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Eurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnes 2020. gadā
(2020/2079(INI))

Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 181. panta 3. punkts), ar kuru paredzēts aizstāt 
nenormatīvās rezolūcijas priekšlikumu A9-0183/2020

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Eurozonas nodarbinātības un sociālās politikas 
nostādnēm 2020. gadā

Eiropas Parlaments,

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

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

A. tā kā Covid-19 krīzei ir nepieredzēta ietekme uz visām dalībvalstīm;

B. tā kā ir paredzams, ka bezdarba līmenis eurozonā palielināsies no 7,5 % 2019. gadā līdz 
aptuveni 9,5 % 2020. gadā, bet ar būtiskām atšķirībām starp dalībvalstīm;

C. tā kā valdību noteiktie ierobežojošie pasākumi Covid-19 krīzes pārvarēšanai būtiski 
ietekmēs dalībvalstu iedzīvotāju sociālekonomisko situāciju, jo īpaši to iedzīvotāju 
sociālekonomisko situāciju, kuri atrodas visnelabvēlīgākajā situācijā; tā kā Covid-19 
krīzei ir nesamērīgi nelabvēlīga ietekme uz daudzām nozarēm un profesijām;

D. tā kā Covid-19 krīze ir parādījusi to, ka ir nepieciešamas spēcīgas veselības un sociālās 
aprūpes sistēmas dalībvalstīs;

E. tā kā kopumā sociālajiem ieguldījumiem dalībvalstīs ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu, 
ka dalībvalstīs ir izveidotas sistēmas, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu savus pilsoņus ar 
kvalitatīviem sociālajiem pakalpojumiem, jo īpaši izglītības, pensiju un veselības 
aprūpes jomā;

F. tā kā dalībvalstu un pat atsevišķu dalībvalstu reģionu darba tirgi daudzējādā ziņā 
atšķiras un izmanto dažādas sistēmas; tā kā šīs sistēmas vēsturiski ir attīstītas reģionālā 
un valsts līmenī saskaņā ar konkrētām nostādnēm, kas ir cieši saistītas ar pastāvošajām 
sociālās aizsardzības sistēmām;

G. tā kā dalībvalstis jau pirms Covid-19 krīzes saskārās ar strukturālām problēmām darba 
tirgū, tostarp zemu līdzdalības līmeni un prasmju un kvalifikāciju neatbilstību; tā kā ir 
vajadzīgi mērķtiecīgi pasākumi valstu līmenī, lai ekonomiski neaktīvus cilvēkus 
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sagatavotu to darba tirgus īpašajām vajadzībām;

H. tā kā ka eurozonā viena no lielākajām mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) problēmām ir 
kvalificēta darbaspēka trūkums; tā kā atsevišķās valstīs kvalificētu darbinieku trūkums 
atklāj nepietiekamu darbaspēka daudzumu, bet citās valstīs tas atspoguļo strukturālo 
neatbilstību starp pieejamo darbaspēku un uzņēmumu vajadzībām;

I. tā kā tās negatīvās ekonomiskās sekas, kas izriet no ierobežojošajiem pasākumiem cīņai 
pret Covid-19 krīzi, dalībvalstis ir ierobežojušas tādā veidā, ka desmitiem miljonu darba 
ņēmēju tiek iekļauti saīsināta darba laika režīma shēmās — pēc Vācijas Kurzarbeit 
(saīsināta darba laika) programmas parauga, kurā valdība maksā darba ņēmējiem 60-
85 % no darba algas, viņiem strādājot saīsinātu darba laiku vai vispār nestrādājot; tā kā 
2020. gada augusta beigās Komisija ierosināja piešķirt 81,4 miljardus EUR no 
jaunizveidotā Eiropas pagaidu atbalsta instrumenta bezdarba risku mazināšanai ārkārtas 
situācijā (SURE);

J. tā kā tiek lēsts, ka piecās lielākajās ES valstīs 9 miljoni saīsināta laika darba ņēmēju, 
aptuveni 20 % no tiem, kuri ir iekļauti šādās shēmās, ir nodarbināti t.s. “rēgu 
darbvietās” (zombie jobs) tādās nozarēs, kuras Covid-19 dēļ turpinās cīnīties, tostarp 
ceļojumu, tūrisma, viesmīlības, izklaides un mazumtirdzniecības nozarē; tā kā, ja algu 
subsīdijas tiks pārtrauktas 2021. gadā, šiem 9 miljoniem cilvēku draudēs bezdarbs; tā kā 
šīs “rēgu darbvietas” veido 6 % no kopējās nodarbinātības ES1;

K. tā kā digitalizācija un mākslīgais intelekts ir būtiski svarīgi daudzās ekonomikas 
nozarēs, jo tie var palielināt konkurētspēju un radīt darbvietas un ekonomisko 
labklājību; tā kā tehnoloģiskās pārmaiņas ir palielinājušas pieprasījumu pēc cilvēkiem 
ar attiecīgām prasmēm; tā kā digitalizācija, no vienas puses, var būt darbvietu radīšanas 
un sociālās attīstības iespēja, no otras puses, tā varētu būt arī bezdarba cēlonis;

L. tā kā līdztekus saīsināta laika darbam visā ES tiek masveidā pieņemtas arī citas 
strādāšanas formas, piemēram, attālināts darbs vai tāldarbs; tā kā elastīgam darba laika 
režīmam un tāldarbam var būt izšķiroša nozīme darbvietu saglabāšanā, kā arī darba un 
privātās dzīves līdzsvara uzlabošanā;

M. tā kā valdības noteikto ierobežojošo pasākumu cīņai pret Covid-19 rezultātā ir 
palielinājusies vardarbība ģimenē, kā rezultātā savukārt ir pieaugusi bezpajumtniecība; 
tā kā bezpajumtniecības pieaugumam pēdējo desmit gadu laikā ir daudz dažādu iemeslu 
un tā kā, lai to efektīvi novērstu, dalībvalstīm būtu jāveic pasākumi dažādās jomās, 
piemēram, veselības aprūpē, darba tirgus politikā un sieviešu aizsardzībā pret 
vardarbību ģimenē;

N. tā kā Covid-19 krīze ir nesamērīgi negatīvi ietekmējusi personas ar invaliditāti un viņu 
ģimenes; tā kā daudzās dalībvalstīs joprojām ir augsts nabadzības, tostarp bērnu 
nabadzības, līmenis un tā kā daudziem pensionāriem ir arī grūtības nodrošināt ikdienas 
vajadzības;

O. tā kā Covid-19 krīze ir atklājusi un saasinājusi problēmas, ar kurām saskaras daudzi 
sezonas strādnieki attiecībā uz veselības apdrošināšanu, sociālo aizsardzību un 

1 Allianz, The risk of 9 million zombie jobs in Europe, 2020. gada 17. jūnijs.
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pienācīgu darba laiku;

P. tā kā 2020. gada septembrī Komisijas priekšsēdētāja Urzulas fon der Leiena paziņoja, 
ka no 750 miljardu EUR lielā Atveseļošanas fonda 37 % tiks izlietoti Eiropas zaļā kursa 
mērķiem,

1. pauž bažas par Covid-19 krīzes sociālajām sekām un valdības noteikto ierobežojošo 
pasākumu ietekmi, jo īpaši uz mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem, ģimenēm un 
neaizsargātām grupām, piemēram, vecāka gadagājuma cilvēkiem un personām ar 
invaliditāti, kā arī uz darbiniekiem, kuri krīzes laikā strādā pirmajās rindās; aicina 
dalībvalstis atturēties no brīvību ierobežošanas, ja vien tas nav absolūti nepieciešams;

2. atkārtoti apstiprina, ka darba tirgus un nodarbinātības politika ir ekskluzīvā dalībvalstu 
kompetencē, un tādēļ noraida Komisijas konkrētām valstīm adresētos ieteikumus 
(KVAI);

3. pauž nožēlu, ka jauniešu bezdarba līmenis vairākās dalībvalstīs joprojām ir ļoti augsts; 
uzskata, ka ES finanšu instrumenti šajā jomā nav efektīvi un ir devuši visai nelielus 
rezultātus; atgādina, ka saskaņā ar Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 3/2015 
Garantijas jauniešiem panāktais progress ir bijis neliels un tās rezultāti nesasniedz 
sākotnēji iecerēto; šajā sakarā uzsver vajadzību vispirms uzlabot Garantijas jauniešiem 
efektivitāti un tikai pēc tam plānot palielināt tās budžetu; atgādina Komisijai par 
subsidiaritātes principu attiecībā uz jauniešu bezdarbu, ko var labāk apkarot dalībvalstu 
līmenī, ņemot vērā valstu, reģionālo un vietējo darba tirgu vajadzības;

4. atgādina, ka tikai dalībvalstīm būtu jālemj par savu valsts politiku, kuras mērķis ir 
palīdzēt jauniešiem atrast kvalitatīvas darba vietas; aicina dalībvalstis izstrādāt un 
īstenot nepieciešamo tiesisko regulējumu to darba tirgum un pielāgot to izglītības un 
apmācības sistēmas tā, lai jaunieši atbilstu darba tirgus vajadzībām; aicina dalībvalstis 
ieviest duālās apmācības sistēmu;

5. atzīmē, ka Eiropas sabiedrība noveco; atgādina, ka demogrāfiskā situācija būtiski 
ietekmē darba tirgu; šajā sakarībā mudina dalībvalstis īstenot politiku, lai mainītu 
novecošanas tendenci kontinentā, neizmantojot migrācijas instrumentu, kas rada sociālo 
dempingu; norāda uz nepieciešamību paaugstināt nodarbinātības līmeni un uzlabot 
digitālās prasmes darba ņēmējiem, kas vecāki par 50 gadiem, gan radot stimulus 
uzņēmumiem dažādās jomās, gan nodrošinot piekļuvi mūžizglītības iespējām;

6. noraida priekšlikumu par Bezdarba Eiropā pārapdrošināšanas shēmu, jo tas ir vēl viens 
solis uz pārvedumu savienību; uzskata, ka šāda shēma neatrisina strukturālās valstu vai 
reģionālās darba tirgus problēmas, kuras ir pastāvīgas; tā vietā aicina dalībvalstis veikt 
atbilstošus ieguldījumus darba tirgus politikā un ekonomikas reformās, lai novērstu 
ilgstošu bezdarbu;

7. uzsver, ka jaunizveidotajam SURE instrumentam jābūt pagaidu instrumentam; aicina 
saņēmējas dalībvalstis daļu no SURE finansējuma izmantot bezdarba riskam pakļauto 
cilvēku prasmju uzlabošanai, lai viņi varētu pāriet uz dzīvotspējīgākām nozarēm;

8. mudina dalībvalstis veikt pasākumus, ar ko turpinātu darba tirgū iekļaut un integrēt 
personas ar invaliditāti;
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9. mudina dalībvalstis nodrošināt, lai darba ņēmēji saņem algu, kas ļauj viņiem dzīvot 
cilvēka cienīgu dzīvi savā valstī; šajā sakarā atgādina, ka jebkādi lēmumi par minimālās 
algas noteikšanu ir dalībvalstu prerogatīva; pauž bažas par to, ka Komisija izmanto 
koronavīrusa radīto situāciju, lai turpinātu virzīt savu programmu attiecībā uz 
ekonomikas, sociālajiem un vides jautājumiem; atkārtoti norāda, ka konkurētspējīgu 
atalgojumu jau tagad ir iespējams pienācīgi panākt, izmantojot darba koplīgumus un 
arodbiedrības;

10. uzskata, ka Covid-19 pandēmijas un valdību noteikto ierobežojošo pasākumu rezultātā 
ir krasi pieaudzis to stundu skaits, ko darbinieki strādā tāldarbā; atzīst, ka tāldarbs 
sniedz daudzus sociālus un finansiālus ieguvumus darba ņēmējiem un uzņēmumiem; 
uzskata, ka ES iestāžu un aģentūru spēja darboties attālināti sniedz ideālu iespēju 
iestādēm samazināt izdevumus par biroju telpām; mudina dalībvalstis attīstīt, veicināt, 
atbalstīt un reglamentēt tāldarbu un platformu darbu;

11. aicina dalībvalstis nodrošināt pienācīgus darba apstākļus mobiliem pārrobežu un 
sezonas darba ņēmējiem;

12. uzsver, ka MVU ir būtiska nozīme ekonomikas izaugsmes veidošanā un darbvietu 
radīšanā ES; aicina dalībvalstis pastiprināt atbalstu MVU;

13. norāda, ka daudzās dalībvalstīs joprojām ir augsts nabadzības līmenis; uzsver, ka 
pienācīgu darbvietu radīšana ir vislabākais instruments nabadzības apkarošanai; uzsver, 
ka bērnu nabadzībai ir daudz dažādu iemeslu un ka attiecīgie jautājumi, tādi kā 
veselības aprūpe, izglītība, bērnu aprūpe, uzturs un mājokļi, ietilpst dalībvalstu 
kompetencē un pienākumos; mudina dalībvalstis prioritārā kārtā risināt bērnu 
nabadzības problēmu;

14. mudina dalībvalstis pārliecināties, ka to nodokļu sistēmas un sociālā nodrošinājuma 
sistēmas nerada šķēršļus darbvietu radīšanai; uzskata, ka mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem labvēlīga tiesiskā vide ir svarīgs ekonomikas izaugsmes nosacījums; 
atgādina, ka spēcīgas un ilgtspējīgas labklājības sistēmas balstās uz rezultatīvu un labi 
funkcionējošu ekonomiku;

15. noraida jebkādu mēģinājumu Eiropas sociālo tiesību pīlāra aizsegā standartizēt 
dalībvalstu sociālo politiku un sociālās aizsardzības sistēmas, jo tas apdraudētu šo valstu 
politikas efektivitāti šajās jomās;

16. mudina dalībvalstis nodrošināt, ka to pensiju sistēmas, kas paredzētas darba ņēmējiem 
un pašnodarbinātajiem, joprojām ir pienācīgas un ilgtspējīgas; mudina dalībvalstis 
garantēt pienācīgas vecuma pensijas un novērst pensionāru nabadzību;

17. atzinīgi vērtē to, ka Covid-19 krīzes laikā daudzas dalībvalstis ir veikušas ārkārtas 
pasākumus, lai novērstu un risinātu bezpajumtniecības problēmu, nodrošinot ārkārtas 
mītnes; mudina dalībvalstis apmainīties ar paraugpraksi, lai risinātu pieaugošo 
bezpajumtniecības problēmu;

18. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.

Or. en
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