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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un 
monetāro komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā ekonomikas korekciju programmas pasākumi Grieķijā (2010. gada maijā un 
2012. gada martā), Īrijā (2010. gada decembrī), Portugālē (2011. gada maijā) un Kiprā 
(2013. gada jūnijā) ir tieši un netieši ietekmējuši nodarbinātības līmeni, kā arī smagi 
ietekmējuši sociālo situāciju; tomēr, kaut arī visas programmas oficiāli parakstījusi 
Komisija, to izveidē un noteikumu izstrādē piedalījies SVF, Eurogrupa, Eiropas Centrālā 
banka (ECB) un Komisija;

B. tā kā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 9. pantā teikts: „Nosakot un 
īstenojot savu politiku un darbības, Savienība ņem vērā prasības, kas saistītas ar atbilstīga 
sociālās aizsardzības līmeņa nodrošināšanu, ar sociālās atstumtības apkarošanu, kā arī ar 
izglītības, mācību un cilvēku veselības aizsardzības līmeņa paaugstināšanu;”

C. tā kā LESD 151. pants nosaka, ka, lai inter alia uzlabotu sociālo dialogu, ES un 
dalībvalstu veiktajām darbībām jāatbilst sociālajām pamattiesībām, kas izklāstītas 
1961. gada Eiropas Sociālajā hartā un 1989. gada Kopienas Hartā par darba ņēmēju 
sociālajām pamattiesībām; tā kā LESD 152. pantā teikts: „Savienība atzīst un savā līmenī 
veicina sociālo partneru lomu, ņemot vērā valstu sistēmu dažādību; tā veicina dialogu 
sociālo partneru starpā, ievērojot viņu autonomiju;”

D. tā kā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 6. panta 1. punktā noteikts: „Savienība atzīst 
tiesības, brīvības un pamatprincipus, kas izklāstīti 2000. gada 7. decembra Eiropas 
Savienības pamattiesību hartā (..), un šai Hartai ir tāds pats juridiskais spēks kā 
līgumiem,” un tā kā panta 2. un 3. punktā noteikts, ka Savienība pievienojas Eiropas 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai, kā arī tas, ka šīs tiesības veido 
Savienības tiesību vispārīgo principu pamatu;

E. tā kā Eiropas Savienības Pamattiesību harta inter alia nosaka tiesības uz kolektīvām 
sarunām un rīcību (28. pants), aizstāvību nepamatotas atlaišanas gadījumā (30. pants), 
godīgiem un taisnīgiem darba apstākļiem (31. pants), atzīst un ievēro tiesības uz sociālā 
nodrošinājuma pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem, kā arī, „apkarojot sociālo 
atstumtību un nabadzību”, nosaka tiesības uz „pienācīgu dzīvi tiem, kam nav pietiekamu 
līdzekļu” (34. pants), paredz tiesības uz profilaktisko veselības aprūpi un ārstniecību 
(35. pants), kā arī atzīst piekļuvi pakalpojumiem ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi 
(36. pants);

F. tā kā stratēģijā „Eiropa 2020”, ko Komisija ierosināja 2010. gada 3. martā un Eiropas 
Padome apstiprināja 2010. gada 17. jūnijā, pieci galvenie līdz 2020. gadam sasniedzamie 
mērķi ir šādi: jānodarbina 75 % vīriešu un sieviešu vecumā no 20 līdz 64 gadiem; 
jāsamazina izglītošanos pāragri pārtraukušo jauniešu īpatsvars zem 10 % robežas, un 
vismaz 40 % cilvēku vecumā no 30 līdz 34 gadiem jāiegūst augstākā vai tai līdzvērtīga 
izglītība; vismaz par 20 miljoniem jāsamazina to cilvēku skaits, kuri dzīvo nabadzībā vai 
ir sociāli atstumti;

G. tā kā savā 2013. gada 21. novembra rezolūcijā Parlaments atzinīgi vērtēja Komisijas 
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2013. gada 2. oktobra paziņojumu „Ekonomiskās un monetārās savienības sociālās 
dimensijas stiprināšana”, kā arī Komisijas priekšlikumu izveidot galveno nodarbinātības 
un sociālo rādītāju rezultātu apkopojumu, kas būtu jāiekļauj makroekonomiskas 
nelīdzsvarotības procedūrā (MNP) un Vienotajā nodarbinātības ziņojumā (VNZ), bet pauž 
nožēlu, ka šie rādītāji nav pietiekami, lai nodrošinātu visaptverošu informāciju par 
dalībvalstu nodarbinātības un sociālo situāciju un to savstarpējo saistību; tā kā Parlamenta 
rezolūcijā ir uzsvērta vajadzība nodrošināt, lai šie uzraudzības mērķi mazinātu sociālās 
atšķirības starp dalībvalstīm;

H. tā kā pieejamie dati liecina, ka četrās valstīs progress, kas sasniegts „Eiropa 2020” mērķu 
īstenošanā, strauji palēninās (skatīt 1. pielikumu),

1. norāda, ka ES iestādes (ECB, Komisija un Eurogrupa) ir pilnā mērā līdzatbildīgas par 
noteikumiem, kas ieviesti ekonomikas korekciju programmu ietvaros, un tātad arī par to 
sociālajām sekām;

2. pauž nožēlu par to, ka Parlaments ir ticis pilnīgi atstumts visās projekta fāzēs: gan 
sagatavošanās fāzē, gan mandātu izvirzīšanas fāzē, gan programmu, kā arī saistīto 
pasākumu sasniegto rezultātu uzraudzīšanas fāzē;

3. izsaka nožēlu par to, ka šīs programmas izstrādātas, neizvērtējot sekas ar ietekmes 
novērtējumu pētījumiem vai saskaņojot ar Nodarbinātības komiteju, Sociālās aizsardzības 
komiteju, Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju tiesību aizsardzības 
padomi (EPSCO) vai nodarbinātības un sociālo lietu komisāru; izsaka nožēlu arī par to, 
ka, lai gan programmām ir būtiska sociālā ietekme, nav notikusi apspriešanās ar Līgumā 
noteiktajām konsultatīvajām iestādēm, jo īpaši ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komiteju (EESK) un Reģionu komiteju (RK);

Nodarbinātība

4. norāda, ka pielāgošanas politika un strukturālās reformas četrās minētajās valstīs 
izraisījušas dramatiski augstu bezdarba līmeni, vēsturiski augstus darbavietu zaudēšanas 
rādītājus, kā arī pasliktinātus darba apstākļus; norāda, ka aktivitātes rādītāju sekas, jo īpaši 
attiecībā uz sociālās aizsardzības un pensiju sistēmu ilgtspēju, ir vēl nopietnākas, jo plaisa 
starp stratēģijā „Eiropa 2020” noteiktajiem mērķiem un realitāti strauji paplašinās;

5. ar bažām norāda, ka visaugstākais bezdarba līmenis ir jaunu cilvēku vidū, turklāt situācija, 
piemēram, Grieķijā, kur minētais bezdarba līmenis pārsniedz 50 %, vai Portugālē un Īrijā, 
kur tas pārsniedz 30 %, ir ļoti smaga; izsaka nožēlu, ka arī tie jaunieši, kuri ir atraduši 
darbu, bieži vien strādā bīstamos apstākļos vai nepilna laika darbu, tādēļ viņiem ir grūtības 
sākt neatkarīgu dzīvi;

6. norāda, ka smagi skartas ir visneaizsargātākās sabiedrības grupas — ilgstošā bezdarbnieka 
statusā esoši cilvēki, sievietes, migrējoši darba ņēmēji un cilvēki ar invaliditāti — un šo 
grupu pārstāvju vidū bezdarba līmenis ir augstāks par valsts vidējo līmeni;

7. brīdina, ka gadījumā, ja šīs lielās neatbilstības, jo īpaši jaunākās paaudzes vidū, netiks 
novērstas, tās radīs strukturālu kaitējumu četru minēto valstu darba tirgum, ierobežos to 
atveseļošanās spējas, izraisīs masveida piespiedu migrāciju un radīs ārkārtīgi lielu augsti 
kvalificēta darbaspēka aizplūšanu, kā arī palielinās jau esošās atšķirības starp 
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dalībvalstīm, kas nodrošina darbavietas, un dalībvalstīm, kas piegādā lētu darbaspēku;

8. atgādina, ka stratēģijā „Eiropa 2020” skaidri noteikts, ka uzmanība jāpievērš bezdarba 
līmenim, kas norāda cilvēku un finanšu resursu pieejamību, lai nodrošinātu mūsu 
ekonomikas un sociālā modeļa ilgtspēju; izsaka nožēlu par to, ka bezdarba līmeņa 
pieauguma palēnināšanās tiek sajaukta ar zaudēto darbu atgūšanu; atgādina, ka pēdējos 
četros gados minētajās četrās valstīs zaudēti 2 miljoni darbavietu, kas ir 15 % no visām 
pastāvošajām darbavietām;

Nabadzība

9. pauž bažas par to, ka līdztekus finansiālas palīdzības noteikumiem programmās iekļauti 
ieteikumi par līdzekļu samazināšanu tādās ārkārtīgi svarīgās jomās kā nabadzības 
apkarošana, pensijas, pamatpakalpojumi, veselības aprūpe un farmācijas izstrādājumi 
visneaizsargātāko sabiedrības grupu aizsardzībai; uzsver, ka šie pasākumi galvenokārt 
ietekmē bērnu nabadzības apkarošanu;

10. norāda, ka Komisijas dati un dažādi pētījumi atklāj, ka starp 2008. un 2012. gadu 
minētajās četrās valstīs palielinājusies ienākumu sadalījuma nevienlīdzība un ka taupības 
pasākumu rezultātā veiktās sociālo un bezdarba pabalstu samazināšanas, kā arī strukturālo 
reformu rezultātā veiktās algu samazināšanas dēļ pieaug nabadzības līmenis; norāda arī, 
ka Komisijas ziņojumā konstatēts salīdzinoši augsts nodarbināto nabadzības līmenis, jo 
taupības pasākumu rezultātā ir samazinātas vai iesaldētas zemās minimālās algas;

11. izsaka nožēlu par to, ka minētajās četrās valstīs pieaudzis to cilvēku skaits, kurus apdraud 
nabadzība vai sociālā atstumtība; norāda, ka tikai pēdējo trīs gadu laikā Portugālē to 
cilvēku skaits, kurus apdraud nabadzība un sociālā atstumtība, pieaudzis līdz 26 %, bet 
Īrijā — līdz 15 %; turklāt norāda, ka aiz šīs statistikas slēpjas vēl daudz skarbāka realitāte, 
kad, samazinoties IKP, pazeminās arī nabadzības slieksnis un par nabadzīgiem vairs 
netiek atzīti cilvēki, kurus iepriekš par tādiem uzskatīja;

12. atzinīgi vērtē to, ka šajos pētījumos Komisija atzinusi, ka, tikai pilnīgi mainot pastāvošās 
tendences, būs iespējams sasniegt stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus;

13. izsaka nožēlu, ka vismaz attiecībā uz Grieķiju, Īriju un Portugāli programmās bija iekļauti 
vairāki sīki izstrādāti noteikumi par veselības aprūpes sistēmas reformu un izdevumu 
samazināšanu, lai gan ar LESD 168. panta 7. punktu šāda iejaukšanās ir aizliegta;

14. atgādina, ka Eiropas Padome jau ir nosodījusi līdzekļu samazinājumu Grieķijas valsts 
pensiju sistēmā, jo uzskata to par 1961. gadā pieņemtās Eiropas Sociālās hartas 12. panta, 
kā arī tās Protokola 4. panta pārkāpumu, norādot, ka „tas, ka valsts tiesību aktu attiecīgo 
noteikumu mērķis ir citu juridisko saistību prasību izpilde, neatceļ tos no pakārtotības 
Hartai”1; norāda, ka princips par pensiju sistēmas uzturēšanu pienācīgā līmenī, lai 
nodrošinātu pensionāriem apmierinošu dzīvi, ir spēkā visās četrās valstīs un tas jāņem 
vērā;

15. papildus norāda, ka Starptautiskā darba organizācija (ILO) ir uzsvērti kritizējusi pensiju 
sistēmas radikālās reformas, kad tās ekspertu komiteja izvērtēja Konvencijas Nr. 102 

                                               
1 Eiropas Sociālo tiesību komiteja, lēmums pēc būtības, 2012. gada 7. decembris, sūdzība Nr. 78/2012, 10. lpp.
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piemērošanu Grieķijas reformās, un ka tie paši kritiskie novērojumi bija iekļauti tās 
29. ikgadējā ziņojumā par 2011. gadu; atgādina, ka Konvencija Nr. 102 ir vispārēji 
piemērojama visās četrās valstīs un tā būtu jāievēro; 

Priekšlaicīga mācību pārtraukšana

16. atzinīgi vērtē to, ka minētajās četrās valstīs samazinās priekšlaicīgi mācības pārtraukušo 
personu skaits; tomēr norāda, ka tas daļēji skaidrojams ar grūtībām, ar kādām jaunieši 
saskaras darba meklējumos;

17. atzinīgi vērtē to, ka visās četrās valstīs pieaug augstāko izglītību ieguvušo personu skaits; 
tomēr norāda, ka tas daļēji skaidrojams ar jauniešu vajadzību uzlabot savas nākotnes 
izredzes darba tirgū;

Sociālais dialogs

18. izsaka nožēlu par to, ka minētajām četrām valstīm piemērotās programmas sniedz 
uzņēmumiem iespēju neslēgt koplīgumus un pārskatīt nozares algu līgumus, kas tieši 
ietekmē koplīgumu struktūru un vērtības, kuras noteiktas attiecīgo valstu konstitūcijās; 
norāda, ka tā rezultātā ILO ekspertu komiteja izteikusi prasību Grieķijai atjaunot sociālo 
dialogu, bet Portugāles Konstitucionālajai tiesai — anulēt dažus juridiskus pasākumus; 
uzsver, ka šī nosodāmā situācija izveidojusies tādu ierobežotu strukturālo reformu dēļ, 
kuru mērķis ir tikai darba attiecību regulēšana un algu samazināšana par katru cenu, kas ir 
skaidrā pretrunā ES vispārējiem mērķiem un stratēģijas „Eiropa 2020” politikai;

Ieteikumi

19. aicina Komisiju veikt sīki izstrādātu pētījumu par korekciju programmu sociālajām un 
ekonomiskajām sekām četrās minētajās valstīs, lai sniegtu skaidru priekšstatu par 
īstermiņa un ilgtermiņa kaitējumu sociālās aizsardzības sistēmai un īpaši nabadzības 
apkarošanai, laba sociālā dialoga uzturēšanai un līdzsvaram starp elastību un drošību 
darba attiecībās; aicina Komisiju šā pētījuma izstrādāšanā izmantot savu konsultatīvo 
iestāžu, kā arī Nodarbinātības komitejas un Sociālās aizsardzības komitejas palīdzību; 
ierosina lūgt EESLK sagatavot īpašu ziņojumu;

20. aicina Komisiju lūgt ILO un Eiropas Padomi sagatavot ziņojumus par iespējamiem 
koriģējošiem pasākumiem un stimuliem, lai nodrošinātu pilnu atbilstību Eiropas Sociālajai 
hartai un tās Protokolam, kā arī ILO pamatkonvencijām, jo no tām izrietošos pienākumus 
ir ietekmējuši budžeta korekcijas pasākumi un trijotnes (SVF, Komisijas un ECB) 
pieprasītās strukturālās reformas;

21. aicina ES pēc novērtējuma veikšanas sniegt atbalstu, tostarp, ja vajadzīgs, finanšu resursus
sociālās aizsardzības standartu atveseļošanai, nabadzības apkarošanai un sociālā dialoga 
atjaunošanai ar sociālās atveseļošanas plāna palīdzību; aicina Komisiju, ECB un 
Eurogrupu atcelt noteiktos ārkārtas pasākumus;

22. aicina nodrošināt atbilstību iepriekš minētajām Līgumos un Pamattiesību hartā 
noteiktajām juridiskajām saistībām, jo to neievērošana ir ES primāro tiesību aktu 
pārkāpums;



PA\1012080LV.doc 7/9 PE524.750v01-00

LV

23. aicina ES turpmāk nepiemērot šādus institucionālos un finanšu risinājumus, kā arī ieviest 
mehānismus, kas ļauj ES iestādēm sasniegt Līgumos noteiktos sociālos mērķus un 
politikas, jo īpaši attiecībā uz visvairāk nabadzības un sociālās atstumtības riskam 
pakļauto personu individuālajām un kolektīvajām tiesībām;

24. aicina Komisiju un Padomi pievērst tādu pašu uzmanību sociālajai nevienlīdzībai un tās 
novēršanai, kādu tās velta makroekonomiskās nevienlīdzības novēršanai, un tādēļ 
attiekties pret EPSCO un tās prioritātēm tāpat kā pret ECOFIN un Eurogrupas prioritātēm.
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1. PIELIKUMS

Grieķija Portugāle Īrija Kipra ES 27Stratēģijas 
„Eiropa 2020” 
sociālie rādītāji

2007 2009 201
2

2013
1

2007 2009 2012 2013 2007 2009 2012 201
3

2007 2009 2012 2013 2007 2009 2012 2013
2

Nodarbinātības 
līmenis (20–64 gadu 
vecuma grupa) % no 
visiem iedzīvotājiem

65,7 65,8 55,
3

53,5 72,6 71,2 66,5 65,3 73,8 66,9 63,7 65,
3

76,8 75,3 70,2 67,3 70,0 69,2 68,7 68,5

58 52,7 45,
2

43,6 66,3 66,1 63,1 62,2 64,4 61,8 59,4 60,
3

67,7 68,3 64,8 62,1 62,1 62,5 62,6 62,7

80,4 78,8 65,
3

63,3 79,1 76,5 69,9 68,5 83,0 72,1 68,1 70,
4

86,4 82,8 76,1 72,9 77,9 76,0 74,8 74,4

                      
Sievietes

                        Vīrieši
                        

Jaunieši3 24 22,9 13,
1

11,6 34,9 31,3 23,6 21,7 50,4 36,9 28,2 28,
8

37,4 34,8 28,1 21,2 36,9 34,9 32,8 32,3

Cilvēki, ko apdraud 
nabadzība vai 
sociālā atstumtība 
(tūkstošos)

3064 3007 379
5

- 2653 2648 2665 - 1005 1150 1319 - 195 188 234 - 1193
97

1143
53

1231
18 
(pro
vizor
isks 
aprē
ķins)

-

Izglītību un mācības 
priekšlaikus 
pārtraukušo 
personu skaits % no 

14,6 14,5 11,
4

- 36,9 31,2 20,8 - 11,6 11,7 9,7 - 12,5 11,7 11,4 - 15,0 14,3 12,8 -

                                               
1 Dati par 2013. gada 2. cet.
2 Dati par 2013. gada 2. cet.
3  15–24 gadus veci jaunieši.
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visiem iedzīvotājiem

Augstāko izglītību 
ieguvušo personu 
skaits (% no 30–34 
gadus veciem 
iedzīvotājiem)

26,2 26,5 30,
9

- 19,8 21,1 27,2 - 43,3 48,9 51,1 - 46,2 45,0 49,9 - 30,0 32,2 35,8 -

Grieķija Portugāle Īrija Kipra ES 27Citi rādītāji
2007 2009 2012 201

3
2007 2009 2012 2013 200

7
2009 2012 201

3
2007 2009 2012 2013 200

7
200
9

201
2

201
3

Bezdarba līmenis % 
no visiem 
iedzīvotājiem

8,3 9,5 24,3 27,
3

8,9 10,6 15,9 15,7 4,7 12,0 14,7 12,
6

3,9 5,4 11,9 17,0 7,1 8,9 10,4 10,9


