mūsu intereses un vērtības.
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 ES politika un instrumenti jāmobilizē, lai tie atbilstu jaunajai sociālajai realitātei. Daudzām 
politikas jomām (izņemot nodarbinātības un sociālo politiku), piemēram, vides, 
makroekonomikas, iekšējā tirgus, izglītības vai pētniecības politikai, ir svarīga sociālā 
ietekme. Lai pielāgotos jaunajai sociālajai realitātei, kas ir daudzšķautņaina un sarežģīta, ir 
jāzina, vai ir lietderīgi veikt vairāk kopīgus ES mēroga pārnozaru pasākumus, apvienojot 
visas attiecīgās politikas jomas, un ir jāpārskata ES rīcībā esošie līdzekļi dalībvalstu 
darbību atbalstīšanai un papildināšanai.

4. MĒRĶI

Lai risinātu formulēto jautājumu, ES ir jātiecas uzlabot Eiropas iedzīvotāju labklājība un 
dzīves kvalitāte, vienlaikus ievērojot subsidiaritātes un proporcionalitātes principu,

 uzlabojot iespējas jauniešu dzīvē;

 sekmējot jaunas prasmes jaunām darba vietām, pilnvērtīgām karjerām un labākai 
nodarbinātībai;

 veicinot ilgāku un veselīgāku mūžu;

 apkarojot nabadzību un sociālo atstumtību;

 turpinot darbu dzimumu līdztiesības un iespēju vienlīdzības jomā;

 veidojot starptautisko programmu, lai veicinātu Eiropas vērtības;

 nodrošinot atbilstošu politikas kopumu un uzlabojot ES instrumentu efektivitāti.

Iepriekšminētie mērķi pilnībā atbilst citām ES politikām un stratēģijām un papildina tās, it 
īpaši Lisabonas izaugsmes un nodarbinātības atjaunināto stratēģiju, ES Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju un vienoto tirgu.

5. GALVENIE POLITISKIE RISINĀJUMI

Saskaņā ar EK Līgumu dalībvalstīm ir galvenā atbildība par pārmaiņām politikā, kas 
vajadzīgas, lai pielāgotos jaunai sociālai realitātei un sasniegtu attiecīgos 4. daļā norādītos 
mērķus. Tādēļ ir ļoti svarīgi zināt, vai ES jāturpina atbalstīt un papildināt dalībvalstu darbības 
un kā to darīt. Ietekmes novērtējumā apskatīti trīs risinājumi.

 1. risinājums. Nemainīga pieeja un nemainīga politika. Tas nozīmē, ka turpina piemērot 
Kopienas acquis un uzskata, ka Kopienas acquis jau pietiekamā mērā atbilst jaunajai 
sociālajai realitātei un nevajag i) izstrādāt jaunus Eiropas tiesību aktus (vai tos pārskatīt), 
ii) pārskatīt esošus ES līmeņa instrumentus, iii) ciešāk sadarboties starp dažādām ES 
politikas jomām.

 2. risinājums. Nemainīga pieeja, bet pārmaiņas politikā. Tāpat kā 1. risinājumā, Komisija 
turpina piemērot spēkā esošo Kopienas acquis. Tomēr, atšķirībā no 1. risinājuma, 
2. risinājumā uzskata, ka spēkā esošais Kopienas acquis pietiekamā mērā neatbilst jaunajai 
sociālajai realitātei, un iesniedz pārskatītu sociālo programmu (kurā ir tiesību aktu un cita 
veida iniciatīvas), lai ņemtu vērā jauno sociālo realitāti, kas vērsta uz nodarbinātību, 
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sociālajām lietām un vienlīdzīgām iespējām. Veic arī jaunus pasākumus citās politikas 
jomās (piemēram, izglītības, veselības, informācijas sabiedrības un iekšējā tirgus jomā), 
kurām ir sociāla ietekme, bet to dara neatkarīgi no pārskatītās sociālās programmas. 

 3. risinājums. Cita pieeja un pārmaiņas politikā. Tāpat kā 1. un 2. risinājumā, Komisija 
turpina piemērot spēkā esošo Kopienas acquis. Tomēr, atšķirībā no 2. risinājuma, 
3. risinājumā uzskata, ka, lai risinātu pārnozaru problēmas, kas rodas līdz ar jauno sociālo 
realitāti, ir jāiesaista visas attiecīgās ES politikas jomas, visaptverošā veidā iesaistot ne 
tikai nodarbinātības, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju politiku, bet arī veselības, 
izglītības, informācijas sabiedrības, iekšējā tirgus, makroekonomikas politiku, vides 
politiku un ārpolitiku. 3. risinājums nozīmē, ka iesniedz atjauninātu sociālo programmu, 
kurā apvienotas visas saistītās politikas jomas un uzsvars vērsts uz to neizmantoto 
potenciālu, pamatojoties uz trīs pīlāriem: iespējām, pieejamību un solidaritāti.

6. RISINĀJUMU SALĪDZINĀJUMS

Izvēloties 1. risinājumu, pašreizējais Kopienas acquis un politika paliktu nemainīga, un jaunā 
sociālā realitāte būtu lielākoties jāņem vērā dalībvalstīm. Ja ES politiku nepiemēro jaunajai 
sociālajai realitātei, domājams, ka tam būs negatīva ietekme četrās dimensijās (ekonomikas, 
sociālajā, vides un politiskajā) vidējā un ilgākā termiņā. ES vairs nebūtu pārmaiņu rosinātāja 
un neņemtu vērā radušos jautājumus. No ES pārvaldības viedokļa, Komisija tādējādi 
neapliecinātu savu apņemšanos uzlabot Eiropas iedzīvotāju labklājību, lai gan viņi to gaida.
Tas varētu nopietni kaitēt ES leģitimitātei.

Izvēloties 2. risinājumu, Komisija iesniegtu pārskatītu sociālo programmu attiecībā uz 
nodarbinātības, sociālo un vienlīdzīgu iespēju jomu. Ekonomikas, sociālās un vides 
dimensijas analīze liecina, ka kopējā ietekme būtu labvēlīga. Lai gan ES uzskatāmi risinātu 
ES iedzīvotāju problēmas, kopējā ES pasākumu ietekme, domājams, būtu ierobežota, jo tā 
nebūtu pietiekami vispusīga (netiktu iesaistītas citas politikas jomas, lai pielāgotos jaunajai 
sociālajai realitātei) un tā neatbilstu vajadzībām (netiktu ņemtas vērā visas iedzīvotāju 
cerības).

Izvēloties 3. risinājumu, ES iesaistītu visas attiecīgās politikas jomas, lai pielāgotos jaunajai 
sociālajai realitātei. Tādējādi kļūtu iespējamas sinerģijas starp ES politikas jomām. Turklāt ES 
darbība būtu visaptveroša (tā attiektos ne tikai uz nodarbinātības, sociālo lietu un vienlīdzīgu 
iespēju jomām), vajadzībām atbilstoša un saskaņota. Tā neradītu jaunu ES mēroga procesu.
Drīzāk tā papildinātu jau esošos procesus, tostarp Lisabonas izaugsmes un nodarbinātības 
atjaunināto stratēģiju.

Tā atbalstītu dalībvalstu pasākumus un ievērotu subsidiaritātes un proporcionalitātes principu.
Visbeidzot, ietekmes analīze skaidri apliecina, ka esošo rīku pārskatīšana maksimāli 
palielinātu ES pasākumu efektivitāti un iedarbīgumu.

Tādēļ vēlams izvēlēties 3. risinājumu (“Atjaunināta sociālā programma: iespējas, pieejamība 
un solidaritāte”).
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7. PIEVIENOTĀ VĒRTĪBA UN SUBSIDIARITĀTE

Dalībvalstīm ir galvenā atbildība par pārmaiņām politikā, kas vajadzīgas, lai pielāgotos jaunai 
sociālajai realitātei. Tomēr apspriedēs par Eiropas sociālo realitāti apstiprinājās, ka 
iedzīvotāju ticība Eiropas projektam ir atkarīga no uzticamas sociālās politikas Eiropas 
mērogā. ES darbība arī turpmāk jāpamato ar pierādītu pievienoto vērtību saskaņā ar 
subsidiaritātes un proporcionalitātes prasībām. 

Taču tas nekavē aktīvāku rīcību ES mērogā, lai veicinātu pārmaiņas un virzītu, atbalstītu un 
papildinātu vajadzīgās reformas. Atjauninātās sociālās programmas ietvaros Komisija plāno 
iesniegt konkrētas, jaunas iniciatīvas vienlaicīgi ar paziņojumu vai pieņemšanai vēlāk. 
Vajadzības gadījumā Komisija veiks konkrētu iniciatīvu ietekmes novērtējumus saskaņā ar 
Komisijas ietekmes novērtējuma pamatnostādnēm7. Atsevišķos ietekmes novērtējumos sīkāk 
analizēs subsidiaritātes un pievienotās vērtības aspektus.

ES pievienoto vērtību veido galvenokārt šādi elementi:

 politikas principu noteikšana darbībām;

 Eiropas vērtību kopšana un līdzvērtīgu konkurences apstākļu nodrošināšana;

 dalīšanās pieredzē un informēšana par labāko praksi;

 vietēja, reģionāla un valsts mēroga pasākumu atbalstīšana;

 izpratnes veicināšana un apjomīgas zināšanu bāzes veidošana.

8. UZRAUDZĪBA UN VĒRTĒŠANA

Atjauninātā sociālā programma iespējām, pieejamībai un solidaritātei nerada atsevišķu 
procesu. Tā papildina un ir cieši saistīta ar notiekošiem procesiem, piemēram, Lisabonas 
izaugsmes un nodarbinātības stratēģiju, Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un vienoto tirgu, kā arī 
atvērtās koordinācijas metodes procesiem sociālās aizsardzības un sociālās integrācijas, 
izglītības un jaunatnes jomā. Visiem šiem procesiem ir atsevišķi uzraudzības, ziņojumu 
sniegšanas un vērtēšanas mehānismi. Tā jābūt arī turpmāk, neradot papildu ziņojumu 
sniegšanas mehānismus saistībā ar atjauninātās sociālās programmas īstenošanu.

Atjauninātās sociālās programmas pamatā ir vairākas tiesību aktu un citas iniciatīvas, kurām 
nereti ir atsevišķi ietekmes novērtējumi un uzraudzības un vērtēšanas mehānismi. Tādēļ netiks 
ieviests papildu process atsevišķu iniciatīvu uzraudzībai un vērtēšanai, bet tiks nodrošināta to 
saskaņotība.

Komisija 2010. gadā sniegs ziņojumu par atjauninātās sociālās programmas īstenošanu. Šajā 
ziņojumā jābūt vērtējumam par Lisabonas līguma horizontālās sociālās klauzulas īstenošanu.
Uz šā pamata Komisija sniegs paziņojumu par pārskatu atjauninātajai sociālajai programmai 
“Iespējas, pieejamība un solidaritāte”.

                                               
7 SEC(2005) 791.
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