
PR\896295LV.doc PE485.948v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

2012/2003(INI)

19.3.2012

ZIŅOJUMA PROJEKTS
par Sociālo ieguldījumu paktu — atbildes reakciju uz krīzi
(2012/2003(INI))

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Referente: Danuta Jazłowiecka



PE485.948v01-00 2/9 PR\896295LV.doc

LV

PR_INI

SATURA RĀDĪTĀJS

Lpp.

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS ............................................3

PASKAIDROJUMS ...............................................................................................................8



PR\896295LV.doc 3/9 PE485.948v01-00

LV

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Sociālo ieguldījumu paktu — atbildes reakciju uz krīzi

(2012/2003(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD), jo īpaši tā 5., 6., 9., 147., 
149., 151. un 153. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 3. marta paziņojumu „Eiropa 2020 — Stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” (COM(2010)2020),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 23. novembra paziņojumu „Jaunu prasmju un darba 
vietu programma — Eiropas ieguldījums ceļā uz pilnīgu nodarbinātību (COM(2010)0682) 
un Parlamenta 2011. gada 26. oktobra rezolūciju par šo jautājumu1,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 23. novembra paziņojumu „Gada izaugsmes pētījums 
par 2012. gadu (COM(2011)0815), tam pievienoto Vienotā nodarbinātības ziņojuma 
projektu un Parlamenta 2012. gada 15. februāra rezolūciju par sociālajiem un 
nodarbinātības aspektiem izaugsmes pētījumā par 2012. gadu2,

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 3. oktobra paziņojumu attiecībā uz Komisijas ieteikumu 
par tādu cilvēku aktīvu integrāciju, kuri ir atstumti no darba tirgus (COM(2008)0639), un 
Parlamenta 2009. gada 6. maija rezolūciju par šo jautājumu3,

– ņemot vērā Eurostat 2012. gada janvāra pētījumu un Eurostat 2012. gada 8. februāra 
paziņojumu presei4,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Eiropas platforma cīņai pret nabadzību un sociālo 
atstumtību — Eiropas pamatprogramma sociālai un teritoriālai kohēzijai” 
(COM(2010)0758), Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu5 un 
Parlamenta 2011. gada 15. novembra rezolūciju par šo jautājumu6,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 22. oktobra Lēmumu 
Nr. 1098/2008/EK par Eiropas gadu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību 
(2010. gads)7,

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 2. jūlija paziņojumu „Atjaunināta sociālā programma —
iespējas, pieejamība un solidaritāte 21. gadsimta Eiropā” (COM(2008)0412) un 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0466.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0047.
3 OV C 212E, 5.8.2010., 23. lpp.
4 Eurostat paziņojums presei 21/2012, 1. lpp.
5 OV C 238, 25.8.2011., 130.-134. lpp.
6 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0495.
7 OV L 298, 7.11.2008., 20. un 29. lpp.
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Parlamenta 2009. gada 6. maija rezolūciju par šo jautājumu1,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Valsts finanšu ilgtermiņa ilgtspējība ekonomikas 
atveseļošanas apstākļos”(COM(2009)0545) un Parlamenta 2010. gada 20. maija 
rezolūciju par šo jautājumu2,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 9. jūnija paziņojumu „Jauns stimuls Eiropas sadarbībai 
profesionālās izglītības un apmācības jomā, lai atbalstītu stratēģiju „Eiropa 2020”” 
(COM(2010)0296) un Parlamenta 2011. gada 8. jūnija rezolūciju par šo jautājumu3,

– ņemot vērā tā 2011. gada 1. decembra rezolūciju par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
novēršanu4,

– ņemot vērā 2010. gada 7. decembrī pieņemto Briges komunikē par ciešāku Eiropas 
sadarbību profesionālās izglītības un apmācības jomā laikposmam no 2011. gada līdz 
2020. gadam5,

– ņemot vērā Komisijas dienestu darba dokumentu „Panākumi kopējo Eiropas mērķu 
sasniegšanā izglītības un apmācības jomā” (SEC(2011)0526),

– ņemot vērā tā 2010. gada 6. jūlija rezolūciju par jauniešu piekļuves darba tirgum 
veicināšanu un praktikanta, stažiera un mācekļa statusa nostiprināšanu6,

– ņemot vērā nesen pieņemto tiesību aktu kopumu, ko veido piecas regulas un viena 
direktīva, ES ekonomikas pārvaldības jautājumā7,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 29. jūnija paziņojumu par daudzgadu finanšu shēmu 
2014.-2020. gadam (COM(2011)0398),

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu (A7-0000/2012),

A. tā kā pašreizējā ekonomikas un finanšu krīze ilgtermiņā ietekmēs ne tikai ekonomikas 
izaugsmi, bet arī nodarbinātības līmeni, valsts uzkrājumus un sociālo ieguldījumu kvalitāti 
Eiropā;

B. tā kā lielākā daļa jaunāko krīzes risinājumu galvenokārt balstījās uz īstermiņa mērķiem, lai 
atjaunotu valsts finanšu stabilitāti, un tie bija izšķiroši centieni mūsu ekonomikas 
aizsardzībai; un tā kā šie stingrie pasākumi varēja izraisīt negatīvu ilgtermiņa ietekmi uz 
nodarbinātību, izaugsmi un konkurētspēju, ja papildus netiktu veikti izaugsmei un 
nodarbinātībai labvēlīgi pasākumi;

                                               
1 Pieņemtie teksti, P6_TA (2009)0370.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0190.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0263.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0531.
5 IP/10/1673
6 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0262.
7 OV L 306, 23.11.2011., 1.-47. lpp.
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C. tā kā ar Lisabonas stratēģiju un Eiropas Nodarbinātības stratēģiju nav īstenoti paredzētie 
mērķi un tā kā stratēģijas „Eiropa 2020” panākumi ir apšaubāmi un ir nepieciešama 
lielāka dalībvalstu un Eiropas iestāžu iesaistīšanās;

D. tā kā no nesen publicētā Gada izaugsmes pētījuma, kā arī Vienotā nodarbinātības 
ziņojuma izriet, ka par prioritāti joprojām tiek uzskatīta fiskālā konsolidācija un tāpēc 
dalībvalstis nav pietiekami ņēmušas vērā stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus sociālajā, 
nodarbinātības un izglītības jomā;

E. tā kā bezdarba līmenis ES 27 valstīs 2012. gada janvārī pārsniedza 10 %, jo īpaši 
ietekmējot jauniešus, mazkvalificētus darbiniekus un ilgstošos bezdarbniekus, un tā kā 
kopā ar sabiedrības novecošanos tas ilgtermiņā rada nopietnu cilvēkkapitāla zuduma risku 
un varētu neatgriezeniski ietekmēt darba tirgu un iespējamo ekonomikas izaugsmi;

F. tā kā 2010. gadā gandrīz 16 % Eiropas iedzīvotāju bija pakļauti nabadzības riskam un 
bezdarbnieku mājsaimniecībās dzīvojošo bērnu un pieaugušo skaits tajā pašā gadā bija 
pieaudzis līdz gandrīz 10 %; tā kā tas kopā ar bērnu nabadzību, trūcīgo darba ņēmēju 
īpatsvaru un augsto bezdarba līmeni jauniešu vidū turpmāk vēl vairāk palielinās 
nabadzības un sociālās atstumtības risku;

G. tā kā izglītības rezultāti Eiropas Savienībā joprojām neatbilst darba tirgus prasībām un 
aizvien pieaugošajai intensitātei, kuru attiecībā uz zināšanām un prasmēm pieprasa 
pieejamās darbavietas;

H. tā kā ir palielinājies spiediens uz sociālās palīdzības shēmām un to ieņēmumi ir būtiski 
samazinājušies; tā kā paredzams, ka ilgtermiņa bezdarba augsto rādītāju noturība šo 
tendenci vēl vairāk pasliktinās;

I. tā kā mērķtiecīgi sociālie ieguldījumi ir vajadzīgi, lai turpmāk nodrošinātu pienācīgu 
nodarbinātības līmeni, stabilizētu ekonomiku, palielinātu cilvēkkapitālu un paaugstinātu 
Eiropas Savienības konkurētspēju,

Atjaunināta pieeja sociālajiem ieguldījumiem Eiropā

1. atgādina, ka sociālie ieguldījumi, proti, finansējuma nodrošināšana un izmantošana 
sociālo labumu un ekonomiskā ienesīguma radīšanai, ir paredzēti, lai risinātu aktuālos 
sociālos riskus un vajadzības, koncentrētos uz valsts politiku un cilvēkkapitāla 
ieguldījumu stratēģijām, kuras sagatavo indivīdus, ģimenes un sabiedrību, lai tā spētu 
pielāgoties dažādām pārmaiņām un pāriet uz elastīgāku darba tirgu;

2. uzsver, ka viena no svarīgākajām sociālo ieguldījumu iezīmēm ir to spēja saskaņot 
sociālos un ekonomiskos mērķus, tāpēc tie būtu jāuztver ne tikai kā līdzekļu izlietojums, 
bet arī kā ieguldījumi, kas nākotnē nodrošinās reālus ienākumus;

3. tāpēc norāda, ka sociālajiem ieguldījumiem būtu jāieņem svarīga vieta Eiropas 
ekonomikas un nodarbinātības politikā, kā arī ES piedāvātajos krīzes risinājumos, un ka 
tādēļ ir labāk jāīsteno stratēģijas „Eiropa 2020” nodarbinātības, sociālie un izglītības 
mērķi;
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4. norāda, ka krīzes situācija pieprasa modernizēt Eiropas sociālo modeli, pārdomāt valsts 
sociālās politikas un pāriet no „aktīvas labklājības valsts”, kas reaģē tikai uz tirgus 
nepilnību izraisīto kaitējumu, uz „aktivizējošu labklājības valsti”, kas iegulda cilvēkos, 
nodrošinot iedzīvotājiem instrumentus un sniedzot stimulu;

Aktivizējoša labklājības valsts

5. šajā saistībā aicina dalībvalstis un Komisiju saglabāt līdzsvaru starp steidzamām darbībām 
krīzes izraisīto problēmu risināšanai un vidēja termiņa vai ilgtermiņa darbībām un noteikt 
īpašu prioritāti pasākumiem ar šādu mērķi:

a) palīdzēt bezdarbniekiem atgriezties darbā;
b) izveidot ilgtspējīgas un kvalitatīvas darbavietas, uzlabojot darba ražīgumu, kā arī 

darba dalīšanu;
c) veikt ieguldījumus izglītībā un apmācībā;
d) palielināt līdzsvaru starp elastīgumu un drošību un palīdzēt savienot ģimenes dzīvi ar 

profesionālo darbību;
e) reformēt pensiju sistēmas un radīt apstākļus ilgstošākai nodarbinātībai;
f) izskaust nabadzību un sociālo atstumtību;

6. aicina dalībvalstis un Komisiju veikt pasākumus, lai izveidotu darbam labvēlīgu vidi ar 
darba tirgus politiku atbalsta palīdzību, piemēram, saistot efektīvākas un mērķtiecīgākas 
nodarbinātības un sociālās palīdzības sistēmas ar nodarbinātības aktivizēšanas 
pasākumiem; ieviest īpašu apmācību un pārkvalificēšanu, lai atbalstītu ilgstošo 
bezdarbnieku nodarbinātības iespējas un sekmētu kvalifikācijas celšanu un apmācību 
darba vietā, īpašu uzmanību pievēršot nenodarbinātajiem jauniešiem un darbiniekiem ar 
zema līmeņa prasmēm;

7. aicina dalībvalstis veikt ieguldījumus jauniešu atbalstīšanā un viņu piekļuves darba tirgum 
uzlabošanā, piedāvājot apmācību un jauniešu prakses programmas, sekmējot 
uzņēmējdarbību un sniedzot stimulu darba devējiem nodarbināt absolventus, nodrošinot
labāku pāreju no izglītības uz darbu un veicinot Eiropas līmeņa un reģionālo mobilitāti;

8. aicina dalībvalstis un Komisiju veikt visus iespējamos pasākumus, lai uzlabotu izglītības 
sistēmas visos līmeņos ar šādām darbībām: liekot stingru uzsvaru uz agrīnās bērnības 
attīstības stratēģiju; nepieļaujot priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu; uzlabojot vidējās 
izglītības kvalitāti un ieviešot ievirzes un konsultāciju pakalpojumus; nodrošinot 
studentiem labākus apstākļus augstākās izglītības ieguvei vai tiešai piekļuvei darba 
tirgum; attīstot instrumentus, lai labāk sagatavotos nākotnes zināšanu vajadzībām un 
pastiprinātu sadarbību starp izglītības iestādēm, uzņēmumiem un nodarbinātības 
dienestiem; uzlabojot profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, kā arī izstrādājot valsts 
kvalifikāciju pamatprogrammas;

9. aicina Komisiju garantēt elastdrošības principu vispārēju ieviešanu un risināt darba tirgus 
segmentēšanas problēmas, nodrošinot pienācīgu sociālās aizsardzības segumu gan 
personām pārejas laikā, gan personām ar pagaidu vai daļlaika darba līgumiem, un 
nodrošinot piekļuvi apmācības, profesionālās attīstības un pilna laika darba iespējām; 
aicina dalībvalstis ieguldīt tādos pakalpojumos kā bērnu aprūpes iestādes un pagarinātās 
dienas grupas skolās, kas palīdzētu sekmēt dzimumu līdztiesību, veicinātu labāku 
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profesionālās un privātās dzīves saskaņošanu un mudinātu nestrādājošos un vientuļos 
vecākus sākt strādāt;

10. aicina dalībvalstis īstenot nepieciešamās reformas, lai palielinātu likumā noteikto 
pensionēšanās vecumu un ierobežotu priekšlaicīgas pensionēšanās iespējas, un apvienot 
tās ar darba apstākļu pastāvīgu uzlabošanu un mūžizglītības sistēmu ieviešanu, nodrošinot 
ilgstošāku profesionālo darbību;

Labāka pārvaldība, izmantojot Sociālo ieguldījumu paktu

11. aicina dalībvalstis uzlabot centienus iekļaut sociālos ieguldījumus savos vidējā termiņa un 
ilgtermiņa budžeta mērķos, kā arī savās valsts reformu programmās; aicina Eiropadomi un 
Komisiju labāk uzraudzīt stratēģijas „Eiropa 2020” nodarbinātības un sociālo mērķu 
īstenošanu;

12. norāda, ka nodarbinātības un sociālo mērķu pienācīgas īstenošanas nolūkā nesen izveidotā 
ES makroekonomikas un budžeta uzraudzības sistēma jāpapildina ar nodarbinātības un 
sociālās politikas uzlabotu monitoringu; tādēļ aicina Komisiju apsvērt iespēju izstrādāt 
progresa ziņojumu par kopējiem sociālo ieguldījumu rādītājiem, lai uzraudzītu attīstību ES 
valstīs šajā jautājumā;

13. aicina dalībvalstis apsvērt „Sociālo ieguldījumu pakta” parakstīšanu, kas ļautu tām 
izveidot pastiprinātu kontroles mehānismu, lai uzlabotu centienus panākt stratēģijas 
„Eiropa 2020” nodarbinātības, sociālos un izglītības mērķus;

14. aicina Komisiju veikt visus iespējamos pasākumus, lai mudinātu dalībvalstis parakstīt 
„Sociālo ieguldījumu paktu”, un ieviest nodarbinātības, sociālo un izglītības mērķu 
novērtējumu ekonomikas politikas koordinācijas ciklā „Eiropas semestris” 2013. gadā 

15. aicina dalībvalstis nodrošināt, lai pašreiz apspriestajā daudzgadu finanšu shēmā 2014.-
2020. gadam būtu iekļauti pienācīgi budžeta līdzekļi, kas nepieciešami sociālajiem 
ieguldījumiem Eiropā, un lai pieejamo finansējumu var izmantot racionāli un efektīvi, kā 
arī panākt, lai struktūrfondi, jo īpaši Eiropas Sociālais fonds, atbalsta sociālos 
ieguldījumus, nodrošinot, ka to prioritātes atspoguļo dažādu dalībvalstu īpašās vajadzības; 
aicina Komisiju vajadzības gadījumā nodrošināt citu iespējamo finanšu avotu pieejamību 
dalībvalstīm sociālo ieguldījumu mērķiem;

16. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām 
un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Pašreizējai ekonomikas un finanšu krīzei nenoliedzami būs spēcīga ilgtermiņa ietekme ne 
tikai uz Eiropas ekonomiku, bet arī uz nodarbinātības līmeni, valsts uzkrājumiem un 
sociālajiem ieguldījumiem Eiropā. Lielākā daļa neseno un pašreizējo krīzes risinājumu ir 
balstīti uz īstermiņa mērķiem, lai atjaunotu valsts finanšu ilgtspējību, kurai ir izšķiroša nozīme 
Eiropas Savienības ekonomikā. Tomēr šajā saistībā mums nevajadzētu izturēties nevērīgi pret 
negatīvo ietekmi, kādu šie pasākumi varētu atstāt uz nodarbinātību un konkurētspēju Eiropā, 
un papildus būtu jāveic izaugsmei un nodarbinātībai labvēlīgi pasākumi, piemēram, 
mērķtiecīgi sociālie ieguldījumi.

Nākotnes problēmas

Ekonomikas un sociālās krīzes radīto seku dēļ ES 27 valstīs bezdarba līmenis 2012. gada 
janvārī pārsniedza 10 %. Turklāt Eiropa saskaras ar ārkārtīgi nopietnām problēmām jauniešu 
bezdarba jautājumā, kas kopā ar vēl sarežģītāko pāreju no skolas uz darbu izraisa risku 
saistībā ar nošķirtību no darba tirgus un cilvēkkapitāla zudumiem ilgtermiņā. Vēl viens 
neatliekams jautājums ir situācija, kādā atrodas mazkvalificēti strādnieki, kuri saskaras ar 
pastāvīgu darbaspēka pieprasījuma samazināšanos sakarā ar nozares pārmaiņām ceļā uz 
augstākām tehnoloģijām un zināšanu ietilpīgām darbībām, kā arī to cilvēku skaita pieaugums, 
kuri dzīvo nabadzībā un kurus apdraud sociālā atstumtība. 

Sarežģīto situāciju darba tirgū vēl vairāk pasliktina problēmas saistībā ar izglītības sistēmām, 
kā arī sabiedrības novecošanos. No vienas puses, sliktie izglītības rezultāti Eiropas Savienībā 
neatbilst darba tirgus prasībām un aizvien pieaugošajai intensitātei, kuru attiecībā uz 
zināšanām un prasmēm pieprasa pieejamās darbavietas. Ar bažām jānorāda, ka 2010. gadā 
14,1 % jauniešu vecumā no 18 līdz 24 gadiem tika raksturoti kā mācības priekšlaicīgi 
pārtraukušas personas un vairāk nekā 20 % no visiem bērniem lasītprasme un rēķinātprasme 
neatbilda pamata standartiem. No otras puses, sakarā ar sabiedrības novecošanos darba tirgū 
iesaistās arvien mazāk cilvēku, un no 2012. gada sāks samazināties darbspējas vecuma 
iedzīvotāju skaits, novedot pie tā, ka 2060. gadā uz katru iedzīvotāju, kuram ir 65 gadi vai 
vairāk, būs tikai divi strādājošie. Šīm demogrāfiskajām tendencēm būs nopietna 
neatgriezeniska ietekme uz darba tirgu, ekonomiskās izaugsmes potenciālu un valsts 
uzkrājumiem.

Turklāt krīzes seku dēļ daudzās valstīs ir palielinājies spiediens uz sociālās palīdzības 
shēmām un ir būtiski samazinājušies ieņēmumi pensiju shēmu, bezdarbnieku pabalstu vai 
veselības aprūpes sistēmu nodrošināšanai.  Paredzams, ka ilgtermiņa bezdarba augstie rādītāji 
vēl vairāk pasliktinās šo tendenci.

Diemžēl šķiet, ka vairumam jaunāko krīzes risinājumu trūkst sociālās un nodarbinātības 
politikas dimensijas. No nesen publicētā Gada izaugsmes pētījuma, kā arī Vienotā 
nodarbinātības ziņojuma izriet, ka par prioritāti joprojām tiek uzskatīta fiskālā konsolidācija, 
tāpēc dalībvalstis nav pietiekami ņēmušas vērā stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus sociālajā, 
nodarbinātības un izglītības jomā. 

Sociālo ieguldījumu nozīme
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Lai atjaunotu ilgtspējīgu izaugsmi Eiropā, ir obligāti jārisina iepriekš minētās problēmas ar 
mērķtiecīgu sociālo ieguldījumu palīdzību, sagatavojot indivīdus, ģimenes un sabiedrību 
pielāgoties mainīgajiem ekonomiskajiem apstākļiem un darba tirgus prasībām. Nodrošinot 
valsts finansējuma ilgtspējību, dalībvalstīm būtu vienlīdz jākoncentrējas uz to, lai palīdzētu 
bezdarbniekiem, jo īpaši ilgstošajiem bezdarbniekiem, atgriezties darbā, radot ilgtspējīgas un 
kvalitatīvas darbavietas, uzlabojot darba ražīgumu, kā arī darba dalīšanu; uz to, lai ieguldītu 
līdzekļus izglītībā un apmācībā, uzlabojot izglītības rezultātus un labāk pielāgojot absolventu 
un strādājošo zināšanas darba tirgus prasībām; lai palielinātu līdzsvaru starp elastīgumu un 
drošību un palīdzētu savienot ģimenes dzīvi ar profesionālo darbību; lai reformētu pensiju 
sistēmas un radītu apstākļus ilgstošākai nodarbinātībai; izskaužot nabadzību un sociālo 
atstumtību.

Sociālie ieguldījumi, kas aptver plašu politikas spektru, ir svarīgi, lai nākotnē no jauna 
nodrošinātu pienācīgu nodarbinātības līmeni un uzlabotu Eiropas konkurētspēju. Tā kā šo 
ieguldījumu mērķis ir saskaņot sociālos un ekonomikas mērķus, valdībām tie būtu jāuztver ne 
tikai kā līdzekļu izlietojums, bet drīzāk kā ieguldījumi, kas nākotnē nodrošinās reālus 
ienākumus. Turklāt šķiet, ka krīzes situācija liek dalībvalstīm pārdomāt savu sociālo politiku 
un pāriet no „aktīvas labklājības valsts” uz „aktivizējošu labklājības valsti”, kas iegulda 
cilvēkos, nodrošinot iedzīvotājiem instrumentus un sniedzot stimulu, — nevis tikai reaģē uz 
tirgus nepilnību izraisīto kaitējumu. Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, mums būtu 
jānodrošina, ka sociālie ieguldījumi ieņem svarīgu vietu Eiropas ekonomikas un 
nodarbinātības politikā un ES piedāvātajos krīzes risinājumos.

ES dimensija un labāka pārvaldība

Šķiet, ka ir steidzami jāizveido saskaņota ES pieeja sociālo ieguldījumu jautājumā. Pirmais 
mēģinājums izveidot saskaņotu ES atbildes reakciju uz nodarbinātības un sociālo politiku 
Eiropā — Lisabonas stratēģija kopā ar Eiropas Nodarbinātības stratēģiju — vājās pārvaldības 
rezultātā bija neveiksmīgs, un diemžēl mūsu novērojumi liecina, ka arī stratēģijas 
„Eiropa 2020” panākumi ir apšaubāmi un ir nepieciešama lielāka dalībvalstu iesaistīšanās.  
Tāpēc referente uzskata, ka nesen izveidotā ekonomikas pārvaldība un makroekonomiskā 
uzraudzība būtu jāpapildina ar nodarbinātības un sociālās politikas monitoringu. Šajā saistībā 
referente aicina dalībvalstis parakstīt „Sociālo ieguldījumu paktu”, kas ļautu tām izveidot 
labākas pārvaldības un kontroles mehānismu attiecībā uz stratēģijas „Eiropa 2020” 
nodarbinātības, sociālo un izglītības mērķu īstenošanu. Referente aicina Komisiju izstrādāt 
progresa ziņojumu par kopējiem sociālo ieguldījumu rādītājiem, lai uzraudzītu attīstību ES 
valstīs šajā jomā. Pareizai sociālo ieguldījumu stratēģijai nepieciešams pienācīgs finansējums, 
tādēļ referente aicina Padomi nodrošināt, lai pašreiz apspriestajā daudzgadu finanšu shēmā 
2014.–2020. gadam tiktu iekļauti pienācīgi budžeta līdzekļi, kas vajadzīgi sociālajiem 
ieguldījumiem Eiropā, kā arī panākt, lai struktūrfondi, jo īpaši Eiropas Sociālais fonds, 
atbalsta sociālos ieguldījumus.


