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Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Eiropas Parlaments, Padome un 
Komisija parakstīja Iestāžu kopīgu 
proklamāciju par Eiropas sociālo tiesību 
pīlāru (14). Pīlārs nosaka 20 principus un 
tiesības, kas nepieciešami labi 
funkcionējošu un taisnīgu darba tirgu un 
sociālās drošības sistēmu atbalstam, un tie 
strukturēti trijās kategorijās: vienlīdzīgas 
iespējas un piekļuve darba tirgum, taisnīgi 
darba apstākļi un sociālā aizsardzība un 
iekļaušana. Principi un tiesības dod ievirzi 
mūsu stratēģijai, nodrošinot, ka pāreja uz 
klimatneitralitāti, vidisko ilgtspēju un 
digitalizāciju, kā arī demogrāfiskās 
pārmaiņas ir sociāli taisnīgas un 
pamatotas. Pīlārs veido pamatprincipu 
kopumu, kas palīdzēs pārraudzīt 
dalībvalstu nodarbinātības un sociālos 
rādītājus, virzīt reformas valsts, reģionālā 
un vietējā līmenī un mūsdienu ekonomikā 
apvienot “sociālos” un “tirgus” aspektus, 
arī veicinot sociālo ekonomiku.

(7) Eiropas Parlaments, Padome un 
Komisija parakstīja Iestāžu kopīgā 
proklamācija par Pīlāru (14). Pīlārs nosaka 
20 principus un tiesības, kas nepieciešami 
labi funkcionējošu un taisnīgu darba tirgu 
un sociālās drošības sistēmu atbalstam, un 
tie strukturēti trijās kategorijās: 
vienlīdzīgas iespējas un piekļuve darba 
tirgum, taisnīgi darba apstākļi un sociālā 
aizsardzība un iekļaušana. Principi un 
tiesības dod ievirzi mūsu stratēģijai, un tie 
ir jāievēro, lai nodrošinātu, ka pāreja uz 
klimatneitralitāti, vidisko ilgtspēju un 
digitalizāciju ir sociāli taisnīga un 
pamatota un ka tiek ņemtas vērā 
demogrāfiskās izmaiņas un ar tām 
saistītās risināmās problēmas. Ņemot vērā 
to, ka Pīlārs un tā principi veido 
pamatprincipu kopumu, kas palīdzēs 
pārraudzīt dalībvalstu nodarbinātības un 
sociālos rādītājus, nodarbinātības 
pamatnostādnes var būt dalībvalstīm 
svarīgs instruments, lai izstrādātu un 
īstenotu politikas un pasākumus 
noturīgākai un iekļaujošākai sabiedrībai 
un ekonomikai, vienlaikus veicinot darba 
tiesības un cenšoties sasniegt augšupējas 
konverģences mērķi, lai turpinātu attīstīt 
Eiropas sociālo modeli.

__________________ __________________
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Dalībvalstīm būtu jāstrādā kopā pie tā, lai 
nodrošinātu sociālo aizsardzību 
mobilajiem darba ņēmējiem, tostarp 
pašnodarbinātajām personām, kas strādā 
vienā, bet dzīvo citā dalībvalstī. Sociālās 
aizsardzības sistēmu modernizācijai būtu 
jāveicina tādi Eiropas darba tirgus 
principi, kas paredz ilgtspējīgu universālu 
pārrobežu sociālo aizsardzību, novērš 
jebkādus trūkumus šajā aizsardzībā un, 
visbeidzot, nodrošina produktīvu 
darbaspēku.
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