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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par spēcīgu sociālo Eiropu taisnīgai pārejai
(2020/2084(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 3. un 5. pantu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 9., 151., 152., 153., 156., 
157., 162. un 168. pantu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 1., 8. un 28. protokolu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un it īpaši tās IV sadaļu 
(Solidaritāte),

– ņemot vērā Eiropas sociālo tiesību pīlāru, ko 2017. gada novembrī izsludināja 
Eiropadome, Eiropas Parlaments un Eiropas Komisija,

– ņemot vērā Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam,

– ņemot vērā Parīzes nolīgumu, kas tika noslēgts 2015. gadā COP21, un jo īpaši tā 
preambulu “mudināt puses, īstenojot savu politiku un pasākumus, veicināt taisnīgu 
darbaspēka pāreju un pienācīgas kvalitātes darbvietu radīšanu saskaņā ar valsts 
noteiktajām attīstības prioritātēm un stratēģijām”,

– ņemot vērā SDO konvencijas un ieteikumus, jo īpaši 1947. gada Konvenciju par darba 
inspekciju (Nr. 81), SDO Simtgades deklarāciju (2019) un SDO 2016. gada februāra 
Pamatnostādnes par taisnīgu pāreju uz ekoloģiski ilgtspējīgu ekonomiku un sabiedrību 
visiem,

– ņemot vērā ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM), it īpaši 1., 3., 4., 5., 8., 10. un 
13. mērķi,

– ņemot vērā ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD) un tās 
stāšanos spēkā 2011. gada 21. janvārī saskaņā ar Padomes 2009. gada 26. novembra 
Lēmumu 2010/48/EK par to, lai Eiropas Kopiena noslēgtu ANO Konvenciju par 
personu ar invaliditāti tiesībām,

 – ņemot vērā ANO Konvenciju par jebkādas sieviešu diskriminācijas izskaušanu,

 – ņemot vērā Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvu 2000/78/EK, ar ko nosaka 
kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju (“Nodarbinātības 
vienlīdzības direktīva”)1,

– ņemot vērā Padomes 2000. gada 29. jūnija Direktīvu 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas 

1 OV L 303, 2.12.2000., 16. lpp.
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attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības2,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomes Direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes 
principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas (COM(2008)0426) un Parlamenta 2009. gada 2. aprīļa nostāju 
attiecībā uz to3,

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 14. janvāra paziņojumu “Spēcīga sociālā Eiropa 
taisnīgai pārejai” (COM(2020)0014),

– ņemot vērā Komisijas 2019. gada 11. decembra paziņojumu par Eiropas zaļo kursu 
(COM(2019)0640),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 27. maija paziņojumu “Eiropas lielā stunda ― 
jāatjaunojas un jāsagatavo ceļš nākamajai paaudzei” (COM(2020)0456),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 27. maija paziņojumu “ES budžets — Eiropas 
atveseļošanas plāna dzinējspēks” (COM(2020)0442),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 27. maija paziņojumu “Pielāgotā Komisijas darba 
programma 2020. gadam” (COM(2020)0440),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 28. maija priekšlikumu Padomes regulai, ar ko 
izveido Eiropas Savienības Atveseļošanas instrumentu ekonomikas atveseļošanas 
atbalstam pēc Covid-19 pandēmijas (COM(2020)0441),

– ņemot vērā savu 2020. gada 19. jūnija rezolūciju par Eiropas aizsardzību pārrobežu un 
sezonālajiem darba ņēmējiem saistībā ar Covid-19 krīzi4,

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 17. jūnija ziņojumu par demogrāfisko pārmaiņu 
ietekmi (COM(2020)0241),

– ņemot vērā Eiropas Reģionu komitejas 2017. gada 18. janvāra atzinumu “ES risinājumi 
demogrāfijas problēmai” (2017/C017/08),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 19. februāra paziņojumu “Eiropas digitālās nākotnes 
veidošana” (COM(2020)0067),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 1. jūlija priekšlikumu Padomes ieteikumam par 
profesionālo izglītību un apmācību (PIA) ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam 
taisnīgumam un noturībai (COM(2020)0275),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 1. jūlija dienestu darba dokumentu 
(SWD(2020)0124), kas pievienots priekšlikumam Padomes ieteikumam “Tilts uz 
nodarbinātību — Garantijas jauniešiem pastiprināšana”,

– ņemot vērā 2020. gada 10. jūlija normatīvo rezolūciju par priekšlikumu Padomes 

2 OV L 180, 19.7.2000., 22. lpp.
3 OV C 137E, 27.5.2010., 68. lpp.
4 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0176.
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lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm5,

– ņemot vērā 2020. gada 8. jūlija normatīvo rezolūciju par priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz resursiem īpašajam piešķīrumam 
Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai groza Regulu (ES) Nr. 1303/20136,

– ņemot vērā 2019. gada 10. oktobra rezolūciju par eurozonas nodarbinātības un sociālās 
politikas nostādnēm7,

– ņemot vērā 2019. gada 4. aprīļa normatīvo rezolūciju par priekšlikumu Padomes 
lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm8,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu par Eiropas ekonomikas 
politikas koordinēšanas pusgadu: nodarbinātības un sociālie aspekti 2020 gada 
ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā,

– ņemot vērā Komisijas 2019. gada 17. decembra paziņojumu par 2020. gada ilgtspējīgas 
izaugsmes stratēģiju (COM(2019)0650),

– ņemot vērā Komisijas un Padomes 2019. gada 17. decembra vienotā nodarbinātības 
ziņojuma priekšlikumu, kas pievienots paziņojumam par 2020. gada ilgtspējīgas 
izaugsmes stratēģiju,

– ņemot vērā Padomes 2019. gada 8. jūlija Lēmumu (ES) 2019/1181 par dalībvalstu 
nodarbinātības politikas pamatnostādnēm9,

– ņemot vērā 2019. gada 13. marta rezolūciju par Eiropas ekonomikas politikas 
koordinēšanas pusgadu: nodarbinātības un sociālie aspekti 2019. gada izaugsmes 
pētījumā10,

– ņemot vērā “Politikas pamatnostādnes nākamajai Eiropas Komisijai 2019.–
2024. gadam: Eiropas Savienība, kas tiecas uz augstākiem mērķiem”, ar ko iepazīstināja 
Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiene,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2019. gada 23. janvāra 
atzinumu par tematu “Sociālais dialogs inovācijai digitālajā ekonomikā”,

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 6. maijā izdotās 2020. gada pavasara ekonomikas 
prognozes,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2020. gada 18. septembra 
atzinumu par tematu “Pienācīgas minimālās algas visā Eiropā”,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2020. gada 15. jūlija 

5 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0194.
6 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0180.
7 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0033.
8 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0337.
9 OV L 185, 11.7.2019., 44. lpp.
10 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0202.



PE657.413v02-00 6/48 RR\1219102LV.docx

LV

atzinumu “Eiropas atveseļošanas plāns un daudzgadu finanšu shēma 2021.–
2027. gadam”,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2019. gada 11. decembra 
atzinumu par tematu “Kopīgi obligātie standarti ES dalībvalstīs bezdarba 
apdrošināšanas jomā — konkrēts pasākums virzībā uz Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
efektīvu īstenošanu”,

– ņemot vērā Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) pētījumu 
“Covid-19: atbildes politikas pasākumi visā Eiropā”,

– ņemot vērā 2020. gadā publicēto Kopīgā pētniecības centra tehnisko ziņojumu “Covid-
19 ierobežošanas pasākumi un ES darba tirgi” un jo īpaši tajā sniegto analīzi par 
jaunākajiem pieejamajiem faktiem attiecībā uz tāldarba tendencēm ES,

– ņemot vērā pārskatīto Eiropas Sociālo hartu un Turīnas procesu, ko uzsāka 2014. gadā, 
lai stiprinātu Eiropas Sociālās hartas līgumu sistēmu Eiropas Padomē, kā arī tās saistību 
ar Eiropas Savienības tiesībām,

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu 
līdztiesības komitejas atzinumus,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu (A9-0233/2020),

A. tā kā ilgtspējīga attīstība ir viens no Eiropas Savienības pamatmērķiem; tā kā sociālā 
tirgus ekonomika balstās uz diviem savstarpēji papildinošiem pīlāriem, proti, 
konkurences nodrošināšanu un stingriem sociālās politikas pasākumiem, kā rezultātā 
būtu jāpanāk pilnīga nodarbinātība un sociālais progress; tā kā trīs ilgtspējīgas attīstības 
pīlāri ir ekonomika, sociālā joma un vide; tā kā ilgtspējīgas attīstības pamatā cita starpā 
ir pilnīga nodarbinātība un sociālais progress; tā kā šis ir Eiropas Savienības 
pamatmērķis, kas noteikts Līguma par Eiropas Savienību (LES) 3. panta 3. punktā; tā kā 
līdz šim prioritāte ir piešķirta ekonomikas un vides ilgtspējai;

B. tā kā pastāv jauni izaicinājumi, ar kuriem saskaras Eiropa, piemēram, pieaugošā 
nevienlīdzība paaudžu starpā, samazinātās sociālās, veselības, ekonomiskās un vides 
iespējas un resursi, teritoriālās atšķirības un nevienlīdzīga piekļuve galvenajiem 
sociālajiem un veselības aprūpes pakalpojumiem, darbvietas un uzņēmējdarbības 
iespējas, kā arī sociālā infrastruktūra; tā kā nevienlīdzības mazināšana ir ES un 
dalībvalstu kopīga atbildība; tā kā ienākumu un iespēju nevienlīdzība lielākajā daļā 
dalībvalstu ir palielinājusies kopš 2008. gada ekonomikas krīzes, apdraudot gan 
izaugsmes un sociālās kohēzijas ilgtspēju, gan iekļautību, un šajā sakarā ir bijis grūti 
sasniegt stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus;

C. tā kā Eiropā un pasaulē ir stingri nepieciešama pilnīgi pieņemta pāreja uz ilgtspējīgu 
resursu izmantošanu, CO2 emisiju samazināšanu un stingru vides aizsardzību, lai 
aizsargātu nākamo paaudžu iztikas līdzekļus, drošību, veselību un labklājību; tā kā 
pārejai uz stabilu un ilgtspējīgu vidi saudzējošu ekonomiku un sociālo dimensiju būs 
nepieciešama publiskā un privātā sektora dalībnieku sadarbība, un tā jāpapildina ar 
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reindustrializācijas procesu, rūpniecības bāzes modernizāciju un iekšējā tirgus 
stiprināšanu; tā kā videi nekaitīga, digitāla un demogrāfiska pāreja dažādos veidos 
ietekmē Eiropas reģionus, nozares, darba ņēmējus un iedzīvotāju grupas, un šī pāreja 
prasīs būtisku pārkvalificēšanos un darbaspēka pārdali, lai novērstu darbvietu 
likvidēšanu skartajās nozarēs;

D. tā kā Eiropas reģioni, kuros ir vislielākā vajadzība pēc ilgtspējīgas pārejas, parasti ir arī 
reģioni ar augstu nabadzības un atstumtības līmeni; tā kā ir nepieciešami izšķirīgi 
pasākumi un ieguldījumi, lai panāktu ātru atveseļošanu, kam būtu jākoncentrējas uz 
pandēmijas ekonomisko un sociālo seku mazināšanu, ekonomiskās darbības 
atjaunošanu, ilgtspējīgas attīstības veicināšanu, videi nekaitīgu pāreju un digitālo 
pārveidi, un Eiropas sociālo tiesību pīlāra principu īstenošanu nolūkā panākt efektīvākas 
un spēcīgākas labklājības valstis; tā kā starptautiski konkurētspējīgas Eiropas pamatā 
jābūt spēcīgai sociālajai Eiropai, lai radītu ceļu uz ilgtspējīgu izaugsmi, kvalitatīvām 
darbvietām un stabilām sociālās labklājības sistēmām visiem;

E. tā kā Eurofound pētījumi atklāj Eiropas Savienības sociālās dimensijas sarežģītību un 
ierosina papildināt Eiropas sociālo tiesību pīlāram pievienoto sociālo rezultātu pārskatu 
ar papildu rādītājiem, kas aptver darba kvalitāti, sociālo taisnīgumu un vienlīdzīgas 
iespējas, stabilas sociālās labklājības sistēmas un taisnīgu mobilitāti;

F. tā kā 2010. gadā tika uzsākta stratēģija “Eiropa 2020”, lai veicinātu gudru, ilgtspējīgu 
un integrējošu izaugsmi; tā kā Lisabonas stratēģijas īstenošanā lielāka prioritāte būtu 
jāpiešķir ilgtspējai un iekļautībai, nevis izaugsmei;

G. tā kā saskaņā ar LESD 151. pantu Savienība un dalībvalstis, apzinoties sociālās 
pamattiesības, tostarp tās, kas izklāstītas Eiropas Sociālajā hartā, kura parakstīta Turīnā 
1961. gada 18. oktobrī, un 1989. gada Kopienas Hartā par darba ņēmēju sociālajām 
pamattiesībām, par saviem mērķiem izvirza nodarbinātības veicināšanu, dzīves un darba 
apstākļu uzlabošanu nolūkā tos saskaņot, turpinot ieviest uzlabojumus, kā arī pienācīgu 
sociālo aizsardzību, dialogu starp darba devējiem un darba ņēmējiem, cilvēkresursu 
attīstību, kas vērsta uz pastāvīgi augstas nodarbinātības uzturēšanu un cīņu pret sociālo 
atstumtību; tā kā iniciatīvas, kas izriet no Eiropas sociālo tiesību pīlāra, ir ES un 
dalībvalstu, kurām ir atšķirīgas sociālās sistēmas un tradīcijas, kopīga atbildība; tā kā 
tādēļ šādām iniciatīvām būtu jāaizsargā valstu darba koplīgumu slēgšanas sistēmas, 
sniedzot augstāku aizsardzības līmeni; tā kā pamattiesības, proporcionalitāte, juridiskā 
noteiktība, vienlīdzība likuma priekšā un subsidiaritāte ir ES tiesību aktu vispārīgie 
principi un kā tādi tie ir jāievēro;

H. tā kā sievietes ir nepietiekami pārstāvētas ekonomiskās un politiskās vadības amatos, 
kuros lemj par politikas reakciju uz Covid-19; tā kā sievietes būtu jāiekļauj lēmumu 
pieņemšanā, lai gūtu plašāku skatījumu, zināšanas un pieredzi, tā radot labākus 
rezultātus politikā;

I. tā kā sociālās labklājības sistēmas veicina pienācīgas dzīves garantēšanu; tā kā šīs 
sistēmas ietver sociālo nodrošinājumu, veselības aprūpi, izglītību, mājokļus, 
nodarbinātību, tiesiskumu un sociālos pakalpojumus nelabvēlīgā situācijā esošām 
grupām un tām ir būtiska nozīme sociāli ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā, 
līdztiesības un sociālā taisnīguma veicināšanā un tiesību uz sociālo aizsardzību 
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nodrošināšanā, kā noteikts Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā (1948); tā kā sociālās 
aizsardzības rīcībpolitika ir būtisks elements valstu attīstības stratēģijās, lai mazinātu 
nabadzību un neaizsargātību visā dzīves laikā un atbalstītu iekļaujošu un ilgtspējīgu 
izaugsmi;

J. tā kā sociālais dialogs un darba koplīguma slēgšanas sarunas ir galvenie instrumenti 
darba devējiem un arodbiedrībām, lai noteiktu taisnīgu atalgojumu un darba 
nosacījumus, un darba koplīguma slēgšanas sarunu sistēmas palielina dalībvalstu 
noturību ekonomikas krīzes laikā; tā kā sabiedrība ar spēcīgām darba koplīgumu 
slēgšanas sistēmām parasti ir turīgāka un vienlīdzīgāka; tā kā tiesības uz darba 
koplīguma slēgšanu ir jautājums, kas attiecas uz visiem darba ņēmējiem Eiropā, un tām 
var būt arī izšķirīga ietekme uz demokrātiju un tiesiskumu, tostarp pamata sociālo 
tiesību ievērošanu; tā kā darba koplīguma slēgšanas sarunas pieder pie Eiropas 
pamattiesībām un ES iestādēm tās ir jāievēro saskaņā ar Pamattiesību hartas 28. pantu; 
tā kā politikai, kura ievēro, veicina un stiprina darba koplīguma slēgšanas sarunas un 
darba ņēmēju situāciju atalgojuma noteikšanas sistēmās, ir būtiska nozīme augsti 
kvalitatīvu darba nosacījumu nodrošināšanā;

K. tā kā darba koplīgumu slēgšanas sarunas ir galvenais instruments tiesību darba vietā 
veicināšanai; tā kā saskaņā ar ESAO datiem pēdējās desmitgadēs ir ievērojami 
samazinājies gan arodbiedrību blīvums, gan darba koplīgumu slēgšanas sarunu iespējas; 
tā kā 22 no 27 ES dalībvalstīm kopš 2000. gada ir samazinājušās darba koplīgumu 
slēgšanas sarunu iespējas; tā kā darba un darba vides kvalitāte vidēji ir augstāka valstīs, 
kurās ir labi organizēti sociālie partneri un kurās ir lielas koplīgumu slēgšanas sarunu 
iespējas; tā kā darba koplīgumu slēgšanas sarunas, ja tās aptver plašu jomu un ir labi 
koordinētas, veicina labu darba tirgus darbību;

L. tā kā saskaņā ar Eurofound sniegto informāciju darba koplīgumu slēgšanas sarunas ir 
pakļautas spiedienam un 2008. gada lejupslīde ir izraisījusi to decentralizāciju; tā kā, lai 
gan tiek lēsts, ka uz katru sesto darba ņēmēju ES attiecas darba koplīgums, ir grūti iegūt 
ticamus pierādījumus padziļināta tvēruma datu veidā par darba koplīgumu slēgšanas 
sarunām un koplīgumiem visā ES; tā kā saskaņā ar Eiropas Arodbiedrību institūta 
(ETUI) sniegtajiem datiem vidējais dalības arodbiedrībās līmenis ES ir aptuveni 23 %, 
turklāt šīs dalības rādītāji dalībvalstīs ir ļoti dažādi, svārstoties no 74 % līdz pat 8 %; tā 
kā arī dalība darba devēju organizācijās un to pārstāvēto tirgu daļa būtiski atšķiras;

M. tā kā sociālie ieguldījumi ir saistīti ar ieguldījumiem cilvēkos, lai uzlabotu viņu dzīves 
apstākļus; tā kā galvenās politikas jomas attiecībā uz sociālajām investīcijām ietver 
sociālo nodrošinājumu, veselības aprūpi, ilgtermiņa aprūpi, izglītību, mājokli, 
nodarbinātību, taisnīgumu un sociālos pakalpojumus nelabvēlīgā situācijā esošām 
grupām; tā kā labi izstrādāta sociālā politika ievērojami veicina ilgtspējīgu attīstību un 
izaugsmi, kā arī cilvēku aizsardzību pret nabadzību, un darbojas kā ekonomikas 
stabilizators;

N. tā kā tiek prognozēts, ka nabadzības līmenis kā viens no Covid-19 pandēmijas seku 
elementiem palielināsies; tā kā šī tendence vairāk apdraud sievietes, jauniešus, vecāka 
gadagājuma cilvēkus, personas ar invaliditāti un lielas ģimenes; tā kā pieaug to 
mājsaimniecību skaits, kurās dzīvo viena persona vai viens vecāka gadagājuma cilvēks; 
tā kā vienas personas mājsaimniecības ir pakļautas lielākam nabadzības un sociālās 
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atstumtības riskam un jo īpaši vecāka gadagājuma sievietes ir pakļautas augstākam 
nabadzības riskam nekā gados vecāki vīrieši, ja viņi dzīvo vieni; tā kā vientuļo vecāku 
mājsaimniecības ir pakļautas augstam nabadzības un nenodrošinātības riskam un tām ir 
grūtības budžeta veidošanā, ko nosaka vienas personas ienākumi un zemāks 
nodarbinātības līmenis; tā kā arvien vairāk gados jaunu pieaugušo tagad paļaujas uz 
vecāku mājokli, lai pasargātos no nabadzības, bet 29 % mājsaimniecību ar trim 
paaudzēm draud nabadzība un 13 % ir lielā mērā trūcīgas;

O. tā kā dzimumu diskriminācija mājās un darba tirgū var izraisīt nevienlīdzīgu resursu 
sadalījumu, padarot sievietes vairāk pakļautas nabadzības un sociālās atstumtības 
riskam salīdzinājumā ar vīriešiem; tā kā, nonākot nabadzībā, sievietēm ir mazāk iespēju 
no tās izkļūt;

P. tā kā horizontālā un vertikālā darba tirgus segregācija ES joprojām ir ievērojama un 
sievietes ir pārmērīgi pārstāvētas mazāk ienesīgās nozarēs; tā kā sievietes ar nestabila 
darba līgumiem īpaši skāra Covid-19 pandēmija, jo viņas pirmās zaudēja darbu, un tas 
radīja finansiālas sekas viņu ģimenēm un ekonomiskajai neatkarībai, kā arī 
nepietiekamu sociālā nodrošinājuma aizsardzību krīzes laikā;

Q. tā kā 2018. gadā ES-27 valstīs nabadzības vai sociālās atstumtības riskam bija pakļauti 
gandrīz 109 miljoni cilvēku jeb 21,7 % no kopējā iedzīvotāju skaita, un 23 miljoni no 
tiem bija bērni11; tā kā ES nav sasniegusi 2020. gada mērķi samazināt nabadzības vai 
sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku skaitu vismaz par 20 miljoniem; tā kā 
nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku skaits Savienībā, 
visticamāk, palielināsies Covid-19 krīzes dēļ; tā kā lielākajā daļā dalībvalstu pēdējo 
desmit gadu laikā bezpajumtniecība ir pastāvīgi palielinājusies par 70 %, un vismaz 
700 000 cilvēku ir bez pajumtes kādā naktī ES; tā kā Covid-19 pandēmija ir 
apliecinājusi, ka bezpajumtniecība atspoguļo gan sociālu, gan sabiedrības veselības 
krīzi12; tā kā aptuveni vienai piektajai daļai ES iedzīvotāju draud nopietnas 
parādsaistības un daudzi nesaņem sociālos pabalstus, kas viņiem pienākas saskaņā ar 
valsts sistēmām;

R. tā kā katrs piektais ES darba ņēmējs strādā nekvalitatīvu darbu; tā kā ir sagaidāms, ka 
nākamajā desmitgadē darbvietu polarizācija un nestandarta nodarbinātības veidi 
turpinās palielināties un ka vairāk darbvietu būs prasmju spektra augstākajā un 
zemākajā galā13; tā kā tehnoloģiskās pārmaiņas un mākslīgā intelekta izmantošana 
varētu būtiski mainīt darba tirgu; tā kā tas radīs vēl lielākas ienākumu atšķirības; tā kā 
darbaspēka pieprasījums pastāvīgi ir bijis zemākais darba algu sadales vidū, galvenokārt 
lejupslīdes un nodarbinātības samazināšanās laikā no 2008. līdz 2013. gadam — daļēji 
sakarā ar nodarbinātības novirzīšanu no ražošanas un būvniecības nozarēm uz 
pakalpojumiem; tā kā pandēmija šo tendenci, visticamāk, pastiprinās; tā kā 
mazkvalificēti darbi vienmēr būs būtiski sabiedrībai un tiem jāsniedz pienācīgs 

11 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163468/3-16102019-CP-EN.pdf/edc3178f-ae3e-9973-
f147-b839ee522578 
12 https://www.feantsa.org/public/user/Resources/resources/Rapport_Europe_2020_GB.pdf
13 Eurofound (2018), “Augšupēja konverģence ES: koncepcijas, mērījumi un rādītāji”, Eiropas Savienības 
Publikāciju birojs, Luksemburga.
Eurofound (2017), Sestais Eiropas darba apstākļu apsekojums — pārskata ziņojums (2017. gada atjauninājums), 
Eiropas Savienības Publikāciju birojs, Luksemburga.

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163468/3-16102019-CP-EN.pdf/edc3178f-ae3e-9973-f147-b839ee522578
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163468/3-16102019-CP-EN.pdf/edc3178f-ae3e-9973-f147-b839ee522578
https://www.feantsa.org/public/user/Resources/resources/Rapport_Europe_2020_GB.pdf
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atalgojums un apstākļi; tā kā digitalizācija var radīt izredzes un iespējas uzlabot 
prasmes, bet ne vienmēr uzlabo darba apstākļus vai rada jaunas kvalitatīvas darbvietas 
visiem;

S. tā kā nav gandrīz nekādas pārejas no noteikta laika līgumiem uz pastāvīgiem darba 
līgumiem; tā kā 60 % darba ņēmēju ir piespiedu kārtā nodarbināti uz noteiktu laiku; tā 
kā pārejas rādītāji ir īpaši zemi valstīs, kurās ir augsts nodarbinātības uz noteiktu laiku 
līmenis; tā kā pat valsts pārvaldes iestādes pārāk bieži ir paļāvušās uz pagaidu darba 
ņēmējiem ierēdņu aizstāšanai, un viņiem ir nedrošāki darba apstākļi;

T. tā kā Eurofound pētījumi par “jauniem nodarbinātības veidiem” liecina, ka uz jauniem 
un arvien svarīgākiem nodarbinātības veidiem, kas atšķiras no tradicionālajām darba 
devēju un darba ņēmēju attiecībām un/vai ko raksturo netradicionālas darba 
organizācijas un darba modeļi, parasti mazāk attiecas sociālā aizsardzība, sociālais 
dialogs un darba koplīguma slēgšanas sarunas; tā kā ir konstatēts, ka šādi nodarbinātības 
veidi ekonomiski grūtos laikos tiek izmantoti intensīvāk, būtu jāapsver iejaukšanās 
pasākumi, lai novērstu gaidāmo darba tirgus krīzi, ko izraisījusi Covid-19 pandēmija;

U. tā kā bezdarba līmenis pārsniedz 7 % un jauniešu bezdarba līmenis ir palielinājies līdz 
17 % un tā kā ir sagaidāms, ka Covid-19 dēļ tas turpinās pieaugt14, jo īpaši skarot 
sievietes un darba ņēmējus mazkvalificētos amatos; tā kā ir paredzams, ka bezdarba 
līmenis eurozonā palielināsies no 8,3 % 2020. gadā līdz aptuveni 9,3 % 2021. gadā, ar 
būtiskām atšķirībām starp dalībvalstīm15; tā kā bezdarba līmenis attiecībā uz konkrētām 
grupām, piemēram, personām ar invaliditāti, tādām etniskajām minoritātēm kā romi, 
jauniešiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem, var būt ievērojami augstāks; tā kā saskaņā 
ar Eurofound pētījumu “Dzīve, darbs un Covid-19” Covid-19 krīze ir dramatiski 
ietekmējusi darba tirgu — kopš pandēmijas sākuma 8 % darba ņēmēju un 13 % 
pašnodarbināto kļuvuši par bezdarbniekiem; tā kā krīzes ietekmi ir izjutuši arī tie, kas 
palikuši darba tirgū, strādājot ievērojami mazāk stundu, par ko liecina ienākumu 
samazināšanās un bažas par turpmāko dalību darba tirgū, kā arī finansiālā nedrošība;

V. tā kā saskaņā ar Eurostat 2018. gadā ES 28 dalībvalstīs bija 8,3 miljoni daļēji 
nodarbinātu nepilna laika darbinieku, 7,6 miljoni cilvēku bija pieejami darbam, taču to 
nemeklēja, savukārt vēl 2,2 miljoni cilvēku meklēja darbu, taču nevarēja sākt strādāt īsā 
laika periodā; tā kā 2018. gadā ES 28 dalībvalstīs kopumā 18,1 miljons cilvēku 
piedzīvoja kaut ko līdzīgu bezdarbam;

W. tā kā cīņa pret jauniešu un vecāka gadagājuma cilvēku bezdarbu joprojām ir viena no 
lielākajām problēmām ES reģionālajā līmenī;

X. tā kā Covid-19 krīze ir atklājusi pārrobežu, pierobežas un sezonālo darba ņēmēju tiesību 
pārkāpumus un viņu situācijas nedrošību, kā arī zemu sociālās aizsardzības līmeni un 
vāju sociālā nodrošinājuma koordināciju; tā kā tādēļ ir vajadzīgs stingrāks regulējums, 
efektīvāka uzraudzība un pienācīgu darba apstākļu iedarbīga īstenošana, kā arī mājokļa 
apstākļu un veselības un drošības darba vietā uzlabošana; tā kā šajā aspektā ir jāuzlabo 

14 Bezdarba statistika: Eurostat, 2020. gada jūlijs
15 Eiropas ekonomikas prognoze, 2020. gada rudens, Eiropas Komisija, 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip136_en.pdf

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Unemployment_statistics#Youth_unemployment
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip136_en.pdf
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Pagaidu darba aģentūru direktīva;

Y. tā kā vīriešu un sieviešu nodarbinātības līmeņa atšķirība 2019. gadā bija 11,7 %; tā kā 
šai atšķirībai ir milzīgas ekonomiskās izmaksas ES, kas atbilst EUR 320 miljardiem 
gadā jeb 2,37 % no ES IKP; tā kā Covid-19 krīze nesamērīgi ietekmē sieviešu darba un 
sociālo stāvokli, jo 26,5 % sieviešu ir nestabilās darbvietās, veidojot 60 % no nepilna 
darba laika darba ņēmējiem; tā kā Covid-19 pandēmijas radītās grūtības vairāk skar 
sievietes nekā vīriešus, ņemot vērā nodarbinātības jomas, kurās viņas dominē, kā arī 
bērnu un vecāka gadagājuma cilvēku aprūpes slogu, kas joprojām īpaši smagi gulstas uz 
sieviešu pleciem;

Z. tā kā personas ar invaliditāti un vecāka gadagājuma cilvēki ir īpaši pakļauti Covid-19 
krīzes ietekmei; tā kā šīs personas, šķiet, cieš nesamērīgi un tām ir īpašas atbalsta 
vajadzības, kas jāņem vērā jau pašā sākumā, reaģējot uz pandēmiju, jo pētījumi liecina, 
ka šīs grupas ir pakļautas augstam garīgās veselības problēmu riskam;

AA. tā kā Eiropas reģionos vērojamas ilgtermiņa demogrāfiskās tendences, sākot no ilgāka 
paredzamā dzīves ilguma līdz zemākam dzimstības līmenim, sabiedrības novecošanai, 
darbaspēka sarukumam, mazākām mājsaimniecībām un pieaugošai urbanizācijai; tā kā 
problēmas radīs Eiropas iedzīvotāju daļas samazināšanās pasaulē — paredzams, ka līdz 
2070. gadam tā sasniegs mazāk nekā 4 %; tā kā demogrāfiskās pārmaiņas stipri ietekmē 
lauku un nomaļos apgabalus;

AB. tā kā pandēmija ir īpaši ietekmējusi vecāka gadagājuma cilvēkus, dažos gadījumos 
pasliktinot izolēto cilvēku stāvokli; tā kā vecāka gadagājuma cilvēki ir visvairāk 
pakļauti riskam, ka viņiem nav pieejams internets un modernās tehnoloģijas, un tādēļ 
viņiem ir lielāks atstumtības risks, tostarp digitālā atstumtība; 

AC. tā kā krīze ir izraisījusi pilsētu arvien lielāku nabadzību, kas skar vairāk mājsaimniecību 
ar vidējiem ienākumiem un rada jaunas riska grupas, un tā rezultātā palielinās teritoriālā 
nevienlīdzība, saasinās sociālās nepilnības trūcīgajos pilsētu rajonos, kā arī rodas 
nevienlīdzīga piekļuve sabiedriskajiem pakalpojumiem un pieaug pieprasījums pēc 
vietēja līmeņa sociālajiem pakalpojumiem un sociālās infrastruktūras laikā, kad vietējais 
budžets ir pārslogots;

AD. tā kā pētījumi, kas balstīti uz 2015. gada Eiropas darba apstākļu apsekojumu, liecina, ka 
divreiz vairāk regulāro tāldarba veicēju ziņo par darbu, kas pārsniedz ES tiesību aktos 
noteiktās 48 stundas, un par atpūtu, kas starp darba dienām ir mazāka par 11 stundām, 
salīdzinājumā ar tiem, kas strādā darba devēju telpās; tā kā gandrīz 30 % šādu tāldarba 
veicēju katru dienu vai vairākas reizes nedēļā ziņo par darbu savā brīvajā laikā, 
salīdzinot ar mazāk nekā 5 % darba ņēmēju, kas strādā birojā; tā kā arī pastāvīgie 
tāldarba veicēji, visticamāk, ziņos par to, ka cieš no darba izraisīta stresa, tos ietekmē 
miega traucējumi un viņiem sagādā grūtības apvienot darba un ģimenes pienākumus;

AE. tā kā Covid-19 pandēmijas un ar to saistīto pasākumu, jo īpaši pārvietošanās 
ierobežojumu un tāldarba dēļ, sievietes, kuras ir vardarbīgās attiecībās, ir pastāvīgi 
pakļautas vardarbības riskam, kā rezultātā ir pieaudzis vardarbības pret sievietēm 
gadījumu skaits; tā kā viens no pārvietošanās ierobežojumu seku elementiem bija ar 
dzimumu saistītas vardarbības un vardarbības ģimenē straujš pieaugums, kas dažās 
Eiropas valstīs palielinājās par aptuveni 30 %; tā kā pēdējo 12 mēnešu laikā visā 
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pasaulē vairāk nekā 243 miljoni sieviešu vecumā no 15 līdz 49 gadiem ir cietušas no 
seksuālas un/vai fiziskas vardarbības;

AF. tā kā spiediens uz sievietēm ir palielinājies; tā kā jaunie darba veidi, kas noteikti 
pārvietošanās ierobežojumu periodā un ir paplašināmi, vājinot nošķīrumu starp darbu un 
privāto dzīvi, ir izraisījuši jaunu psiholoģiskas un seksuālas aizskaršanas veidu 
ievērojamu pieaugumu gan tiešsaistē, gan bezsaistē; tā kā lielākā daļa uzņēmumu un 
valdību nav ieviesušas nekādus pasākumus, lai to novērstu,

1. uzsver, ka ES ir sākusi pāreju uz mazoglekļa, klimatneitrālu, resursu ziņā efektīvu un 
aprites ekonomiku, kam jānodrošina augstākais sociālā taisnīguma līmenis, uzlabota 
labbūtība, sociālais progress, drošība, labklājība, vienlīdzība un iekļaušana, un neviena 
neatstāšana novārtā; uzskata, ka ilgtspējīga attīstība dziļi sakņojas Eiropas projektā un 
Eiropas vērtībās un ka sociālā ilgtspēja ir būtisks priekšnoteikums taisnīgai un 
iekļaujošai zaļajai, digitālajai un demogrāfiskajai pārejai; uzstāj, ka, lai mazinātu 
nevienlīdzību, šiem procesiem jānotiek pārejas posmā, kas sniedz sociālas iespējas un 
kopīgu labklājību; uzsver, ka sociālais taisnīgums, pienācīgs darbs un iztikas līdzekļi, 
vienlīdzīgas iespējas, taisnīga mobilitāte un stabilas sociālās labklājības sistēmas ir 
būtiski elementi pārejā uz ilgtspējīgu un sociālu Eiropu;

2. uzskata, ka šim atjaunošanas periodam ir jābūt laikam, lai veiktu reformas, kas pilnībā 
saistītas ar ANO programmas 2030. gadam un tās 17 ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) 
īstenošanu un balstās uz solidaritāti, integrāciju, sociālo taisnīgumu, taisnīgu labklājības 
sadali, dzimumu līdztiesību, kvalitatīvām valsts sociālās labklājības sistēmām, 
kvalitatīvu nodarbinātību un ilgtspējīgu izaugsmi — modeli, kas nodrošina vienlīdzību 
un ilgtspējīgu izaugsmi, ņem vērā neaizsargāto grupu vajadzības, veicina līdzdalību un 
pilsoniskumu un uzlabo dzīves līmeni visiem; uzskata, ka šis ir labākais veids, kā ES 
izkļūt no pašreizējās krīzes, kas ir ilgtspējīgāks, noturīgāks un taisnīgāks nākamajai 
paaudzei;

3. uzsver, ka virzībai uz ilgtspējīgu, taisnīgu un iekļaujošu sociālo Eiropu ir vajadzīga 
stingra kopīga apņemšanās gan attiecībā uz ANO 2030. gada programmas virzību, gan 
attiecībā uz Eiropas sociālo tiesību pīlārā ietverto principu un tiesību īstenošanu un 
materializāciju; uzsver, ka ir jāizstrādā vērienīga politiskā programma ar 
identificējamiem, iespējamiem, ilgtspējīgiem, skaidriem un obligātiem sociālās 
ilgtspējas mērķiem un rādītājiem; norāda, ka nākamā ES augstākā līmeņa sociālo lietu 
sanāksme, kas plānota 2021. gada maijā Porto, būtu lieliska iespēja 27 dalībvalstu, 
Eiropadomes, Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas vadītājiem šo programmu 
pieņemt visaugstākajā politiskajā līmenī; prasa sociālo partneru iesaisti visā procesā;

Pārvaldības satvars sociālajam progresam

4. uzskata, ka Porto programmā būtu jāizmanto dubulta pieeja, t. i., īpaša uzmanība tajā 
būtu jāpievērš ES Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam sociālās ilgtspējas 
daļai, vienlaikus bruģējot ceļu Eiropas sociālo tiesību pīlāra principu īstenošanai, 
pieņemot rīcības plānu, kā arī kalpojot par turpinājumu Lisabonas stratēģijai, nosakot 
vērienīgus un obligātus mērķus un instrumentus, kas nosaka ceļu uz sociālo progresu un 
ilgtspēju; uzskata, ka šajā programmā varētu iekļaut stratēģisko satvaru ilgtspējīgai, 
taisnīgai un integrējošai sociālajai Eiropai līdz 2030. gadam;
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5. uzsver, ka jaunās programmas mērķiem attiecībā uz spēcīgu sociālo Eiropu ir jābūt 
vērstiem uz visu un jo īpaši neaizsargātāko iedzīvotāju aizsardzību, kā arī uz to, lai 
atveseļošana būtu iekļaujoša un sociāli taisnīga, un ka šie mērķi ir jāpastiprina, paredzot 
obligātu izpildi, ņemot vērā valstu īpatnības un vajadzības un atspoguļojot ekonomiskās 
un vides jomas saistības, kuru ievērošana ir saistīta ar piekļuvi Eiropas līdzekļiem; 
uzskata, ka šajā ziņā ES un dalībvalstu politikas pasākumi, programmas un reformas 
būtu jāizstrādā tā, lai veicinātu šo obligāto mērķu sasniegšanu un ka tiesiskajai 
aizsardzībai būtu jānozīmē, ka jānovērš darbības, politikas virzieni, programmas vai 
reformas, kas varētu negatīvi ietekmēt vai kavēt minēto mērķu sasniegšanu;

6. pauž pārliecību, ka pārvaldības satvaram sociālai un ilgtspējīgai Eiropai būtu jābalstās 
uz šādām reformām: Eiropas sociālo tiesību pīlāra un sociālā progresa protokola 
integrācija Līgumos, prioritātes piešķiršana sociālo tiesību aizsardzībai tādā pašā līmenī 
kā ekonomiskajām brīvībām vienotajā tirgū un ilgtspējīgas attīstības un sociālā progresa 
pakta pieņemšana, sociālos un ilgtspējas mērķus padarot par obligātiem, lai sasniegtu 
ANO IAM; uzskata, ka turklāt pusgada procesam būtu jāatbilst Kopienas metodei un 
par to jāvienojas Padomei un Eiropas Parlamentam, savukārt vairāk sociālās politikas 
jomu būtu jāiekļauj kvalificētā vairākuma lēmumu pieņemšanas procesā, jo īpaši 
attiecībā uz nediskrimināciju, darba ņēmēju sociālo aizsardzību (izņemot pārrobežu 
situācijas), to darba ņēmēju aizsardzību, kuru darba līgums ir izbeigts, darba ņēmēju un 
darba devēju interešu pārstāvību un kolektīvo aizstāvību, kā arī trešo valstu 
valstspiederīgo, kuri likumīgi uzturas ES, nodarbinātības nosacījumiem;

Finanšu līdzekļi spēcīgai sociālai un ilgtspējīgai Eiropai

7. aicina dalībvalstis pilnībā izmantot elastīgumu, piemērojot ES noteikumus par valsts 
finansēm un fiskālo politiku, lai novērstu ārkārtas izdevumus un mazinātu Covid-19 
pandēmijas krīzes sociālās sekas, stiprinātu sociālās labklājības sistēmas un finansētu 
kvalitatīvas darbvietas, sabiedriskos pakalpojumus, cīņu pret nabadzību, kā arī zaļo un 
digitālo pāreju; atzinīgi vērtē NextGenerationEU — ES atveseļošanas plānu; uzsver, ka 
zaļo un digitālo pāreju var panākt tikai ar pienācīgu atbalstu izglītībai un sociālajai 
aprūpei, kā arī veselības aprūpes infrastruktūrai, lai nodrošinātu sociālo taisnīgumu, 
sociālo kohēziju un labklājību visiem; pauž bažas par to, ka pašreizējā krīzē sociālās 
labklājības sistēmas saskaras ar nepieredzētu spiedienu un ka saistītie publiskie 
izdevumi ievērojami pieaugs; uzsver, ka krīzes pasākumiem paredzētie izdevumi nav 
jāsedz mazāk aizsargātajiem, bet gan ir jāsedz taisnīgi; tādēļ uzsver, ka, lai veicinātu 
atveseļošanos, ES ieguldījumam atveseļošanas plāna īstenošanā ir jābūt spēcīgam 
sociālajā dimensijā, stiprinot sociālās labklājības sistēmas un ieguldot sociālajā 
nodrošinājumā, veselības aprūpē un izglītībā, mājokļu pieejamībā, nodarbinātībā, 
tieslietās un sociālajos pakalpojumos neaizsargātām grupām, lai cīnītos pret krīzes 
sociālo ietekmi; uzskata, ka ieguldījumi izglītībā, labi izstrādātas progresīvās nodokļu 
un pabalstu sistēmas, sociālie ieguldījumi un kvalitatīvu sabiedrisko un sociālo 
pakalpojumu nodrošināšana ir būtiskas sviras, lai novērstu nelabvēlīgo apstākļu 
nodošanu no paaudzes paaudzē; uzsver, ka ir svarīgi īstenot sociālo tiesību pīlāru 
Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāna un Atveseļošanas un noturības mehānisma 
kontekstā, tādā pašā līmenī kā zaļo kursu un digitālo pāreju; tādēļ aicina gaidāmajās ar 
ekonomikas atveseļošanas pasākumu kopumu saistītajās reformās ietvert augšupēju 
sociālo konverģenci kā vienu no galvenajiem valsts reformu programmu mērķiem, 
tostarp sniedzot finansiālu atbalstu; šajā sakarā uzskata, ka atveseļošanas plānā līdzās 
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ekonomikas un vides mērķiem būtu jāatbalsta jaunie programmas “Porto 2030” mērķi;

8. uzsver, ka sociālajiem ieguldījumiem atveseļošanas pasākumu kopumā vērienīguma 
ziņā ir jāatbilst Porto programmas mērķiem, lai nodrošinātu arī vajadzīgo finansiālo 
atbalstu; uzskata, ka šāda summa, kas ir līdzvērtīga katra atveseļošanas un noturības 
plāna ieguldījumam vides un digitālajās prioritātēs, ir paredzēta EPRS mērķu 
īstenošanai un Porto programmas mērķu sasniegšanai, un ka valstu atveseļošanas un 
noturības plāni un valstu klimata un enerģētikas plāni būtu jāpapildina ar specifiskiem 
sociālā progresa plāniem (SPP); uzskata, ka šajos SPP ir jāizklāsta, kā tiks īstenoti Porto 
programmas mērķi un EPRS principi, kāds būs sociālo ieguldījumu apjoms, attiecīgās 
jomas un kā tiks sasniegti paredzētie rezultāti;

9. atgādina, ka īstermiņa darba shēmas ir efektīvs līdzeklis, kā nodrošināt darbvietas 
ekonomikas krīzes laikā; atzinīgi vērtē pagaidu atbalsta instrumenta bezdarba riska 
mazināšanai ārkārtas situācijā (SURE) izveidi kā ārkārtas pasākumu, lai atbalstītu 
dalībvalstu īstermiņa darba shēmas saistībā ar Covid-19 krīzi; uzsver, ka šis ir svarīgs 
instruments, lai atbalstītu valstu īstermiņa darba shēmas, tādējādi dodot iespēju 
aizsargāt darbvietas un prasmes un saglabāt lielu daļu no algām un ienākumiem; aicina 
Komisiju rūpīgi izvērtēt šā pagaidu instrumenta darbību un izpētīt iespēju šajā sakarā 
ieviest pastāvīgu īpašo instrumentu, kas būtu jāaktivizē —pēc dalībvalstu 
pieprasījuma — jebkādas neparedzētas krīzes gadījumā, kuras rezultātā pastāvīgi 
palielinātos izdevumi īstermiņa darba shēmām un līdzīgiem pasākumiem; aicina 
Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka finansiālo palīdzību sniedz tikai tiem 
uzņēmumiem, kas nav reģistrēti kopējā ES trešo valstu jurisdikcijas sarakstā nodokļu 
vajadzībām vai Padomes secinājumu 1. pielikumā par pārskatīto ES sarakstu, kurā 
iekļautas jurisdikcijas, kas nesadarbojas nodokļu vajadzībām; aicina Komisiju un 
dalībvalstis nodrošināt, ka saņēmēji ievērto Līgumos noteiktās pamatvērtības un ka 
uzņēmumi, kas saņem publisku finansiālo atbalstu, aizsargā darba ņēmējus, garantē 
pienācīgus darba nosacījumus, ar cieņu izturas pret arodbiedrībām un piemērojamajiem 
koplīgumiem, maksā piemērojamos nodokļus un atturas no akciju atpirkšanas vai 
piemaksu izmaksāšanas vadībai, vai dividenžu izmaksāšanas akcionāriem; uzsver, cik 
svarīgi ir apvienot īsā laika darba programmas ar skarto darba ņēmēju izglītību un 
profesionālo apmācību;

10. atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas priekšsēdētājas paziņojumu, kurā ierosināts izveidot ES 
bezdarbnieku pabalstu pārapdrošināšanas shēmu, un mudina Komisiju nākt klajā ar savu 
priekšlikumu; prasa, lai šis instruments aizsargātu visu veidu darba ņēmējus, mazinātu 
ārējo spiedienu uz valsts finansēm un aizsargātu valstu bezdarbnieku pabalstu sistēmas 
krīzes laikā, kas izraisa izdevumu pēkšņu pieaugumu; aicina šo priekšlikumu attiecināt 
uz EMS valstīm ar iespēju pievienoties arī valstīm, kas nav EMS valstis;

11. atzinīgi vērtē Taisnīgas pārkārtošanās fonda ieviešanu; uzsver, ka vides aizsardzības un 
klimata pasākumu plaša sociālā atzīšana ir būtiska to efektīvai īstenošanai; mudina 
dalībvalstis efektīvi iesaistīt sociālos partnerus, reģionālās un vietējās valdības, kā arī 
pilsonisko sabiedrību teritoriālo Taisnīgas pārkārtošanās plānu izstrādē; atgādina, ka 
klimata pārmaiņas un sekojošās strukturālās pārmaiņas jau nopietni ietekmē daudzus 
Eiropas reģionus un to iedzīvotājus; uzsver, ka videi nekaitīgu un pienācīgu darbvietu 
radīšanai ir izšķiroša nozīme, lai izveidotu iekļaujošu un līdzsvarotu darba tirgu 
taisnīgai pārejai uz atjaunojamos energoavotos balstītu, ļoti resursefektīvu un 
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energoefektīvu, aprites un oglekļneitrālu ekonomiku, un lai nodrošinātu, ka neviens 
netiek atstāts novārtā; uzstāj, ka Komisijas grozītajā priekšlikumā ir jāpalielina summa, 
ko Komisija 2020. gada maijā ir noteikusi Taisnīgas pārejas fondam; prasa, lai fondam 
būtu pietiekami finanšu līdzekļi, ar ko atbalstīt reģionus pārejas procesā un nodrošināt 
jaunu kvalitatīvu darbvietu radīšanu un sociālo kohēziju kā pamatprincipu atbalsta 
sniegšanai no fonda; uzsver, ka pārskatītais Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds ir 
galvenais instruments, lai atbalstītu sociālos plānus attiecībā uz darba ņēmējiem, kurus 
skārusi pārstrukturēšana, un aicina Komisiju un dalībvalstis piekrist ievērojami 
palielināt budžetu šim instrumentam kā daļu no plašāka Eiropas taisnīgas pārkārtošanās 
finanšu atbalsta; aicina ilgtspējīgi un vērienīgi izmantot pieejamos līdzekļus nolūkā 
atbalstīt mazāk aizsargātos un atpalikušos reģionus, vajadzības gadījumā izmantojot 
pārejas pasākumus; atgādina, cik svarīgi ir, lai atbilstīgie projekti būtu saskaņā ar 
klimatneitralitātes mērķi 2050. gadam un tā starpposma pasākumiem līdz 2030. gadam, 
kā arī Eiropas sociālo tiesību pīlāru;

12. uzsver pārmaiņas, ko taisnīga pārkārtošanās rada darba tirgū, un jauno zaļo darbvietu 
sadalījumu; aicina Komisiju un dalībvalstis izstrādāt stratēģijas, lai nodrošinātu sieviešu 
piekļuvi jaunajām zaļajām darbvietām un samazinātu dzimumu atšķirības nodarbinātībā 
atjaunojamo energoresursu nozarē;

13. atgādina, ka pirms Covid-19 pandēmijas vairāk nekā 100 miljoni Eiropas iedzīvotāju 
katru dienu cīnījās ar nabadzību un materiālo nenodrošinātību un ka krīzes rezultātā 
situācija vēl vairāk pasliktināsies; atzīst visu Eiropas fondu un programmu izšķirīgo 
nozīmi sociālajā jomā un vēl būtiskāko lomu, kāda turpmākajos 7 gados būs nākamajam 
ESF+ un Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondam (EGF); uzsver, ka atveseļošanas 
centieniem būtu jāveicina nodarbinātība un izaugsme, kā arī mūsu sabiedrības 
noturīgums un taisnīgums, un tie būtu jāpapildina ar spēcīgu sociālo dimensiju, risinot 
sociālo un ekonomisko nevienlīdzību un krīzes vissmagāk skarto personu, jo īpaši 
neaizsargāto un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, piemēram, nabadzīgo iedzīvotāju, 
bezdarbnieku, vecāka gadagājuma cilvēku, jauniešu, personu ar invaliditāti, vientuļo 
vecāku, mobilo darba ņēmēju un migrantu, vajadzības; atzinīgi vērtē Komisijas 
apņemšanos mobilizēt EGF, reaģējot uz Covid-19 krīzes ietekmi sociālā un ekonomiskā 
līmenī, un uzsver, ka EGF darbības jomas paplašināšanai, ietverot digitālo un zaļo 
pāreju, būs nepieciešams pietiekams finansējums nākamajiem gadiem; aicina 
dalībvalstis pilnībā izmantot šo fondu, lai atbalstītu pārvietotos darba ņēmējus šajās 
pārejās;

14. pauž bažas par to, ka saistībā ar atgūšanos no Covid-19 uzliesmojuma turpmākajos 
gados par nekavējoši risināmu uzdevumu kļūs nabadzības, tostarp bērnu nabadzības 
mazināšana; uzsver, ka dalībvalstīm vismaz 5 % no Eiropas Sociālā fonda (ESF+) 
līdzekļiem dalītas pārvaldības ietvaros būtu jāpiešķir ar Eiropas Garantiju bērniem 
saistītu darbību (ECG) atbalstīšanai; uzsver, ka ir būtiski, lai pirmajam tā īstenošanas 
gadam tiktu izveidots atsevišķs budžets EUR 3 miljardu apmērā, jo ES cieš no Covid-19 
pandēmijas sekām, kam būs arvien lielāka ietekme uz bērniem kā visneaizsargātāko 
grupu starp nelabvēlīgākajā situācijā esošajiem iedzīvotājiem, un ka kopsummā 
laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam ECG tiks ieguldīti vismaz EUR 20 miljardi; 
mudina to papildināt ar visaptverošu nabadzības novēršanas stratēģiju, tostarp 
pasākumiem, kas nodrošina pienācīgu un cenas ziņā pieejamu mājokli un risina 
bezpajumtniecības problēmu; atgādina, ka visās bērnu nabadzības izskaušanas 
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stratēģijās ir jāņem vērā vientuļo vecāku un daudzbērnu ģimeņu realitāte, jo vienvecāka 
ģimenes un mājsaimniecības ar daudziem bērniem ir starp neaizsargātajām sabiedrības 
grupām; uzsver arī, ka dalītas pārvaldības ietvaros dalībvalstīm būtu jāpiešķir vismaz 
3 % no ESF+ resursiem, lai novērstu pārtikas un materiālo nenodrošinātību, kā arī 
atbalstītu vistrūcīgāko personu sociālo iekļaušanu;

15. uzsver, ka Covid-19 krīzes rezultātā bez darba ir palikuši jau daudzi cilvēki, jo īpaši 
jaunieši, kuri biežāk ir nodarbināti nestabilā darbā; šajā sakarā atzinīgi vērtē Komisijas 
plānus stiprināt Eiropas Garantiju jauniešiem un aicina Komisiju un dalībvalstis par 
prioritāti izvirzīt jauniešu bezdarba apkarošanu; uzsver, ka dalībvalstīm ir jāturpina 
ieguldīt pietiekami daudz ESF+ resursu pasākumos jauniešu nodarbinātības atbalstam 
un ka tādēļ saskaņā ar dalīto pārvaldību tām jāpiešķir vismaz 15 % no ESF+ resursiem 
mērķtiecīgām darbībām un strukturālām reformām, lai atbalstītu jauniešu kvalitatīvu 
nodarbinātību; atgādina, ka ir nepieciešama saistoša, efektīvāka un iekļaujošāka 
Garantija jauniešiem, kas nodrošina apmaksātu stažēšanos, mācekļa praksi un 
māceklību visām jauniešu grupām, kas nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu (NEET), 
saskaņā ar skaidriem kvalitātes kritērijiem, kuri reglamentē Garantiju jauniešiem; 
nosoda neapmaksātas māceklības praksi — ja tā nav saistīta ar izglītības kvalifikācijas 
saglabāšanu —, jo tas ir jaunu darba ņēmēju izmantošanas veids un viņu tiesību 
pārkāpums; aicina Komisiju izstrādāt tiesisko regulējumu, lai efektīvi un izpildāmi 
aizliegtu šādu neapmaksātu māceklību, praksi un stažēšanos;

Porto programma: mērķi un priekšlikumi

16. uzskata, ka Porto programmai kā spēcīgas sociālās Eiropas programmai ilgtspējīgai 
attīstībai būtu jāietver ekonomiskās, sociālās un ar vidi saistītas labbūtības rādītāji un 
jāaptver šādas jomas: pienācīgs darbs, sociālais taisnīgums, vienlīdzīgas iespējas, 
stabilas sociālās drošības sistēmas un taisnīga mobilitāte; uzskata, ka, lai sasniegtu 
taustāmākus rezultātus, jaunajā programmā būtu jāapvieno kvantitatīvi un kvalitatīvi 
mērķi, un tā būtu jānostiprina, izmantojot uz tiesībām balstītu pieeju;

17. aicina Komisiju un dalībvalstis aktīvi novērst digitālo plaisu piekļuvē sabiedriskajiem 
pakalpojumiem, no kuriem daudzi Covid-19 laikā ir digitalizēti, nodrošinot ES 
finansiālo atbalstu sociālajai inovācijai vietējā līmenī, lai padarītu sabiedriskos 
pakalpojumus vieglāk pieejamus, ietverot spēju veidošanu un novatorisku augšupēju 
iniciatīvu izvēršanu e-iekļaušanas un datu lietotprasmes jomā ar mērķi visiem 
iedzīvotājiem nodrošināt piekļuvi augstas kvalitātes, pieejamiem un lietotājiem 
draudzīgiem vispārējas nozīmes pakalpojumiem;

1. Pienācīgs darbs un ilgtspējīgi un iekļaujoši darba tirgi

18. atzīmē, ka pienācīgas algas ir būtisks nosacījums, lai nodrošinātu taisnīgus darba 
apstākļus un plaukstošu sociālo tirgus ekonomiku, un ka algām ir jāļauj darba ņēmējiem 
apmierināt savas un savu ģimeņu vajadzības; uzskata, ka ikvienam darba ņēmējam ES ir 
jāsaņem tāda alga, kas nodrošina vismaz pienācīgu dzīves līmeni; uzskata, ka 
spēcīgākas darba koplīguma slēgšanas sarunas ir labākais veids, kā veicināt pienācīgas 
algas Eiropas Savienībā; aicina Komisiju noteikt šķēršļus darba koplīguma slēgšanas 
sarunām ES un ņem vērā priekšlikumu direktīvai par minimālo algu un darba 
koplīguma slēgšanas sarunām; uzsver, ka šai direktīvai būtu jāveicina darba ņēmēju 
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nabadzības izskaušana un jāveicina koplīgumu slēgšanas sarunas saskaņā ar valstu 
tradīcijām un pienācīgi ievērojot valstu sociālo partneru autonomiju un labi 
funkcionējošus koplīgumu slēgšanas sarunu modeļus; atkārtoti aicina Komisiju veikt 
pētījumu par darba algu indeksu nolūkā novērtēt dzīves dārdzību un aptuvenos 
ienākumus, kas vajadzīgi, lai apmierinātu katras dalībvalsts un reģiona mājsaimniecības 
pamatvajadzības, jo tas varētu kalpot par atsauces instrumentu sociālajiem partneriem; 
uzstāj, lai likumā noteiktās minimālās algas, pilnībā iesaistot sociālos partnerus, tiktu 
nodrošinātas tādā līmenī, kas pārsniedz pienācības slieksni, tādējādi palīdzot novērst 
nodarbinātu personu nabadzību, garantējot katram darba ņēmējam tādus ienākumus, 
kuri pārsniedz nabadzības līmeni, vienlaikus ņemot vērā dzīves izmaksu atšķirības 
dalībvalstīs; prasa īstenot koordinētu pieeju ES līmenī, lai panāktu reālu algu 
pieaugumu un pārtrauktu nekonstruktīvo konkurenci, dzenoties pēc zemākām 
darbaspēka izmaksām, kā arī lai uzlabotu sociālo konverģenci visiem;

19. aicina Komisiju un dalībvalstis kopā ar sociālajiem partneriem apņemties līdz 
2030. gadam panākt, ka sarunu par darba koplīguma slēgšanu tvērums ir 90 % tajās 
valstu sistēmās, kas apvieno likumā noteikto un sociālo partneru regulējumu attiecībā uz 
nodarbinātību un darba apstākļiem; uzsver, ka koplīgumu slēgšanas sarunas veicina 
sociālo tirgus ekonomiku, kā paredzēts Lisabonas līgumā; atkārtoti uzsver, ka ir 
jāaizsargā Eiropas līgumi, kas skaidri aizsargā sociālo partneru autonomiju, un dažās 
dalībvalstīs spēkā esošās pašregulācijas sistēmas, lai sociālie partneri varētu patstāvīgi 
noteikt regulējumu, nodrošinot stingru leģitimitāti un atbilstību koplīgumam; aicina 
dalībvalstis atcelt visus valsts tiesību aktus, kas kavē koplīgumu slēgšanas sarunas, kā 
arī nodrošināt arodbiedrību piekļuvi darbvietām to organizēšanas nolūkā; uzsver, ka 
reformām dalībvalstīs nevajadzētu negatīvi ietekmēt koplīgumu slēgšanas sarunas un ka 
tās jāveicina nozaru līmenī, cita starpā atbalstot sociālo partneru spēju veidošanu; 
mudina Komisiju un dalībvalstis pilnībā iesaistīt sociālos partnerus Eiropas politikas 
veidošanā — arī Eiropas pusgada procesā; uzskata, ka ierosinātie mērķi palīdzētu 
izskaust nodarbinātu personu nabadzību un nodrošināt taisnīgu atalgojumu Eiropas 
darba ņēmējiem;

20. aicina Komisiju pārskatīt Eiropas publiskā iepirkuma direktīvu, lai noteiktu 
preferenciālu režīmu uzņēmumiem, kas ievēro vienošanos par koplīgumu slēgšanas 
sarunām; aicina Komisiju arī stiprināt sociālo klauzulu un izslēgt no konkursa 
uzņēmumus, kuri ir iesaistījušies noziedzīgās darbībās vai centušies mazināt 
arodbiedrību lomu, vai atteikušies piedalīties koplīgumu slēgšanas sarunās, un 
nodrošināt, ka valsts līdzekļi tiek izmantoti, lai ieguldītu tajos uzņēmumos, kas iesaistīti 
taisnīgās pārejas pasākumos, ar mērķi veicināt koplīgumus un palielināt arodbiedrību 
blīvumu; turklāt uzskata, ka viss ES finansiālais atbalsts uzņēmumiem būtu jāpiešķir ar 
nosacījumu, ka tiek ievēroti piemērojamie darba un nodarbinātības nosacījumi un/vai 
darba devēja pienākumi, kas izriet no attiecīgajiem koplīgumiem; mudina Komisiju un 
dalībvalstis nodrošināt, ka privāti vai publiski pārvaldītas sabiedrisko pakalpojumu 
iestādes saviem darbiniekiem nodrošina pienācīgus darba apstākļus, jo īpaši ievērojot 
brīvību risināt sarunas un noslēgt kolektīvus līgumus nozares vai uzņēmumu līmenī un 
ievērojot tiesības uz atbilstīgu atalgojumu;

21. ar bažām norāda uz jauniešu bezdarba augsto līmeni vairākās dalībvalstīs un uz gados 
jauno darba ņēmēju nodarbinātības līgumu nestabilitāti, jo īpaši nozarēs, kuras spēcīgi 
skārusi Covid-19 pandēmija; aicina stiprināt Garantijas jauniešiem instrumentu ar mērķi 
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līdz 2030. gadam samazināt ilgtermiņa un jauniešu bezdarbu par vismaz 50 %, iekļaujot 
arī kritērijus kvalitatīvu darbvietu radīšanai saskaņā ar ANO 2030. gada programmas 
ilgtspējīgas attīstības 8. mērķi; uzskata, ka ir pienācis laiks Garantiju jauniešiem padarīt 
gan visām dalībvalstīm saistošu, gan iekļaujošu, cita starpā veicot aktīvus informatīvus 
pasākumus attiecībā uz ilgtermiņa NEET un jauniešiem ar nelabvēlīgu 
sociālekonomisko izcelsmi, piemēram, jauniešiem ar invaliditāti un romu tautības 
jauniešiem;

22. uzsver, ka Eiropas kvalitatīvu darbvietu programma ir ne tikai pienācības jautājums, bet 
arī labvēlīga ekonomikai, jo tā uzlabo ražīgumu un palielina iekšējo pieprasījumu; 
uzskata, ka kvalitatīvam darbam jāietver iztikas alga, darba drošība un sociālās 
aizsardzības pieejamība, mūžizglītības iespējas, labi darba apstākļi drošās un veselīgās 
darba vietās, saprātīgs darba laiks ar labu darba un privātās dzīves līdzsvaru, 
arodbiedrību pārstāvība un tiesības uz koplīgumu slēgšanas sarunām; aicina Komisiju 
vispārējo mērķi uzlabot darba kvalitāti Eiropas līmenī iekļaut Eiropas pusgada procesā 
un sociālo rezultātu pārskatā, lai virzītu un izvērtētu dalībvalstu nodarbinātības politikas 
ieguldījumu IAM un Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanā; aicina dalībvalstis 
piešķirt konkrētām valstīm adresētajiem sociālajiem un ar nodarbinātību saistītajiem 
ieteikumiem, jo īpaši tiem, kas sniegti Covid-19 krīzes sākumā, tikpat lielu nozīmi kā 
ieteikumiem ekonomikas un budžeta jomā;

23. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt ES nodarbinātības pamatnostādņu 
pārskatīšanu ne vēlāk kā vienu gadu pēc to pieņemšanas 2020. gadā, lai ņemtu vērā 
Covid-19 krīzi un tās sekas sociālajā un nodarbinātības jomā, kā arī lai labāk reaģētu uz 
līdzīgām krīzēm nākotnē; uzskata, ka, lai stiprinātu demokrātisku lēmumu pieņemšanu, 
Izaugsmes un nodarbinātības integrēto pamatnostādņu noteikšanā uz vienlīdzīgiem 
pamatiem ar Padomi ir jāiesaista Eiropas Parlaments; aicina Eurofound sniegt 
ieguldījumu darba kvalitātes novērtēšanā dažādās darba līgumu un nodarbinātības 
sistēmās, kā arī nodrošināt saistītās politikas analīzi ar mērķi palīdzēt uzlabot darba 
kvalitāti un nodrošināt tā ilgtspēju;

24. pauž bažas par to, ka pieaug darba ņēmēju skaits nestabilos un nestandarta 
nodarbinātības veidos, fiktīvā pašnodarbinātībā, kā arī darba ņēmēju ar nulles stundu 
darba līgumiem skaits, tostarp valstu publiskās pārvaldes iestādēs; aicina Komisiju un 
dalībvalstis strādāt pie tā, lai sasniegtu mērķi līdz 2030. gadam likvidēt nebrīvprātīgu 
pagaidu nodarbinātību un nebrīvprātīgu nepilna laika nodarbinātību, un lai vairāk nekā 
80 % no radītajām darbvietām būtu darbvietas ar vidēju vai augstu darba samaksu un 
būtu koncentrētas ilgtspējīgās nozarēs; mudina Komisiju un dalībvalstis izskaust nulles 
stundu līguma slēgšanas praksi un fiktīvu pašnodarbinātību;

25. aicina dalībvalstis apņemties līdz 2030. gadam izskaust ar darbu saistītus nāves 
gadījumus un samazināt ar darbu saistītu saslimšanu skaitu; lai sasniegtu šo mērķi, 
mudina Komisiju nākt klajā ar jaunu darba drošības un veselības aizsardzības stratēģiju 
saistībā ar darba ņēmēju fizisko un garīgo veselību; uzskata, ka šajā stratēģijā jāiekļauj 
Pamatdirektīvas par drošību un veselības aizsardzību darbā pārskatīšana, lai aizsargātu 
darba ņēmējus ārkārtas situācijās, piemēram, pandēmiju laikā, kā arī, sadarbojoties ar 
sociālajiem partneriem, stratēģijā jāiekļauj vērienīgi tiesību aktu priekšlikumi par balsta 
un kustību aparāta un ar stresu saistītiem traucējumiem; aicina Komisiju turpināt 
Kancerogēnu un mutagēnu direktīvas (CMD) atjaunināšanu un līdz 2024. gadam 
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ierosināt saistošas arodekspozīcijas robežvērtības (BOEL) vismaz papildu 50 vielām, kā 
arī direktīvā iekļaut vielas ar kaitējošu ietekmi uz reproduktīvo sistēmu un ieviest 
stingrākas robežvērtības tādām kaitīgām vielām kā kancerogēni un mutagēni; uzsver, ka 
ES ir jāveic turpmāki pasākumi saistībā ar Eiropas pamatprincipiem rīcībai garīgās 
veselības jomā; atzīmē, ka viens no mērķiem ir arī vēža profilakse, jo 40 % vēža 
gadījumu tiek uzskatīti par novēršamiem; aicina Komisiju iesniegt vērienīgu vēža 
apkarošanas plānu, lai palīdzētu samazināt šīs slimības izraisītās ciešanas; aicina 
stiprināt Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras lomu, lai visā 
Savienībā veicinātu veselīgas un drošas darbvietas, un turpināt izstrādāt iniciatīvas 
darbvietu profilakses uzlabošanai visās darbības nozarēs;

26. aicina Komisiju nākt klajā ar stratēģisku ES programmu attiecībā uz aprūpi kā nākamo 
soli uz priekšu veselības aprūpes nozares kvalitatīvā iespēju palielināšanā Eiropas 
Savienībā, tostarp personīgu un mājsaimniecības pakalpojumu darbiniekiem; atkārtoti 
uzsver, ka aprūpes programmā ir jāatspoguļo arī situācija ar 100 miljoniem neformālo 
aprūpētāju ES, kuri nodrošina 80 % no ilgtermiņa aprūpes, bet lielākoties nav atzīti; 
aicina Komisiju sadarbībā ar dalībvalstīm izstrādāt tiesisko regulējumu, kas garantē 
kvalitatīvus aprūpes pakalpojumus, un cita starpā izvērtēt jaunas iespējas veselības 
aprūpes nozarē, kuras dod labumu patērētājiem un pacientiem, vienlaikus ievērojot 
valsts un privāto iestāžu lomu pakalpojumu sniegšanā iedzīvotājiem un nodrošinot 
pienācīgus darba apstākļus aprūpētājiem;

27. atzīst, ka taisnīgs, sociāli ilgtspējīgs darbs un reāla darbinieku līdzdalība darba apstākļu 
veidošanā digitālajās platformās, tāpat kā visās citās nozarēs, ir svarīgāka nekā jebkad 
agrāk un ka darba ņēmējiem ir jābūt demokrātiskai ietekmei uz darba pārvaldību; 
uzsver, ka digitalizācijas sniegtie ieguvumi ir plaši un taisnīgi jāsadala un ka 
darbiniekiem digitālajā nozarē ir jābūt tādām pašām tiesībām un darba apstākļiem kā 
citās nozarēs; aicina Komisiju ierosināt direktīvu par pienācīgiem darba apstākļiem un 
tiesībām digitālajā ekonomikā, direktīvas darbības jomā ietverot visus darba ņēmējus, 
tostarp arī nestandarta darba ņēmējus ar netipiskiem līgumiem, platformu uzņēmumu 
darbiniekus un pašnodarbinātos; aicina Komisiju šajā direktīvā nodrošināt, ka 
platformas uzņēmumi ievēro spēkā esošos valstu un Eiropas tiesību aktus, precizēt uz 
platformu balstīto darba ņēmēju nodarbinātības statusu, izmantojot atspēkojamu 
pieņēmumu par darba attiecībām, un nodrošināt viņu darba apstākļus, sociālo 
aizsardzību un veselības aizsardzību un drošību, kā arī viņu tiesības organizēties, lai 
viņus pārstāvētu arodbiedrības, un apspriest koplīgumus — arī pašnodarbinātajiem; 
mudina Komisiju nākt klajā ar mērķtiecīgu ES konkurences tiesību aktu pārskatīšanu, 
lai nodrošinātu kolektīvo cenu noteikšanu nedrošā pašnodarbinātībā strādājošajiem 
nolūkā panākt labāku līdzsvaru attiecībā uz spēju aizstāvēt savas intereses un veicināt 
taisnīgāku iekšējo tirgu;

28. uzsver, ka Covid-19 pandēmija ir izcēlusi digitālo risinājumu, jo īpaši tāldarba, svarīgo 
nozīmi; mudina Komisiju iesniegt direktīvu par minimālajiem standartiem un 
nosacījumiem taisnīgam tāldarbam, lai aizsargātu darba ņēmēju veselību un drošību un 
garantētu pienācīgus darba apstākļus, tostarp tā brīvprātīgo raksturu, darba laika 
ievērošanu, atvaļinājumu, darba un privātās dzīves līdzsvaru un citas digitālās tiesības 
darbā, piemēram, tiesības pārtraukt darbu, darba ņēmēju privātās dzīves aizsardzību, 
tostarp ar attālinātu uzraudzību vai jebkādu citu izsekošanu, kā arī aizliegumu izmantot 
mikroshēmu implantus darba ņēmējiem un izmantot mākslīgo intelektu darbā 
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pieņemšanas procesā, vienlaikus ņemot vērā Eiropas sociālo partneru pamatnolīgumu 
par digitalizāciju;

29. lai noteiktu minimālos standartus, tostarp par pārmaiņu paredzēšanu un 
pārstrukturēšanu, jo īpaši uzņēmuma līmenī, aicina Komisiju nākt klajā ar priekšlikumu 
jaunai pamatdirektīvai par darba ņēmēju informēšanu, konsultēšanu un līdzdalību, kura 
attiektos uz dažāda veida Eiropas uzņēmumiem, tostarp apakšuzņēmēju ķēdēm un 
franšīzēm, un uz uzņēmumiem, kas izmanto Eiropas uzņēmumu mobilitātes 
instrumentus; prasa arī pārskatīt Eiropas Uzņēmumu padomes (EWC) direktīvu, lai cita 
starpā nodrošinātu pienācīgu izpildi, tiesu pieejamību un efektīvas sankcijas par 
noteikumu pārkāpšanu, kā arī uzlabotu īpašās pārrunu grupas darbību, tai skaitā 
starptautisku informēšanas un uzklausīšanas procesu, kas pienācīgi jāveic un jāpabeidz 
pirms jebkādu lēmumu pieņemšanas; prasa Komisijai veicināt darba ņēmēju dalītās 
īpašumtiesības kā līdzekli, lai palielinātu darba ņēmēju integrāciju, uzlabojot 
demokrātiju darbā, vienlaikus mazinot nevienlīdzību, kā arī darba zaudēšanas risku 
lejupslīdes laikā;

30. aicina Komisiju un dalībvalstis izstrādāt vajadzīgos nosacījumus un prasības, lai līdz 
2030. gadam ilgtspējīgas korporatīvās pārvaldības nolīgumi aptvertu vismaz 80 % 
uzņēmumu un tiktu noteiktas stratēģijas, par kurām panākta vienošanās ar darba 
ņēmējiem, lai pozitīvi ietekmētu vides, sociālo un ekonomikas attīstību, izmantojot 
pārvaldības praksi un klātbūtni tirgū, uzlabotu direktoru atbildību attiecībā uz ilgtspējas 
iekļaušanu uzņēmumu lēmumu pieņemšanā, kā arī veicinātu korporatīvās pārvaldības 
praksi, kas sekmē uzņēmumu ilgtspēju, cita starpā ar atsauci uz korporatīvo ziņojumu 
sniegšanu, valdes atalgojumu, maksimālo algu attiecības starpību, valdes sastāvu un 
ieinteresēto personu iesaisti;

31. prasa izstrādāt direktīvu par saistošām cilvēktiesībām, uzticamības pārbaudi un 
atbildīgu uzņēmējdarbības veikšanu, tostarp par darba ņēmēju tiesībām, piemēram, 
tiesībām uz biedrošanos, tiesībām uz koplīgumu slēgšanas sarunām un tiesībām uz 
veselību un drošību, sociālo aizsardzību un labiem darba apstākļiem, nosakot obligātas 
uzticamības pārbaudes attiecībā uz uzņēmumu darbību un to uzņēmējdarbības 
attiecībām, tostarp uz piegādes un apakšlīgumu ķēdēm; uzsver, ka šai direktīvai 
jānodrošina arodbiedrību un darba ņēmēju pārstāvju pilnīga iesaiste visā uzticamības 
pārbaudes procesā, un tai jāgarantē tiesības attiecīgajā līmenī panākt koplīgumu par 
uzticamības pārbaudes politiku; uzsver, ka gan valstu darba inspekcijām, gan Eiropas 
Darba iestādei (ELA) ir jāspēj veikt kopīgas pārbaudes visā ķēdē, jābūt gatavām iesniegt 
sūdzības un jāspēj sniegt atbalstu noteikumu ievērošanai attiecībā uz visiem ES 
uzņēmumiem un tiem uzņēmumiem, kas vēlas piekļūt iekšējam tirgum; aicina Komisiju 
pieprasīt, lai visi ES tirdzniecības partneri ratificētu Starptautiskās Darba organizācijas 
Konvenciju Nr. 81 (darba inspekcija) un Konvenciju Nr. 129 (darba inspekcija 
lauksaimniecības nozarē);

32. mudina Komisiju ņemt vērā sociālās ekonomikas uzņēmumu specifiku, kuri pandēmijas 
laikā ir ļoti svarīgi sabiedrībai, un novērtēt īpašu programmu un finanšu instrumentu 
izstrādi; aicina Komisiju atjaunināt tās sistēmu kooperatīvu un sociālās ekonomikas 
uzņēmumu izveidei un attīstībai, kuri pēc savas būtības liek lielāku uzsvaru uz 
taisnīgiem darba apstākļiem un darba ņēmēju iespēju nodrošināšanu;
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33. uzsver, ka efektīva izpilde ir būtiska darba ņēmēju aizsardzībai un sociālo tiesību 
īstenošanai; pauž nožēlu, ka lielākā daļa dalībvalstu atpaliek savu saistību pret SDO 
Darba inspekcijas konvenciju izpildē attiecībā uz darba inspektoru skaitu; uzstāj, ka 
dalībvalstīm ir jāpalielina sava izpildes nodrošināšanas kapacitāte, lai vēlākais līdz 
2030. gadam panāktu, ka uz 10 000 nodarbinātām personām ir vismaz viens darba 
inspektors;

2. Sociālais taisnīgums un vienlīdzīgas iespējas

34. uzsver, ka bērnu nabadzības izskaušana un labbūtības un vienlīdzīgu iespēju 
nodrošināšana bērniem ir viena no Eiropas galvenajām prioritātēm; aicina Komisiju un 
dalībvalstis paātrināt Eiropas Garantijas bērniem pieņemšanu un īstenošanu, lai līdz 
2030. gadam panāktu to, ka ikvienam bērnam Eiropas Savienībā ir pilnīga piekļuve 
kvalitatīvai bezmaksas veselības aprūpei, izglītībai un bērnu aprūpei, viņš dzīvo 
pienācīgā mājoklī un viņam ir pieejams atbilstošs uzturs; atzīmē, ka šī politika ir 
jāintegrē ar citiem pasākumiem, kas vērsti uz nabadzību un ģimenes politiku, lai 
izveidotu precīzus politikas ciklus, kas spētu piedāvāt sociālās integrācijas iespējas 
bērniem un viņu ģimenēm, tostarp valsts un vietējās stratēģijas bērnu nabadzības 
apkarošanai, ņemot vērā īpašās problēmas, ar kurām saskaras dažādas bērnu grupas, 
kam vajadzīga aprūpe, vietējā līmenī;

35. nosoda to, ka dažas valdības pandēmiju izmanto kā ieganstu, lai ierobežotu dažas no 
darba ņēmēju un sieviešu pamattiesībām; atgādina par neatņemamajām tiesībām uz 
piekļuvi veselības aprūpei, kā arī par pašnoteikšanās tiesībām attiecībā uz savu ķermeni; 
tāpēc uzsver, ka ir jāgarantē tiesības uz reproduktīvās veselības aprūpi, kontracepciju un 
abortu, tostarp pagarinot likumīgo termiņu aborta veikšanai; 

36. atzinīgi vērtē Padomes secinājumus par minimālo ienākumu aizsardzības stiprināšanu 
nolūkā apkarot nabadzību un sociālo atstumtību; aicina Komisiju turpināt pilnveidot šos 
secinājumus, ierosinot sistēmu minimālo ienākumu shēmām, lai aizsargātu tiesības uz 
pienācīgu dzīvi un izskaustu nabadzību un risinātu atbilstīguma un seguma jautājumus, 
tostarp aizsardzības līmeņa nepazemināšanas klauzulu; uzsver, ka uz ikvienu cilvēku 
Eiropā jāattiecina minimālo ienākumu shēma un ka pensijām jānodrošina ienākumi, kas 
pārsniedz nabadzības līmeni;

37. aicina dalībvalstis un Komisiju apņemties likvidēt sieviešu un vīriešu darba samaksas 
atšķirību, kas pašlaik ir 16 %, un no tās izrietošo pensijas atšķirību, nosakot 0 % mērķi, 
kas sasniedzams līdz 2030. gadam, aizstāvot principu par vienādu atalgojumu par 
vienādu darbu sievietēm un vīriešiem;  aicina Komisiju steidzami ierosināt tiesisko 
regulējumu par darba samaksas pārredzamību, ko sākotnēji tika solīts izdarīt tās pirmo 
100 darba dienu laikā, ietverot ziņojumus par darba samaksas pārredzamību un 
informāciju par darba samaksas līmeņiem; atkārtoti uzsver, ka ar dzimumu saistītu 
pensiju atšķirību rada arī neatbilstīgas pensiju shēmas, kurās nav pienācīgi ņemti vērā 
grūtniecības un dzemdību vai bērna kopšanas atvaļinājuma periodi; aicina Komisiju un 
dalībvalstis veikt ilgtermiņa pasākumus, lai samazinātu sieviešu augsto bezdarba līmeni 
un nodrošinātu sieviešu līdzdalību darba tirgū, nodrošinātu vīriešu un sieviešu 
vienlīdzīgu līdzdalību un iespējas darba tirgū, kā arī ieviest iniciatīvas, kuru mērķis ir 
veicināt sieviešu piekļuvi finansējumam, sieviešu uzņēmējdarbību un sieviešu finansiālo 
neatkarību;
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38. aicina Komisiju ieviest konkrētus pasākumus, ko piemēro gan publiskajam, gan 
privātajam sektoram, pienācīgi ņemot vērā mazo un vidējo uzņēmumu īpatnības, 
piemēram, skaidras kritēriju definīcijas darba vērtības novērtēšanai, dzimumu 
līdztiesības ziņā neitrālas darba novērtēšanas un klasifikācijas sistēmas, ar dzimumu 
saistīta atalgojuma revīzijas un ziņojumus, lai garantētu vienādu atalgojumu, darba 
ņēmēju tiesības pieprasīt pilnīgu informāciju par atalgojumu un tiesības uz 
kompensāciju, kā arī skaidrus mērķus attiecībā uz uzņēmumu vienlīdzību; turklāt prasa 
uzlabot tiesu iestāžu pieejamību un ieviest stingrākas procesuālās tiesības, lai apkarotu 
diskrimināciju darba samaksas jomā; aicina Komisiju drīzumā gaidāmajos tiesību aktos 
par darba samaksas pārredzamību veicināt sociālo partneru un darba koplīgumu 
slēgšanas sarunu nozīmi visos līmeņos (valsts, nozaru, vietējā un uzņēmumu līmenī); 
aicina Komisiju iekļaut stingrus izpildes pasākumus attiecībā uz tiem, kas neievēro 
noteikumus, piemēram, sodanaudas un sankcijas darba devējiem, kuri pārkāpj tiesības 
uz samaksas vienlīdzību;

39. aicina dalībvalstis atbloķēt direktīvu par sievietēm valdēs un pieņemt mērķtiecīgu 
nostāju Padomē, lai novērstu ievērojamo nelīdzsvarotību starp sievietēm un vīriešiem 
lēmumu pieņemšanā augstākajā līmenī; prasa Komisijai un dalībvalstīm apņemties 
likvidēt t. s. stikla griestu efektu biržā kotētu uzņēmumu valdēs, nosakot mērķi sasniegt 
vismaz 40 % sieviešu pārstāvību augstākā līmeņa vadošos amatos;

40. aicina Komisiju izstrādāt Eiropas stratēģiju invaliditātes jomā laikposmam pēc 
2020. gada, kas aptvertu visus UNCRPD noteikumus un ietvertu vērienīgus, skaidrus un 
izmērāmus mērķus, plānotus pasākumus ar skaidriem termiņiem un atvēlētiem 
resursiem — pasākumus, ko atbalstītu piemērots un pietiekami resursietilpīgs 
uzraudzības mehānisms ar skaidriem kritērijiem un rādītājiem, uzsverot arī vajadzību 
panākt preču un pakalpojumu pilnīgu pieejamību, tostarp būvēto vidi, iekļaujošu 
izglītību un darba tirgu, kā arī mākslīgā intelekta izmantošanu, lai nodrošinātu personu 
ar invaliditāti pilnīgas līdzdalības iespējas sabiedrībā, kā arī saistības pabeigt ilgtermiņa 
aprūpes iestāžu deinstitucionalizācijas procesu; aicina dalībvalstis izmantot līdzekļus, 
kas pieejami no Kohēzijas fonda, ERAF un jo īpaši ESF, nolūkā uzlabot personu ar 
īpašām vajadzībām, tostarp personu ar invaliditāti, personu ar bērniem un vecāka 
gadagājuma cilvēku, kuri joprojām saskaras ar sociālās atstumtības problēmu, piekļuvi 
sabiedriskajām telpām;

41. mudina dzimumperspektīvu iekļaut gaidāmajā 2021. gada stratēģijā par jautājumiem, 
kas saistīti ar invaliditāti un vienlīdzību, pienācīgu uzmanību pievēršot uzlabotai 
piekļuvei darba tirgum, izmantojot mērķtiecīgus pasākumus un darbības;

42. atbalsta iekļaujošas un pieejamas izglītības, tostarp platjoslas interneta piekļuves, un 
profesionālās un digitālās apmācības veicināšanu, tai skaitā neaizsargātām grupām un 
personām ar invaliditāti, lai ļautu īpaši mazkvalificētiem un gados vecākiem 
darbiniekiem pārkvalificēties un apgūt jaunas prasmes; atbalsta ES mēroga mācekļa 
prakses iespēju izveidi; aicina Komisiju un dalībvalstis pastiprināt centienus, lai darba 
tirgū iekļautu vairāk cilvēku ar invaliditāti, novēršot šķēršļus, izmantojot iespējas, ko 
digitālais darbs sniedz šo personu iekļaušanai, kā arī radot stimulus viņu nodarbinātībai; 
atgādina, ka saskaņā ar Eurofound datiem tikai vienam no trim darbiniekiem ar 
ierobežojošu hronisku un retu slimību viņu darba vieta ir atbilstīgi pielāgota; aicina 
Komisiju un dalībvalstis turpināt darbu, lai veicinātu personu ar invaliditāti un 
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hroniskām slimībām nodarbinātību, paturēšanu darbā un reintegrāciju darba tirgū 
Eiropā;

43. atzinīgi vērtē jauno ES prasmju programmu; uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt darba 
ņēmēju apmācības un pārkvalificēšanās pieejamību nozarēs un sektoros, kuros jāveic 
būtiskas izmaiņas saistībā ar zaļo un digitālo pāreju; uzsver, ka kvalifikācija un 
sertificētas kompetences sniedz darba ņēmējiem pievienoto vērtību, uzlabojot viņu 
pozīciju darba tirgū, un var tikt pārnestas, darba tirgum mainoties; aicina ar prasmēm 
saistīto sabiedrisko politiku vērst uz kvalifikācijas un kompetenču sertifikāciju un 
apstiprināšanu; uzsver, ka uzņēmumos, kas saņem publiskos līdzekļus darba ņēmēju 
kvalifikācijas paaugstināšanai, būtu jāizveido uz prasmēm balstītas kompensācijas 
sistēmas, vienojoties ar darba ņēmēju pārstāvjiem, jo šāda sistēma nodrošinātu atdevi no 
attiecīgajiem publiskajiem ieguldījumiem; uzsver, ka Eiropas prasmju stratēģijai 
ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturīgumam ir jānodrošina 
tiesības uz mūžizglītību visiem un visās jomās;

3. Stabilas sociālās drošības sistēmas

44. norāda, ka pašreizējie ieguldījumi sociālajā infrastruktūrā ES tiek lēsti aptuveni 
EUR 170 miljardu apmērā gadā un ka Komisija lēš, ka nepieciešamie ieguldījumi ir 
EUR 192 miljardi, no kuriem veselības un ilgtermiņa aprūpe veido 62 % (cenas ziņā 
pieejami mājokļi — EUR 57 miljardi; veselības aprūpe — EUR 70 miljardi; ilgtermiņa 
aprūpe — EUR 50 miljardi; izglītība un mūžizglītība — EUR 15 miljardi); aicina 
Komisiju un dalībvalstis Eiropas sociālo tiesību pīlāra principu īstenošanai veltīt tādu 
daļu no Atveseļošanas un noturības mehānisma, kas būtu līdzvērtīga ieguldījumiem 
vides un digitālajās prioritātēs; uzstāj, lai atveseļošanas un noturības mehānisma resursu 
piešķiršanā tiktu ņemta vērā dzimumu līdztiesība; 

45. aicina Komisiju uzraudzīt Eiropas dzimumu līdztiesības stratēģiju 2020.–2025. gadam 
un aicina dalībvalstis pieņemt valstu dzimumu līdztiesības stratēģijas, pamatojoties uz 
Eiropas stratēģiju kā nozīmīgu elementu sociālekonomiskajos pasākumos, kas veikti 
pēc Covid-19 krīzes;

46. turklāt uzsver, ka Komisijai un dalībvalstīm ir jāvāc labāki un saskaņotāki dati par 
bezpajumtnieku skaitu Eiropā, jo tas ir jebkuras efektīvas sabiedriskās politikas pamats;

47. uzsver, ka ES un tās dalībvalstīm ir pienākums nodrošināt vispārēju piekļuvi 
pienācīgiem, drošiem un cenas ziņā pieņemamiem mājokļiem saskaņā ar ANO 
programmu 2030. gadam, jo īpaši 11. mērķi, un saskaņā ar tām pamattiesībām, kas 
noteiktas Eiropas Sociālās hartas 16., 30. un 31. pantā un Eiropas sociālo tiesību pīlārā; 
šajā sakarā aicina visas dalībvalstis ratificēt pārskatīto Eiropas Sociālo hartu; uzsver, ka, 
lai garantētu un uzlabotu dzīves kvalitāti visiem iedzīvotājiem, ir ļoti svarīgi ieguldīt 
sociālos, pienācīgos un cenu ziņā pieņemamos mājokļos; aicina Komisiju un 
dalībvalstis maksimāli palielināt centienus ieguldīt cenas ziņā pieejamos mājokļos, lai 
apmierinātu iedzīvotāju grupu ar zemiem un vidējiem ienākumiem (trīs apakšējās 
kvintiles) vajadzības pēc mājokļa, nodrošinot, ka vismaz 30 % no visām jaunuzceltajām 
mājām ir šīm abām ienākumu grupām pieejams mājoklis, un līdz 2030. gadam izskaust 
enerģētisko nabadzību, atbalstot mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem ieguldījumus 
energoefektivitātes jomā; aicina dalībvalstis savos atjaunošanas un noturības plānos par 
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prioritāti noteikt renovāciju; mudina Komisiju nākt klajā ar vērienīgu rīcības plānu, lai 
līdz 2030. gadam pakāpeniski izskaustu bezpajumtniecību, cita starpā īstenojot Eiropas 
mēroga pieeju “Mājoklis vispirms”; aicina Komisiju ierosināt ES satvaru valstu 
bezpajumtniecības stratēģijām; aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt minimālos 
standartus pārrobežu un sezonālajiem darba ņēmējiem paredzētam kvalitatīvam 
mājoklim, kas būtu jānodala no viņu atalgojuma, kā arī nodrošināt pienācīgas iespējas, 
īrnieku privātumu un rakstiskus īres līgumus, ko izpilda darba inspekcijas, un noteikt 
standartus šajā sakarā;

48. uzstāj, ka sociālās drošības sistēmai ir jāaptver visi darba ņēmēji un ka viņiem jābūt 
tiesībām uz bezdarbnieka pabalstu, apmaksātu slimības atvaļinājumu, maternitātes, 
paternitātes un bērna kopšanas atvaļinājumu, apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem 
un aizsardzību pret netaisnīgu atlaišanu;

49. pauž bažas par veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības nelīdzsvarotību visā ES, ko 
ir izraisījusi Covid-19 krīze; atgādina, ka nabadzīgākie iedzīvotāji parasti dzīvo vidēji 
par 6 gadiem mazāk nekā turīgākie cilvēki un ka personas ar invaliditāti bieži saskaras 
ar grūtībām piekļuvē veselības aprūpei; uzsver — lai novērstu šo nevienlīdzību 
veselības jomā, ir jārisina veselības aizsardzības sociālie, ekonomiskie un vides faktori; 
aicina Komisiju izstrādāt kopīgus veselības uzraudzības rādītājus un metodes, kā arī 
uzlabot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un pieejamību, lai mazinātu nevienlīdzību, 
noteiktu jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi, un noteiktu prioritātes un iegūtu lielāku 
finansējumu; aicina Komisiju analizēt, kā dažādās valstu sociālās labklājības sistēmas 
apmierina sociālās labklājības vajadzības pašreizējās krīzes laikā, nolūkā noteikt stiprās 
un vājās puses attiecībā uz pakalpojumu pieejamību un sniegšanu un sociālo 
aizsardzību, kā arī nodrošināt mehānismu sociālās labklājības sistēmu uzraudzībai un 
novērtēšanai Eiropā, lai pārbaudītu to noturības pakāpi, kad tās saskaras ar dažādas 
smaguma pakāpes satricinājumiem, un izpētītu, kādā veidā tās var padarīt noturīgākas 
un stiprākas, lai varētu stāties pretī turpmākām krīzēm;

50. uzsver, ka visiem ir jābūt nodrošinātai vispārējai piekļuvei uz solidaritāti balstītai 
atbilstošai valsts izdienas un vecuma pensijai; apzinās dalībvalstu grūtības pensiju 
sistēmu ilgtspējas stiprināšanā, tomēr uzsver, ka ir svarīgi pensiju sistēmās aizsargāt 
solidaritāti, stiprinot ieņēmumu pusi; uzsver valsts un fondēto pensiju sistēmu nozīmi, 
kuras nodrošina pienācīga lieluma pensijas, kas ir virs nabadzības sliekšņa un ļauj 
pensionāriem saglabāt ierasto dzīves līmeni; uzskata, ka labākais veids, kā nodrošināt 
ilgtspējīgas, drošas un atbilstīgas pensijas sievietēm un vīriešiem, ir paaugstināt 
vispārējo nodarbinātības līmeni un nodrošināt kvalitatīvākas darbvietas visās vecuma 
grupās, uzlabot darba un nodarbinātības apstākļus un veikt nepieciešamos publiskos 
izdevumus; uzskata, ka pensiju sistēmu reformās cita starpā būtu jākoncentrējas uz 
faktisko pensionēšanās vecumu un jāatspoguļo darba tirgus tendences, dzimstības 
rādītāji, veselības un labklājības situācija, darba apstākļi un ekonomiskās slodzes 
koeficients; uzskata, ka šādās reformās ir jāņem vērā arī situācija, kādā atrodas 
miljoniem Eiropas darba ņēmēju, īpaši sievietes, jaunieši un pašnodarbinātas personas, 
ko nelabvēlīgi ietekmē nestabila, nedroša nodarbinātība, piespiedu bezdarba periodi un 
saīsināts darba laiks; aicina Komisiju un dalībvalstis ņemt vērā vecāka gadagājuma 
darba ņēmēju īpašo situāciju darba tirgū un pastiprināt centienus, lai veicinātu aktīvas 
un veselīgas vecumdienas, cīnoties pret vecāka gadagājuma cilvēku diskrimināciju 
nodarbinātībā un izstrādājot darba tirgus integrācijas programmas iedzīvotājiem, kas 
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vecāki par 55 gadiem, par galveno prioritāti izvirzot mūžizglītību;

51. pauž bažas par veidu, kā Covid-19 pandēmija ir vēl vairāk palielinājusi vecāka 
gadagājuma iedzīvotāju neaizsargātību, izolāciju un nabadzības un sociālās atstumtības 
risku; uzsver, ka pandēmija ir pierādījusi nepieciešamību pēc ES modeļa, kas veicinātu 
un aizsargātu vecāka gadagājuma cilvēku cieņu un pamattiesības; aicina Komisiju nākt 
klajā ar plānu, lai nodrošinātu cilvēku, tostarp vecāka gadagājuma cilvēku, garīgo 
veselību, cieņu un labbūtību, atbalstot pienācīgas kvalitātes veselības aprūpes un 
aprūpes pakalpojumus, investējot kopienā balstītos pakalpojumos, veselības 
aizsardzības un veicināšanas pasākumos, sociālajā aizsardzībā un pienācīgos un cenas 
ziņā pieņemamos mājokļus un infrastruktūrā, kā arī atbalstot sociālās ekonomikas 
projektus, tostarp komūnas un sadarbības mājokļus, veselības un labklājības 
programmas, pieaugušo dienas aprūpi un ilgtermiņa aprūpi, un aizsargājot aprūpētāju 
nozīmi un darba apstākļus, arī veicinot paaudžu solidaritāti; aicina dalībvalstis 
nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi kvalitatīvai, cenas ziņas pieejamai, profilaktiskai un 
ārstnieciskai veselības aprūpei, kā noteikts Eiropas sociālo tiesību pīlārā, tostarp 
medicīnas un aprūpes pakalpojumiem un iestādēm, kas nav diskriminējošas vecuma dēļ;

52. atzinīgi vērtē neseno Komisijas ziņojumu par demogrāfisko pārmaiņu ietekmi uz 
dažādām sabiedrības grupām un uz Eiropā neproporcionāli skartajām teritorijām un 
reģioniem; aicina Komisiju un dalībvalstis vairāk izmantot ERAF rīcībā esošos 
līdzekļus, lai uzlabotu transporta un telekomunikāciju infrastruktūru teritorijās ar augstu 
iedzīvotāju novecošanās rādītāju, kā arī galvenokārt lauku apvidos un teritorijās, kas 
cieš no iedzīvotāju skaita samazināšanās;

4. Taisnīga mobilitāte

53. aicina Komisiju pārskatīt Pagaidu darba aģentūru (PDA) direktīvu, lai izstrādātu 
tiesisko regulējumu, kas nodrošinātu pienācīgus darba apstākļus un vienlīdzīgu 
attieksmi ES iekšējiem sezonas darbiniekiem un mobilajiem darba ņēmējiem, kuri 
noslēguši terminētu darba līgumu ar pagaidu darba aģentūrām vai cita veida darba tirgus 
starpniekiem, tostarp darbā pieņemšanas aģentūrām; aicina dalībvalstis stiprināt izpildi 
un apkarot pagaidu darba aģentūru ļaunprātīgu praksi; uzsver, ka šajā tiesiskajā 
regulējumā būtu jāiekļauj: tādu vienotajā tirgū darbojošos darba tirgus starpnieku 
aizliegšana, kuri neatbilst PDA direktīvas noteikumiem, garantēta minimālā darba 
samaksa saskaņā ar koplīgumu vai tiesību aktiem, garantēts minimālais stundu skaits 
nedēļā/mēnesī, ko darba devējs nevienā pozīcijā nedrīkst atskaitīt no minimālās darba 
samaksas vai algas, kura noteikta koplīgumā, atskaitīšanas no algas aizliegums nepilna 
darba laika līguma gadījumā, garantēta vienlīdzīga attieksme pret jebkuru personu, kura 
attiecīgajā dalībvalstī ir aizsargāta kā tajā pašā uzņēmumā/nozarē strādājošs darba 
ņēmējs, prasība visām pagaidu darba aģentūrām, kas darbojas iekšējā tirgū, tikt 
iekļautām Eiropas līmeņa reģistrā, saņemt atļauju darbībai vienotajā tirgū, sankcijas 
uzņēmumiem, kas piekopj krāpniecisku praksi un cilvēku tirdzniecību darbaspēka 
ekspluatācijas nolūkā un piekļuve informācijai par darba līgumiem un darba tiesībām 
darba ņēmējam saprotamā valodā; aicina Komisiju un dalībvalstis izbeigt tiešos 
maksājumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku saņēmējiem, kuri neievēro 
valsts un Eiropas darba tiesības, SDO konvencijas un piemērojamos darba koplīgumus;

54. uzsver, ka darba ņēmēju pārvietošanās brīvība ES ir pamatbrīvība un neatņemama 
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iekšējā tirgus panākumu sastāvdaļa; uzsver, ka pakalpojumu brīvai apritei būtu jānotiek, 
ievērojot darba ņēmēju tiesības un sociālās tiesības; uzskata, ka pakalpojumu brīva 
aprite ir cieši saistīta ar darba ņēmēju, kuri sniedz attiecīgos pakalpojumus, brīvu un 
taisnīgu mobilitāti un ka noteikumu par darba nosacījumu ievērošana un mobilu darba 
ņēmēju veselības un drošības aizsardzība sniedz ieguvumus iekšējam tirgum; norāda, ka 
pastāv pelēkās zonas un juridiskās nepilnības, jo daži darba ņēmēji šo brīvību izmanto 
nedrošos apstākļos un bieži vien ar krāpniecisku darbā pieņemšanas aģentūru un darba 
tirgus starpnieku starpniecību; aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt pienācīgus 
darba apstākļus un vienlīdzīgu attieksmi pret visiem mobilajiem darba ņēmējiem ES;

55. aicina izstrādāt ES pieeju, lai izbeigtu darbaspēka izmaksu konkurenci un palielinātu 
augšupēju sociālo konverģenci visiem; aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt 
taisnīgus un pienācīgus darba apstākļus mobilajiem, pārrobežu un sezonālajiem darba 
ņēmējiem ES un nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi nodarbinātībai un iespējām citās 
dalībvalstīs, kā arī vienlīdzīgu sociālās aizsardzības līmeni, kā noteikts LESD 45. panta 
2. punktā; aicina ņemt vērā arī praksi attiecībā uz norīkotajiem darba ņēmējiem; mudina 
dalībvalstis garantēt pienācīgu sociālās nodrošināšanas koordināciju, tostarp pārskatot 
Regulu Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu16, un stiprināt 
tiesību pārnesamību; aicina turpināt sociālā nodrošinājuma sistēmu digitalizācijas 
veicināšanu; aicina dalībvalstis un Komisiju nodrošināt visu iesaistīto darba ņēmēju 
aizsardzību uzņēmumu nodošanas gadījumos un izvērtēt nepieciešamību pārskatīt 
direktīvu par uzņēmumu nodošanu;

56. uzsver, ka prakse dibināt filiāles vai veidot apakšuzņēmēju ķēdes ar mērķi samazināt 
sociālās drošības iemaksas un izvairīties no darba devēja saistībām, praksē neradot reālu 
sociālās apdrošināšanas segumu, kaitē gan darba ņēmēju aizsardzībai, gan sociālās 
drošības sistēmu ilgtspējai un ka Komisijai un dalībvalstīm būtu jāpievēršas šīs 
problēmas risināšanai; aicina Komisiju un dalībvalstis nolūkā panākt taisnīgumu iekšējā 
tirgū veikt likumdošanas pasākumus, lai izbeigtu ļaunprātīgu apakšuzņēmuma līgumu 
slēgšanu, kā arī nodrošināt vispārēju solidāru atbildību visā apakšlīgumu ķēdē ar mērķi 
aizsargāt darba ņēmēju tiesības un viņu prasības attiecībā uz tādiem jautājumiem kā 
darba samaksas kavēšana, sociālo iemaksu nemaksāšana, bankrots, pazušana un 
“pastkastīšu apakšuzņēmēji”, kas nemaksā, kā noteikts; 

57. aicina Komisiju stingri izpildīt spēkā esošās ES publiskā iepirkuma direktīvas sociālo 
klauzulu un izskatīt nepieciešamību pārskatīt šo direktīvu, lai stiprinātu sociālās 
klauzulas publiskā iepirkuma līgumos, pieprasot uzņēmējiem un apakšuzņēmējiem 
pilnībā ievērot darba ņēmēju tiesības uz koplīgumu slēgšanas sarunām, kā arī noteikt 
nosacījumus, lai pilnībā īstenotu piemērojamos nozaru koplīgumus un tajos aprakstītos 
darba apstākļus, vienlaikus ievērojot valstu darba tirgus tradīcijas un modeļus; prasa, lai 
šī pārskatīšana atbrīvotu visus sociālos un labklājības pakalpojumus no iepirkuma 
saistībām un izveidotu Eiropas izslēgšanas mehānismu, kas ļautu izslēgt primāros 
līgumslēdzējus un apakšuzņēmējus, kuri atkārtoti iesaistās negodīgā konkurencē un 
krāpšanā nodokļu jomā; aicina dalībvalstis nodrošināt atbilstību, pārbaudi un izpildi;

58. pauž bažas par lielo nodokļu ieņēmumu apjomu, kas zaudēts liela mēroga nodokļu 
apiešanas dēļ; aicina Padomi paātrināt sarunas par tiesību aktiem attiecībā uz 

16 OV L 166, 30.4.2004., 1. lpp. 
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publiskiem pārskatiem par atsevišķām valstīm un kopējo konsolidēto uzņēmumu 
ienākuma nodokļa bāzi, kā arī pārskatīt kritērijus gan Rīcības kodeksa jautājumu grupai 
(uzņēmējdarbības nodokļi), gan ES sarakstam, kurā iekļautas jurisdikcijas, kas 
nesadarbojas;

59. atzinīgi vērtē Eiropas Darba iestādes (EDI) izveidi; prasa nodrošināt, lai EDI būtu 
pilnībā darboties spējīga, cik drīz vien iespējams; aicina to pastāvīgi apmainīties ar 
informāciju par labāko praksi ar attiecīgajām dalībvalstu darba iestādēm un veikt 
pagaidu pārbaudes; uzsver — lai EDI varētu efektīvi apkarot nelegālo praksi un darba 
ņēmēju ekspluatāciju un ļaunprātīgu izmantošanu, tai vajadzētu būt nodrošinātai 
iespējai veikt kontroli un piemērot sodus uzņēmumiem, kas neievēro attiecīgos 
noteikumus; uzsver, ka ir arī jāpaplašina iestādes pilnvaras, kas attiecas uz tādiem ES 
tiesību aktiem kā, piemēram, Direktīva 2008/104 par pagaidu darba aģentūrām, 
Direktīva 2014/36 par sezonas darbiniekiem un Direktīva 2009/52 par darba devēju 
sodīšanu, kā arī attiecīgie tiesību akti par darba drošību un veselību; uzskata, ka EDI un 
valstu inspekcijām ir jāveic kopīgas vai saskaņotas pārbaudes gadījumos, kad valsts 
sociālie partneri ir vērsuši tās uzmanību uz ļaunprātīgas izmantošanas gadījumiem; tādēļ 
mudina Komisiju iekļaut šos aspektus EDI 2024. gadam paredzēto pilnvaru 
novērtējumā un iesaistīt ieinteresētās personas, kurām ir plašas zināšanas par dažādiem 
darba tirgus modeļiem, EDI darbā un novērtējumos; turklāt uzskata, ka EDI pārvaldībai 
būtu jānotiek saskaņā ar tādu pašu trīspusēju struktūru kā citām aģentūrām un tādējādi 
jāļauj palielināt sociālo partneru pārstāvību, tostarp balsstiesības, valdē;

60. aicina Komisiju pēc pienācīga ietekmes novērtējuma iesniegt priekšlikumu par digitālo 
ES sociālā nodrošinājuma numuru, kā tā paziņoja 2018. gadā, lai veicinātu un aizsargātu 
darba ņēmēju mobilitāti, kam arī būtu potenciāls izveidot kontroles mehānismu gan 
privātpersonām, gan attiecīgajām iestādēm, gādājot, ka darba ņēmēji tiek nodrošināti un 
sociālā drošība tiek apmaksāta saskaņā ar pienākumiem, piemēram, personīgo darba 
karti, un ka ES noteikumi par darbaspēka mobilitāti un sociālā nodrošinājuma 
koordinēšanu tiek īstenoti taisnīgi un efektīvi; turklāt uzskata, ka darba ņēmējiem, viņu 
pārstāvjiem un inspekcijām jābūt atjauninātai piekļuvei informācijai par to darba 
devējiem un savām tiesībām uz atalgojumu, kā arī darba un sociālajām tiesībām saskaņā 
ar nozaru koplīgumu vai valsts tiesību aktiem, kad tie ir piemērojami, un saskaņā ar 
datu aizsardzības kritērijiem;

61. aicina Komisiju izpētīt iespējas ļaut trešo valstu darba ņēmējiem saņemt darba atļaujas 
ES ar nosacījumu, ka visi valsts un ES darba tiesību aizsardzības pasākumi efektīvi 
nodrošina aizsardzību un pienācīgus darba apstākļus arī trešo valstu valstspiederīgajiem 
un ka tas neradīs traucējumus darba tirgū; prasa Komisijai veikt plašu izmeklēšanu par 
tendencēm, kas raksturo norīkoto trešo valstu valstspiederīgo darba apstākļus, un uzsver 
vajadzību pēc iespējamiem politiskiem pasākumiem ES vai valstu līmenī, pamatojoties 
uz izmeklēšanas rezultātiem; pauž dziļas bažas par pašlaik vērojamo tendenci 
palielināties trešo valstu valstspiederīgo īpatsvaram nozarēs, kas ir pazīstamas ar 
nestabiliem darba apstākļiem un ļaunprātīgas izmantošanas gadījumiem; uzsver, ka 
trešo valstu valstspiederīgie bieži vien ir neaizsargātāki pret ekspluatāciju un tādēļ 
viņiem vajadzīga aizsardzība; uzsver, ka tas ietver ļaunprātīgu rīcību, piemēram, fiktīvu 
norīkošanu darbā, fiktīvu pašnodarbinātību, krāpnieciskus apakšlīgumus un darbā 
pieņemšanas aģentūras, pastkastīšu uzņēmumus un nedeklarētu darbu; aicina Komisiju 
un dalībvalstis nodrošināt atbilstību piemērojamiem tiesību aktiem un noteikumiem par 
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nodarbinātības nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, lai novērstu 
pārkāpumus, un aicina dalībvalstis īstenot Direktīvas 2009/52/EK aizsardzības 
elementus, nodrošinot pieejamus un efektīvus sūdzību mehānismus, kas ļautu efektīvi 
pieprasīt pienākošās algas un sociālās apdrošināšanas iemaksas;

62. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Eiropas darba tirgū pašlaik notiek būtiskas pārmaiņas. Šīs pārmaiņas rada izaicinājumus un 
jaunas iespējas, kas skar visas dalībvalstis un visus ES iedzīvotājus. 

Sociālā tirgus ekonomika balstās uz sociālo taisnīgumu. Mums būtu jāpalīdz mūsu sabiedrībai 
efektīvi stāties pretī šīm pārmaiņām, lai tā kļūtu noturīgāka un tādējādi varētu sasniegt 
augstākos dzīves kvalitātes standartus un veicināt labbūtību. Veicot zaļo un digitālo pāreju, kā 
arī pieredzot sabiedrības novecošanos, mēs saprotam, ka Eiropas ekonomikai, darba 
attiecībām un sociālajām lietām būs atbilstoši un ļoti ātri jāpielāgojas šiem procesiem.

Pašlaik Eiropas Savienībā ir rekordaugsts nodarbināto personu skaits —241,5 miljoni. Tomēr 
starptautiskā finanšu krīze un pašreizējā pandēmijas krīzes bieži vien apgrūtina strādājošo 
personu iespējas apmierināt savas ikdienas vajadzības. Taisnīga minimālā darba samaksa 
Eiropas Savienībā nodarbinātajām personām ļautu pienācīgi dzīvot. Daži no svarīgākajiem 
šajā ziņojumā apskatītajiem un uzsvērtajiem problēmjautājumiem ir šādi: prasība nodrošināt 
iespēju darba ņēmējiem pienācīgi dzīvot un taisnīgu minimālo darba samaksu, pastāvīgi 
pieaugošā jauniešu bezdarba problēmas risināšana, palīdzēšana zemas kvalifikācijas 
strādniekiem piekļūt mūžizglītībai, principa “vienāda darba samaksa par vienādu darbu” 
ievērošanas nodrošināšana un plaisas starp dzimumiem novēršana, cenas ziņā pieejams 
mājoklis, personu ar invaliditāti sociālā iekļaušana un piekļuve darba tirgum, veselības 
aprūpes infrastruktūras uzlabošana un cenas ziņā pieejama piekļuvei tai, slimību un it īpaši 
vēža apkarošana, kā izklāstīts Eiropas Komisijas darba programmā. Minētos 
problēmjautājumus vēl vairāk ir saasinājusi Covid-19 pandēmijas krīze, un tāpēc šajā 
stratēģiskajā ziņojumā tiek prasīts steidzami rīkoties.

Taisnīga pāreja nozīmē tādu pārkārtošanos uz zaļāku un digitālu ekonomiku, kas horizontāli 
un padziļināti ietekmē ne tikai reģionus, pilsētas un vietējos iedzīvotājus, bet arī dažādas 
nozares un darba ņēmējus. 
Lai nodrošinātu taisnīgu pāreju, ir ārkārtīgi svarīgi, lai gaidāmajā lēmumu pieņemšanā tiktu 
ņemti vērā sociālie aspekti. Tikai tad, ja mēs ieguldīsim cilvēkkapitālā un ikvienam darba 
ņēmējam nodrošināsim pietiekamu aizsardzību, mēs spēsim nodrošināt to, ka neviens netiek 
atstāts novārtā. Taisnīgas pārejas panākšana ir tieši saistīta ar Eiropas sociālo tiesību pīlāra un 
tā 20 pamatprincipu īstenošanu.

Šī ziņojuma mērķis ir uzsvērt svarīgākos problēmjautājumus, ar kuriem nākamajos desmit 
gados saskarsies Eiropas darba tirgus, reģioni, nozares un darba ņēmēji, un aprakstīt 
svarīgākās šajā sakarā īstenojamās iniciatīvas. Tādēļ referenti aicina sociālajā samitā, kas 
notiks nākamgad Porto, pieņemt sociālo pamatprogrammu (Porto programmu).

Šis ziņojums ir iedalīts trīs daļās: pārvaldības satvars sociālajam progresam; finanšu līdzekļi 
spēcīgai sociālajai un ilgtspējīgai Eiropai; Porto programma: mērķi un priekšlikums.

Ziņojuma pirmajā daļā galvenā uzmanība ir veltīta Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanai 
un ilgtspējīgas attīstības un sociālā progresa pakta pieņemšanai, tā otrajā daļā ir minēti 
taisnīgas pārejas panākšanai izmantojamie finanšu instrumenti, tādi kā Eiropas Sociālais 
fonds, Garantija jauniešiem, Garantija bērniem, SURE instruments un Taisnīgas pārkārtošanās 
fonds.
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Ziņojuma trešajā daļā referenti prasa izstrādāt minēto Porto programmu, kurā tiktu uzsvērti 
dažādi obligāti mērķi un priekšlikumi šādās jomās: 

1. PIENĀCĪGS DARBS UN ILGTSPĒJĪGI UN IEKĻAUJOŠI DARBA TIRGI;
2. SOCIĀLAIS TAISNĪGUMS UN VIENLĪDZĪGAS IESPĒJAS;
3. STABILAS SOCIĀLĀS DROŠĪBAS SISTĒMAS;
4. TAISNĪGA MOBILITĀTE.

Katrā no šīm iedaļām ir izklāstīts zināms skaits mērķu, kas sasniedzami līdz 2030. gadam. Tā 
kā ikvienam darba ņēmējam būtu jāsaņem pienācīga minimālā darba samaksa, referenti prasa 
nodrošināt plašu darba koplīguma slēgšanas sarunu tvērumu. Sarunas par darba koplīguma 
slēgšanu ir sociālās tirgus ekonomikas darbības pamatā, kā arī ir viens no labākajiem veidiem, 
kā veicināt pienācīgu darba samaksu Eiropas Savienībā. Sarunas par darba koplīguma 
slēgšanu ne tikai reglamentē darba samaksas līmeni, bet arī darba apstākļus, un to rezultātā 
iespējams panākt ciešu korelāciju starp darba ņēmēju līdzdalību darba vietā un uzņēmumu 
darbības rezultātiem un ienākumiem.

Tajā pašā laikā jauniešu bezdarbs būtu jāsamazina vismaz uz pusi; tas ir vērienīgs mērķis, ko 
nedrīkst atstāt bez uzmanības.

Vēl viens aspekts ir dzimumu līdztiesība. Būtu jālikvidē sieviešu un vīriešu darba samaksas 
atšķirība un jāveicina sieviešu pārstāvība augstākā līmeņa vadošos amatos biržā kotētos 
uzņēmumos. 
Turklāt ziņojumā prasīts katram cilvēkam nodrošināt cenas ziņā pieejamu mājokli un sociālās 
aizsardzības minimumu.

Referenti uzskata, ka atsauce uz Covid-19 pandēmijas ietekmi uz veselības aizsardzības 
nozares darbiniekiem un it īpaši uz aprūpētājiem, viņiem paredzēta holistiska stratēģija, kā arī 
veselības aizsardzības infrastruktūras un tās pieejamības uzlabošana Eiropas Savienībā var 
uzlabot ES spēju reaģēt uz darba ņēmēju vajadzībām.

Visbeidzot, referenti uzskata, ka ir aktīvi jāatbalsta pārrobežu un sezonālo darba ņēmēju 
tiesības. Ziņojumā ir uzsvērta Eiropas Darba iestādes (EDI) nozīme šajā sakarā un prasīts 
paplašināt tās kompetenci attiecībā uz ātru darba koordinēšanu ar dalībvalstu iestādēm, 
pārbaudēm un plašākiem pienākumiem.
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KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai

par spēcīgu sociālo Eiropu taisnīgai pārejai
(2020/2084(INI))

Atzinumu sagatavoja(*): Marcos Ros Sempere
(*) Iesaistītā komiteja — Reglamenta 57. pants

IEROSINĀJUMI

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

1. atgādina, ka izglītība ir ieguldījums Savienības nākotnē un galvenais instruments, kas 
vajadzīgs Eiropas sociālo tiesību pīlāra mērķu sasniegšanai, un tajā noteikts, ka 
“ikvienam ir tiesības uz kvalitatīvu un iekļaujošu vispārīgo un profesionālo izglītību un 
mūžizglītību, lai varētu saglabāt un iegūt prasmes, kas ļauj pilnā mērā piedalīties 
sabiedrības dzīvē un veiksmīgi mainīt darbu darba tirgū”;

2. prasa Savienībai un tās dalībvalstīm pilnībā īstenot šo principu saskaņā ar 2017. gada 
25. marta Romas deklarācijā un 2017. gada 17. novembra Gēteborgas samitā 
noteiktajām saistībām; uzsver, ka ir vajadzīgs rīcības plāns, lai pildītu sociālo tiesību 
pīlāra saistības, un atzinīgi vērtē Komisijas apņēmību šajā sakarā; uzstājīgi prasa 
dalībvalstīm īstenot Eiropas pusgada konkrētai valstij adresētos ieteikumus, īpaši tos, 
kas saistīti ar sociālo jomu;

3. uzsver, ka ir jāparedz ikgadējs izglītībai un kultūrai pieejamo piešķīrumu sadalījums 
katrā dalībvalstī ar kopējo mērķi atbalstīt investīcijas nodarbinātībā un izaugsmē, ko 
sagatavo, pamatojoties uz objektīviem un pārredzamiem finansēšanas izplatīšanas 
sistēmas parametriem un kritērijiem, un tas jāattiecina gan uz ES piešķīrumiem 
dalībvalstīm, gan dalībvalstu piešķīrumiem to teritorijā esošajām pašvaldībām;

4. uzsver priekšrocības, ko var gūt, sekmējot divpusēju un daudzpusēju pieredzes apmaiņu 
saistībā ar gūtajām atziņām un paraugpraksi izglītības un kultūras jomā, kā arī 
palīdzības analīzes, novērtēšanas, uzraudzības un kontroles jomā;

5. uzsver, cik svarīgi ir īstenot Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam (IAM) 
mērķus, jo īpaši 1. IAM: “Nabadzības izskaušana”, 4. IAM: “Kvalitatīva izglītība” un 
13. IAM: “Klimatpolitika”; šajā sakarībā uzsver, ka pienācīga izglītība un apmācība, 
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pārejot uz ekoloģiski un sociāli ilgtspējīgu ekonomiku un apvienojumā ar būtiskām 
investīcijām, kas vērstas uz ekonomikas atveseļošanu, varētu kļūt par spēcīgu 
virzītājspēku darbvietu radīšanai, sociālajam taisnīgumam un nabadzības izskaušanai un 
palīdzēt labāk apmierināt darba tirgus mainīgās vajadzības; prasa Savienībai veicināt 
ciešāku sadarbību, informācijas apmaiņu un paraugprakses apmaiņu starp dalībvalstīm 
un to izglītības un apmācības sistēmām;

6. atgādina par izglītības būtisko nozīmi pārejā uz darba tirgu, kā arī iedzīvotāju humānajā 
un personīgajā attīstībā, jo īpaši par tās lomu izpratnes par vidi paaugstināšanā un 
vajadzības samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un līdz 2050. gadam sasniegt 
klimatneitralitāti atzīšanā; uzsver, ka pārejai uz ekoloģiski ilgtspējīgāku sabiedrību ir 
vajadzīgi prasmīgi un augsti kvalificēti darbinieki, un uzskata, ka taisnīgas 
pārkārtošanās fondiem būtu jāveic būtiskas investīcijas visu līmeņu izglītībā, tostarp 
profesionālajā izglītībā un apmācībā (PIA), prioritāti piešķirot kvalifikācijas celšanai un 
pārkvalificēšanai, pārkvalifikācijai darbavietā un daļēja laika darba kombinēšanai ar 
daļēja laika pārkvalificēšanās pasākumiem; uzsver, cik svarīgi ir pilnībā ievērot 
vienlīdzīgas attieksmes un iespēju vienlīdzības principus, jo īpaši attiecībā uz 
visneaizsargātākajiem mūsu sabiedrību locekļiem un nelabvēlīgākā situācijā esošām 
grupām, un centienus koncentrēt uz skarto reģionu ekonomikas atveseļošanu;

7. uzsver viedokli, ka dalībvalstu izglītības un apmācības sistēmas ir jāpielāgo tā, lai būtu 
iespējams pilnībā izmantot digitālās un zaļās pārkārtošanās sniegtās iespējas; uzsver, ka 
ar pastiprinātiem izglītības un apmācības pasākumiem zaļo, digitālo un ikdienējo 
prasmju iegūšanai var labāk sasniegt ilgtspējas mērķus un nodarbināmību veicināt 
daudzās nozarēs, jo īpaši visās neaizsargātajās grupās; aicina ES un tās dalībvalstis 
nodrošināt stimulus digitālajai un videi nekaitīgai izglītībai un ar to saistītām karjerām 
un veicināt skolu savienojamību; uzsver — lai pārietu uz jauniem, ilgtspējīgiem un 
atbildīgiem sabiedrības modeļiem, ir vajadzīga integrācijas politika, kas visiem 
nodrošina vienlīdzīgas tiesības un līdzdalību izglītībā, tostarp mākslas un kultūras 
izglītībā, lai iegūtu prasmes, kas atbilst jaunajām darba tirgus prasībām, un 
koncentrēšanās uz humānāku un ekoloģiskāku dimensiju; aicina dalībvalstis censties 
panākt lielāku sieviešu pārstāvību STEM studiju virzienos;

8. norāda uz straujo un nepārtraukto senioru ekonomikas izaugsmi Eiropas Savienībā, kas, 
iespējams, līdz 2025. gadam veidos 32 % ES IKP un 38 % ES nodarbinātības; uzsver 
nepieciešamību to attiecīgi ņemt vērā profesionālajā apmācībā, digitālajā izglītībā un 
pārkvalifikācijas shēmās, lai nodrošinātu senioru sociālo iekļaušanu;

9. uzsver, ka Covid-19 pandēmijai ir vēl nebijusi ietekme uz sabiedrību un jo īpaši uz 
izglītības kvalitāti; atzīst, ka ir steidzami nepieciešams Taisnīgas pārkārtošanās fonds un 
iespējamie tā radītie ieguvumi ekonomikas, sociālajā un vides jomā;

10. atgādina, ka sociālās aizsardzības un atbalsta sistēma visiem ir būtiska, lai garantētu 
taisnīgu pārkārtošanos; uzsver šādas sistēmas būtisko nozīmi izglītībā, izglītības 
turpināšanas nodrošināšanā, bērnu un jauniešu labklājības atbalstīšanā, apmierinot 
ģimeņu pamatvajadzības, tostarp nodrošinot gan agrīno bērnību, gan ilgtermiņa 
izglītību, kā arī tiesību nostiprināšanas sajūtu, kas vajadzīga, lai iesaistītos mūžizglītības 
pasākumos un pārietu uz jaunām darba vietām un nozarēm;
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11. uzsver, ka programma “Erasmus+” ir jāpadara vieglāk pieejama studentiem, kuriem ir 
mazāk iespēju, un jāpaplašina tās izglītības un apmācības piedāvājums mazapdzīvotās 
teritorijās, lai veicinātu sociālās vides saglabāšanu, kultūras mantojuma bagātināšanu un 
vides ilgtspēju;

12. prasa uzlabot dialogu un sadarbību starp izglītības iestādēm un uzņēmējdarbības vidi, 
lai varētu studēt nozarēs, kurās paredzama izaugsme un jaunu darbvietu radīšana, īpašu 
uzmanību pievēršot neaizsargātām personām, kopienām un reģioniem; šajā sakarībā 
norāda, ka ir vajadzīgas plašākas publiskā un privātā sektora partnerības, lai pilnībā 
izmantotu ES izglītības un apmācības sistēmu potenciālu, nodrošinātu kvalifikācijas 
celšanu un pārkvalifikāciju visa mūža garumā, kā arī lai uzlabotu darbaspēka mobilitāti 
nolūkā izvairīties no augsta bezdarba līmeņa konkrētos reģionos; prasa stiprināt Eiropas 
augstākās izglītības telpu, lai veicinātu un uzlabotu ilgtspējīga dialoga veidošanu 
augstākās izglītības jomā, un aicina dalībvalstis izpētīt stažēšanās iespējas universitāšu 
mācību programmās;

13. mudina veidot sinerģiju starp Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Erasmus+, Radošo 
Eiropu un Eiropas Solidaritātes korpusu, lai atbalstītu projektus, kuru mērķis ir 
pārveidot vietas, ko skārusi uzņēmumu slēgšana, cenšoties pāriet uz klimatneitrālu 
ekonomiku; uzsver, cik svarīgas ir iniciatīvas reģionos, kurus visvairāk skar taisnīga 
pārkārtošanās, un nepieciešamību piešķirt papildu finansējumu ar izglītību, kultūru un 
sportu saistītiem projektiem, un norāda, ka ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas 
modernizācijas fonda atbalstu ir jāpārkvalificē darba ņēmēji, kas strādā oglekļietilpīgās 
nozarēs, un jāuzlabo viņu prasmes;

14. prasa no Taisnīgas pārkārtošanās fonda atbalstīt radošo un kultūras nozari kā svarīgas 
nozares, kas var palīdzēt radīt jaunas iespējas un darbavietas šādās vietās, jo īpaši ar 
tādiem projektiem, kas ietver ilgtspējīgu paraugpraksi un veicina ilgtspēju, 
energoefektivitāti un vides aizsardzību;

15. prasa Savienībai stiprināt prasmju un profesionālās kvalifikācijas pārnesamību un 
pilnīgu atzīšanu, lai palielinātu mobilitāti un prasmju optimālu iegūšanu iekšējā tirgū un 
galu galā arī Eiropas konkurētspēju pasaulē;

16. mudina par izglītību un mūžizglītību atbildīgās valsts, reģionālās un kopienas iestādes, 
kā arī sociālos partnerus ieviest tiesisko regulējumu, lai mudinātu uzņēmumus ieguldīt 
programmās un pasākumos, kuru mērķis ir nodrošināt profesionālo integrāciju un 
veicināt dzimumu līdzsvaru, daudzveidību un iekļaušanu, lai sekmīgi pārietu uz 
ekoloģiski ilgtspējīgu, sociāli atbildīgu un bezemisiju ekonomiku, īpašu uzmanību 
pievēršot neaizsargātām grupām, kurām var būt nepieciešami papildu mērķtiecīgi 
pasākumi, personām ar invaliditāti, kuras bieži vien cieš no dubultas diskriminācijas, un 
personām, kuras skar pāreja darba tirgū;

17. uzsver, ka Eiropas izglītības telpā būtu jāiekļauj apmācība tādu transversālu prasmju 
veicināšanai, kas saistītas ar ekoloģisko un digitālo pāreju, kā arī pienācīga saikne ar 
darba pasauli, jo īpaši vēlākos izglītības programmas līmeņos, un atgādina, ka ir 
jāatbalsta un jāattīsta sadarbība starp dalībvalstīm, lai veicinātu mācīšanos no 
līdzbiedriem un savstarpēju mācīšanos, kā arī paraugprakses apmaiņu;

18. uzsver, ka efektīvākās un iekļaujošākās izglītības sistēmas ir tās, kuras balstās uz 
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pedagoģiskiem pētījumiem; prasa, lai Savienības nākamā pētniecības pamatprogramma, 
kas būs pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” pēctece, kļūtu par instrumentu, ar kuru 
sasniedz vēl lielāku izcilību izglītībā un apmācībā;

19. uzsver — lai īstenotu sociālo pāreju uz ilgtspējīgu enerģētikas bāzi, ir jāveicina un 
jāpieņem mainīga reģionālā identitāte; uzsver, ka to var panākt, piemēram, aktīvi 
popularizējot rūpniecisko mantojumu un etnogrāfisko pētniecību; atbalsta to, ka ar 
kultūras, zinātnes un izglītības iestāžu starpniecību tiek veicināts demokrātisks dialogs 
par pielāgošanos un sociālo pāreju;

20. uzsver, ka taisnīga pārkārtošanās prasa holistisku pieeju, kas ietver ekonomikas 
dažādošanu, visaptverošu atbalstu darbiniekiem pārejā uz jaunām darbavietām, vides 
atveseļošanu, pienācīgu rūpību attieksmē pret skarto kopienu identitāti un kultūras 
mantojumu un iekļaujošus procesus, tostarp attiecībā uz vienlīdzīgu ietekmi uz 
neaizsargātām un atstumtām grupām; aicina dalībvalstis nodrošināt ilgtspējīgu atbalstu 
pārejas skarto kopienu kultūras pasākumiem un cienīt un popularizēt to kultūras 
mantojumu;

21. prasa kultūras un tūrisma uzņēmumiem atbalstīt reģionālo apdzīvotības politiku 
kalnrūpniecības apgabalos, kuros vērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās, atjaunojot 
un pārorientējot rūpnieciskās teritorijas, īpašu uzmanību pievēršot tādiem dabas 
atveseļošanas paraugpasākumiem, ar kuriem ierobežo klimata pārmaiņas, kā dabisko 
ūdens rezervuāru veidošana mežos, palienēs un pļavās.
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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

A. tā kā Komisija savu paziņojumu “Spēcīga sociālā Eiropa taisnīgai pārejai” 
(COM(2020)0014) sniedza pirms Covid-19 pandēmijas uzliesmojuma;

B. tā kā sievietes, jo īpaši sievietes, kuras strādā nestabilu darbu vai sektoros, kuros ir liels 
sieviešu pārsvars, piemēram, veselības, mazumtirdzniecības vai aprūpes pakalpojumu 
jomā, nesamērīgi ietekmē Covid-19 pandēmija; tā kā pienācīgas darba un privātās 
dzīves līdzsvara politikas īstenošana un vienlīdzīgs aprūpes pienākumu sadalījums ir 
būtiski svarīgs, lai saskaņotu darba, privāto un ģimenes dzīvi un atvieglotu sieviešu 
līdzvērtīgu dalību darba tirgū, jo sievietes joprojām ir galvenās aprūpētājas;

C. tā kā sievietes, tostarp sievietes ar invaliditāti vai veselības problēmām, migrantes un 
etniskajām minoritātēm piederošas sievietes, gados vecākas sievietes, sievietes, kurām ir 
mazāk oficiālu akadēmisku kvalifikāciju, vientuļās mātes, lauku apvidos dzīvojošas 
sievietes, kā arī LGBTIK+ personas biežāk saskaras ar vairākiem un intersekcionāliem 
diskriminācijas veidiem;

D. tā kā sievietes ir nepietiekami pārstāvētas ekonomiskās un politiskās vadības amatos, 
kuros lemj par politikas reakciju uz Covid-19; tā kā sievietes būtu jāiekļauj lēmumu 
pieņemšanā, lai gūtu plašāku skatījumu, zināšanas un pieredzi, tā radot labākus 
rezultātus politikā;

E. tā kā Covid-19 pandēmijas un ar to saistīto pasākumu, jo īpaši pārvietošanās 
ierobežojumu un tāldarba dēļ, sievietes, kuras ir vardarbīgās attiecībās, ir pastāvīgi 
pakļautas vardarbības riskam, kā rezultātā ir pieaudzis vardarbības pret sievietēm 
gadījumu skaits; tā kā vienas no pārvietošanās ierobežojumu perioda sekām bija ar 
dzimumu saistītas vardarbības un vardarbības ģimenē straujš pieaugums, kas dažās 
Eiropas valstīs palielinājās par aptuveni 30 %; tā kā pēdējo 12 mēnešu laikā visā pasaulē 
vairāk nekā 243 miljoni sieviešu vecumā no 15 līdz 49 gadiem ir cietušas no seksuālas 
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un/vai fiziskas vardarbības;

F. tā kā, neskatoties uz to, ka dzimumu līdztiesība ir viens no Eiropas Savienības 
pamatprincipiem, kas noteikts Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pantā un 3. panta 
3. punktā, Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 8. pantā un ES Pamattiesību 
hartas 21. un 23. pantā, dzimumu nodarbinātības atšķirība ir 11,7 %, samaksas atšķirība 
ir 15,7 % un pensiju atšķirība ir 30,1 %;

G. tā kā Covid-19 krīze ir atklājusi ilgstošu problēmu aprūpes sniegšanā Eiropas Savienībā, 
jo īpaši saistībā ar darba un privātās dzīves līdzsvaru; tā kā aprūpe ir jāuztver holistiski 
kā nepārtrauktība, sākot no bērnu un pēcskolas aprūpes līdz personu ar invaliditāti un 
gados veco cilvēku aprūpei; tā kā vairāk nekā 50 % aprūpētāju vecumā līdz 65 gadiem 
aprūpi apvieno ar nodarbinātību, cenšoties starp tām noturēt līdzsvaru; tā kā aprūpētāji 
var dot priekšroku mazkvalificētam un zemu atalgotam darbam, ko viņi var pielāgot 
savam aprūpes sniegšanas grafikam, un viņiem var nākties saīsināt savu darba laiku vai 
atteikties no apmaksāta darba pavisam; tā kā 7–21 % neformālo aprūpētāju saīsina savu 
darba laiku un 3–18 % pamet darba tirgu;

H. tā kā dzimumu diskriminācija mājās un darba tirgū var izraisīt nevienlīdzīgu resursu 
sadalījumu, padarot sievietes vairāk pakļautas nabadzības un sociālās atstumtības 
riskam salīdzinājumā ar vīriešiem; tā kā, nonākot nabadzībā, sievietēm ir mazāk iespēju 
no tās izkļūt;

I. tā kā ES līmenī 15 % mājsaimniecību ar bērniem ir viena vecāka mājsaimniecības; tā kā 
vidēji 85 % no šādām mājsaimniecībām uztur vientuļās mātes, savukārt 47 % no viena 
vecāka mājsaimniecībām 2017. gadā bija pakļautas nabadzības vai sociālās atstumtības 
riskam; tā kā šādas viena vecāka mājsaimniecības nesamērīgi ietekmē Covid-19 
pandēmija;

J. tā kā pieaug sieviešu bezpajumtniecības problēma; tā kā sievietes, kurām nav pastāvīgas 
dzīvesvietas, joprojām saskaras ar īpašām problēmām Covid-19 krīzes kontekstā, jo 
pagaidu un ārkārtas izmitināšanas vietās ir īpaši liels slimību izplatības un ar dzimumu 
saistītas vardarbības risks, kā arī trūkst piekļuves higiēnas un veselības aprūpes 
iespējām;

K. tā kā horizontālā un vertikālā darba tirgus segregācija ES joprojām ir ievērojama un 
sievietes ir pārmērīgi pārstāvētas mazāk ienesīgās nozarēs; tā kā sievietes ar nestabila 
darba līgumiem īpaši skāra Covid-19 pandēmija, jo viņas pirmās zaudēja darbu, un tas 
radīja finansiālas sekas viņu ģimenēm un ekonomiskajai neatkarībai, kā arī 
nepietiekamu sociālā nodrošinājuma aizsardzību krīzes laikā;

L. tā kā jaunuzņēmējus, no kuriem 70 % ir vīrieši un 30 % ir sievietes, kā arī 
pašnodarbinātos, no kuriem 34,4 % ir sievietes, būtiski ietekmēja Covid-19 krīze; tā kā 
atjaunināts pētījums par Covid-19 ietekmi uz sieviešu uzņēmējdarbību īsā, vidējā un 
ilgtermiņā ES 27 dalībvalstīs būtu vērtīgs informācijas avots Eiropas lēmumu 
pieņēmējiem;

M. tā kā digitālajai izglītībai un prasmēm ir būtiska nozīme, lai varētu pielāgoties Eiropas 
ekonomikas un sabiedrības digitālajai pārejai; tā kā sievietes ir nepietiekami pārstāvētas 
IKT, zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātņu un matemātikas (STEM), kā arī mākslīgā 
intelekta jomās; tā kā tikai 17 % no IKT speciālistiem un 34 % no STEM absolventiem 
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ir sievietes; tā kā tajā pašā laikā sievietes IKT nozarē pelna par 19 % mazāk nekā 
vīrieši; tā kā saistībā ar digitālajām prasmēm pastāv 11 % atšķirība starp dzimumiem un 
tā kā tā ir augstāka attiecībā uz prasmēm, kas pārsniedz pamatprasmju līmeni, jo īpaši 
vecuma grupā pēc 55 gadiem; tā kā sieviešu uzņēmējdarbība uzlabo sieviešu iespējas un 
sociālo iekļaušanu, palielina nodarbinātību, atbalsta uzņēmumu dažādošanu un stimulē 
inovāciju un izaugsmi; tā kā taisnīgas pārkārtošanās potenciāls ir atkarīgs arī no 
jaunajām zaļajām darbvietām nozarēs, kurās bieži ir vajadzīgas augstas digitālās un IKT 
prasmes;

N. tā kā spiediens uz sievietēm ir palielinājies; tā kā jaunie darba veidi, kas noteikti 
pārvietošanās ierobežojumu periodā un ir paplašināmi, vājinot nošķīrumu starp darbu un 
privāto dzīvi, ir izraisījuši jaunu psiholoģiskas un seksuālas aizskaršanas veidu 
ievērojamu pieaugumu gan tiešsaistē, gan bezsaistē; tā kā lielākā daļa uzņēmumu un 
valdību nav ieviesušas nekādus pasākumus, lai to novērstu;

O. tā kā sievietes nesamērīgi ietekmē enerģētiskā nabadzība un viņām ir grūtības apmaksāt 
savu enerģijas patēriņu; tā kā enerģētikas nozarē darbaspēku lielākoties veido vīrieši 
(77,9 %) un tikai 22,1 % ir sievietes; tā kā tāda pati tendence ir vērojama arī 
atjaunojamo energoresursu enerģijas nozarē, kurā sievietes veido mazāk nekā 30 % no 
darbaspēka;

P. tā kā Eiropas sociālo tiesību pīlāra (ESTP) otrais princips aizsargā vienlīdzīgu attieksmi 
un iespējas attiecībā uz sieviešu un vīriešu dalību darba tirgū, nodarbinātības 
noteikumiem un nosacījumiem un karjeras attīstību;

Q. tā kā šī perioda laikā sievietēm joprojām nācās uzņemties lielāko daļu mājsaimniecības 
darbu un bērnu izglītošanu; tā kā sieviešu mentālais slogs tomēr ir palielinājies no 
divkārša līdz trīskāršam dienas darbam; tā kā neapmaksāti aprūpes pienākumi palēnina 
vai aptur sieviešu karjeras attīstību, taču vīriešu profesionālo dzīvi ietekmē maz vai 
neietekmē vispār, tā izraisot samaksas atšķirības un sieviešu nepietiekamu pārstāvību 
atsevišķās nozarēs;

R. tā kā digitālā un zaļā pārkārtošanās, kā arī demogrāfiskās izmaiņas sabiedrībā rada gan 
sarežģījumus, gan iespējas un to pārvarēšanas stratēģijai jābūt sociāli taisnīgai un 
godīgai; tā kā ar šādu stratēģiju ir jāatbalsta, jākoordinē un jāpapildina dalībvalstu 
pasākumi līdztiesības jomā;

S. tā kā sievietes Eiropā jau bija pirmās, kas cieta no nabadzības; tā kā no nabadzības 
cietušie ietvēra viena vecāka ģimenes, no kurām vairāk nekā 80 % uztur vientuļās 
mātes, un šādas ģimenes ir pakļautas riskam dzīvot nestabilos apstākļos un slīgt dziļākā 
nabadzībā; tā kā saskaņā ar NVO OXFAM aplēsēm 500 miljoni cilvēku pasaulē, kas 
atbilst 10 % no pasaules iedzīvotājiem, varētu ieslīgt nabadzībā, kura lielākoties skars 
sievietes;

T. tā kā krīze ir arī atklājusi ievērojamo solidaritātes trūkumu Eiropas līmenī; tā kā 
vairākas valdības tagad izmanto pandēmiju, lai atteiktos ne tikai no vides saistībām, bet 
arī no darba ņēmēju un sieviešu pamattiesībām,

1. aicina Komisiju strādāt ar dalībvalstīm, lai ESTP būtu ekonomikas atveseļošanas 
programmu pamatā; uzsver, ka Komisijai un Padomei būtu jāizmanto integrēta pieeja 
dzimumu līdztiesības nodrošināšanai un dzimumu līdztiesības principa ievērošana 
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budžeta plānošanā visos ESTP aspektos, lai veicinātu dzimumu līdztiesību, vienlīdzīgas 
iespējas un sieviešu dalību darba tirgū, mazinot dzimumu atšķirības nodarbinātībā, kā 
arī lai veicinātu taisnīgus darba nosacījumus, ilgtspējīgu sociālo aizsardzību par 
pieņemamu cenu un sieviešu iesaistīšanu visos lēmumu pieņemšanas procesos; uzsver 
vajadzību iekļaut integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai kā neatņemamu 
šī plāna daļu; aicina Komisiju, ierosinot šo plānu, ievērot subsidiaritātes principu, kā 
noteikts Līgumos;

2. aicina Komisiju un dalībvalstis īstenot sociālā dialoga politiku un satvaru, kas ir 
nepieciešams, lai gūtu progresu ekoloģiskajā pārejā uz klimatneitralitāti, nevienu 
neatstājot novārtā. Tas nozīmē, ka šis process būs atvērts un uzlabos noturību 
visneaizsargātākajiem un marginalizētajiem Eiropas iedzīvotājiem, jo īpaši sievietēm, 
radot labklājību visai sabiedrībai, pieņemot iekļaujošu pieeju, sniedzot piemērotu 
aizsardzību darba ņēmējiem un radot kvalitatīvas darbvietas;

3. aicina Komisiju, Eurostat, dalībvalstis un Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu 
(EIGE) regulāri vākt pēc dzimuma un vecuma sadalītus datus par Covid-19 pandēmiju 
un vīrusa sociālekonomisko ietekmi; uzsver, ka atveseļošanas pasākumi jānosaka, 
ņemot vērā pēc dzimuma sadalītos datus, īpašu uzmanību pievēršot jomām, kurās datu ir 
maz un tie nav salīdzināmi, lai ES, valstu un reģionālā līmenī varētu pieņemt uz 
informāciju balstītus lēmumus;

4. norāda, ka nepietiekama sieviešu pārstāvība liedz enerģētikas pārkārtošanā izmantot 
dažādus talantus un tādējādi kavē transformatīvās pārmaiņas, kas ir vajadzīgas, lai 
sasniegtu Parīzes nolīguma mērķus (globālos klimata mērķrādītājus) un ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķus; aicina nodrošināt sieviešu vienlīdzīgu dalību darbaspēkā, 
kas ir svarīgi uzņēmējdarbībai, ekonomikai, sociālajai attīstībai un videi; uzsver, ka 
daudzveidīgs darbaspēks gūst labākus rezultātus ne tikai attiecībā uz augstāku radošumu 
un inovācijas potenciālu, bet arī attiecībā uz labāku lēmumu pieņemšanu un lielāku 
peļņu;

5. aicina Komisiju uzraudzīt Eiropas dzimumu līdztiesības stratēģiju (2020.–2025. gadam) 
un aicina dalībvalstis pieņemt valstu dzimumu līdztiesības stratēģijas, pamatojoties uz 
Eiropas stratēģiju kā nozīmīgu elementu sociālekonomiskajos pasākumos, kas veikti pēc 
Covid-19 krīzes;

6. uzsver, ka dzimumu līdztiesība ir ne tikai būtisks attīstības mērķis pats par sevi, bet arī 
veicina ekonomikas produktivitāti un uzlabo nākamo paaudžu izredzes; uzsver, ka ir 
svarīga lielāka sieviešu procentuālā daļa lēmumu pieņemšanas amatos vietējā līmenī 
saistībā ar enerģētikas pārkārtošanās un netoksiskās aprites ekonomikas jautājumiem, jo 
tas var palielināt inovāciju un rentabilitāti, samazināt risku un veicināt ilgtspējas 
prakses;

7. uzsver, ka vairāk sieviešu un jauniešu ir jāiesaista valdībās, banku nozarē, uzņēmumos, 
universitātēs un NVO, lai īstenotu daudzas un dažādas stratēģijas nolūkā padarīt zaļo 
pārkārtošanos daudzveidīgāku un iekļaujošāku;

8. norāda, ka sievietes ir būtiski svarīgas ilgtspējīgas enerģijas nozarei un veiksmīgai 
straujākai enerģētikas pārkārtošanai; uzsver nepieciešamību piesaistīt, noturēt un 
paaugstināt amatā vairāk sieviešu un ilgtspējīgas enerģētikas jomā izmantot plašāku 
dažādu prasmju klāstu;
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9. aicina Komisiju un Padomi rūpīgi izskatīt sieviešu vajadzības, lai veicinātu dzimumu 
līdztiesību un atvieglotu sieviešu dalību darba tirgū Covid-19 krīzes laikā un pēc tās; 
aicina noteikt vērienīgu sociālās aprūpes stratēģiju un demogrāfijas plānu, lai uzlabotu 
pieejamu augstas kvalitātes aprūpi bērniem, ārpusskolas aprūpi un ilgtermiņa aprūpes 
infrastruktūru par pieņemamu cenu; mudina dalībvalstis pilnībā transponēt un īstenot 
direktīvu par darba un privātās dzīves līdzsvaru; aicina dalībvalstis un Komisiju 
izmantot visas sinerģijas attiecīgajos ES finanšu instrumentos nepieciešamās aprūpes 
infrastruktūras un pakalpojumu pilnveidošanai; aicina Komisiju un dalībvalstis darīt 
visu iespējamo, tostarp pieņemot Stambulas konvencijas noteikumus, lai cīnītos pret 
jebkāda veida vardarbību pret sievietēm, bērniem un veciem cilvēkiem, kas ievērojami 
ir pieaugusi saistībā ar pandēmiju noteikto ierobežojumu dēļ;

10. aicina dalībvalstis, kamēr vēl ir spēkā pasākumi Covid-19 krīzes risināšanai, noteikt 
īpašu atvaļinājumu aprūpētājiem un strādājošajiem vecākiem, kas nebūtu nododams 
citām personām un tiktu pilnībā apmaksāts;

11. aicina Komisiju vākt datus par dažādu veidu aprūpes sniegšanu, lai iegūtu informāciju 
pētījumam par aprūpes atšķirībām nolūkā ierosināt aprūpes programmu Eiropai, kuras 
mērķis būtu atbalstīt pāreju uz aprūpes ekonomiku; norāda, ka šādai aprūpes 
programmai ir jāveido sinerģijas ar dalībvalstu un reģionu kompetencēm, būtu jātiecas 
uzlabot sadarbību un koordināciju, kā arī nodrošināt attiecīgus ieguldījumus un tiesību 
aktus ES līmenī ar pabalstiem;

12. mudina Padomi un Komisiju nodrošināt, ka integrēta pieeja dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanai un dzimumu līdztiesības principa ievērošana budžeta plānošanā ir 
pamatā visiem ar atveseļošanu saistītajiem pasākumiem, ietverot no Covid-19 krīzes 
gūtās mācības;

13. uzsver, ka Komisijai un Padomei ir jāievēro pamatprincips, ka sievietēm un vīriešiem 
par vienādu darbu jāsaņem vienāds atalgojums, arī izstrādājot pasākumus reakcijai uz 
Covid-19 krīzi, kuros jāizmanto integrēta pieeja dzimumu līdztiesības nodrošināšanai; 
atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos līdz 2020. gada beigām nākt klajā ar saistošiem 
pasākumiem darba samaksas pārredzamības jomā, lai efektīvi mazinātu vīriešu un 
sieviešu darba samaksas un pensiju atšķirības, jo, kā liecina sākotnējie ziņojumi, krīze ir 
ierobežojusi sieviešu ekonomisko neatkarību; šajā saistībā uzsver, ka Komisijai un 
dalībvalstīm ir jāievieš pasākumi, lai cīnītos pret dzimumu segregāciju profesionālajās 
jomās, kurās lielākoties strādā sievietes, un mazinātu vīriešu un sieviešu darba samaksas 
un pensiju atšķirības;

14. aicina dalībvalstis laicīgi un efektīvi transponēt un īstenot direktīvu par darba un 
privātās dzīves līdzsvaru un aicina Komisiju efektīvi uzraudzīt tās īstenošanu; aicina 
dalībvalstis izskatīt, kādi papildinoši pasākumi būtu vajadzīgi, lai nodrošinātu labāku 
darba un privātās dzīves līdzsvaru strādājošiem vecākiem, pienācīgi pievēršot uzmanību 
viena vecāka mājsaimniecībām;

15. aicina Komisiju vākt datus par dažādiem aprūpes veidiem (bērnu aprūpe, vecu cilvēku 
un personu ar invaliditāti vai personu, kurām vajadzīga ilgstoša aprūpe, aprūpi), lai 
iegūtu informāciju pētījumam par aprūpes atšķirībām, kas tiktu izmantots iniciatīvas par 
Eiropas aprūpes stratēģiju sagatavošanai; norāda, ka šādā stratēģijā būtu jāievēro 
dalībvalstu kompetences, kā noteikts Līgumos, taču būtu arī jātiecas uzlabot sadarbību 
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un koordināciju attiecībā uz visiem pasākumiem, kas varētu palīdzēt gan neformālajiem 
aprūpētājiem Eiropas Savienībā, gan cilvēkiem, kas ir viņu aprūpē; uzsver, ka sadarbība 
Eiropas līmenī un efektīva ES līdzekļu izmantošana var palīdzēt izstrādāt kvalitatīvus, 
piekļūstamus un cenas ziņā pieņemamus aprūpes pakalpojumus;

16. nosoda to, ka dažas valdības pandēmiju izmanto kā ieganstu, lai ierobežotu dažas no 
darba ņēmēju un sieviešu pamattiesībām; atgādina par neatņemamajām tiesībām uz 
piekļuvi veselības aprūpei, kā arī par pašnoteikšanās tiesībām attiecībā uz savu ķermeni; 
tāpēc uzsver, ka ir jāgarantē tiesības uz reproduktīvās veselības aprūpi, kontracepciju un 
abortu, tostarp pagarinot likumīgo termiņu aborta veikšanai; 

17. uzsver, ka līdz ar to ģimeņu skaita pieaugumu, kurās strādā abi vecāki, kā arī viena 
vecāka ģimeņu skaita pieaugumu ir radušās jaunas vajadzības pēc bērnu aprūpes 
pakalpojumiem; norāda, ka augsti kvalitatīvi, pieejami un piekļūstami bērnu aprūpes 
pakalpojumi par pieņemamu cenu ir būtiski svarīgi, lai ļautu vecākiem palikt darba tirgū 
vai tajā iekļūt un samazinātu dzimumu nodarbinātības atšķirības; taču uzsver, ka šādiem 
bērnu aprūpes pakalpojumiem būtu arī jābūt pieejamiem bērniem, kuru vecāki ir darba 
meklējumos, un bērniem nestabilās ģimenes situācijās;

18. uzsver, ka, ņemot vērā jaunās demogrāfiskās tendences, piemēram, sabiedrības 
novecošanos, zemākus dzimstības līmeņus un attiecīgi darbspējas vecuma iedzīvotāju 
daļas samazināšanos, vajadzība pēc formāliem un neformāliem ilgtermiņa aprūpes 
pakalpojumiem ir kļuvusi izteiktāka nekā jebkad agrāk; norāda, ka aprūpes 
pakalpojumu sniegšana un infrastruktūra ir īpaši nozīmīga sievietēm, jo viņas biežāk 
nekā vīrieši veic gan formālu, gan neformālu gados vecāka gadagājuma un/vai cilvēku 
ar invaliditāti aprūpi, no kuriem arī lielākā daļa ir sievietes; saistībā ar neformālajiem 
aprūpētājiem uzsver ģimenei labvēlīgu atvaļinājumu shēmu un sociālā nodrošinājuma 
tiesību nodrošināšanas nozīmīgumu;

19. uzsver īpašas izmaiņas aprūpes sniegšanas jomā Covid-19 pasākumu laikā; ņemot vērā 
iepriekš minēto, aicina Komisiju darbosies kā platformai, kas atvieglo kvalitatīvu, 
piekļūstamu un cenas ziņā pieņemamu aprūpes pakalpojumu paraugprakšu, kā arī 
dažādu aprūpes pakalpojumu modeļu apmaiņu; mudina Komisiju apsvērt izpētīt 
neformālo aprūpētāju situāciju un dalīties ar dalībvalstu paraugpraksēm šādu aprūpētāju 
darba reglamentēšanā;

20. aicina dalībvalstis nostiprināt sieviešu iespējas mākslīgā intelekta, IKT un STEM 
nozarēs, izmantojot piekļūstamu, augsti kvalitatīvu un pielāgotu digitālo izglītību, kā arī 
individualizētas apmācības un prasmju pilnveidi, ņemot vērā ekonomikas un darba 
tirgus digitalizāciju, lai nodrošinātu dzimumu līdzsvaru; šajā saistībā uzsver vajadzību 
apsvērt ne tikai apmācības un prasmju veidošanu tiešsaistē, bet arī īpašas apmācības 
attiecīgajā jomā; aicina Komisiju vienotā tirgus stratēģijas un digitālās programmas 
īstenošanā pieņemt konkrētus integrētas pieejas pasākumus dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanai;

21. ar bažām norāda, ka tāldarbam, kas tika veicināts kā viens no pasākumiem Covid-19 
izplatības ierobežošanai, saskaņā ar visiem rādītājiem ir tendence kļūt vēl pastāvīgākam 
darba tirgū un tas varētu būtiski ietekmēt darba nosacījumus, jo īpaši sievietēm, liekot 
strādāt ilgākas stundas, kamēr viņām tajā pašā laikā ir jāveic arī mājsaimniecības darbi 
un aprūpe; mudina veikt darbības, lai ievērotu tiesību aktus, pastiprinot kontroles 
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pasākumus attiecībā uz darba laika ievērošanu, kā arī veselīgu un drošu darba apstākļu 
veicināšanu un atpūtas laiku atbilstoši darba tiesībām;

22. norāda, ka zaļā enerģētikas pārkārtošana rada iespējas mazināt sistēmisku dzimumu 
diskrimināciju un ļauj sabiedrībām izmantot ieguvumus, ko sniedz daudzveidīgāks 
darbaspēks; aicina iekļaut daudzveidīgu prasmju klāstu, tostarp inženierbūvniecību, 
vides zinātni, tirgvedību, mācīšanu un kopienas rīcību;

23. uzsver pašreizējo un turpmāko karjeras iespēju un karjeras ceļu radīšanu partnerībā ar 
izglītības iestādēm un iekļaujošas un stimulējošas programmas un politiku sievietēm un 
meitenēm STEM un citos amatos;

24. aicina Komisiju un dalībvalstis visiem nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi tehnoloģijai, 
izglītībai, apmācībām, nodarbinātībai, sociālās aizsardzības sistēmām un veselības 
aprūpei, pienācīgi ņemot vērā sieviešu, kuras saskaras ar dažādiem diskriminācijas 
veidiem, vajadzības, tostarp sieviešu ar invaliditāti un veselības problēmām, rases un 
etniskām minoritātēm piederošu sieviešu, gados vecāku sieviešu, sieviešu, kuras nav 
ieguvušas augstāko izglītību, vientuļo māšu, lauku un perifēros apvidos dzīvojošu 
sieviešu, bēgļu, kā arī LGBTQI+ personu vajadzības, lai palielinātu viņu potenciālu 
darba tirgū un līdzdalību sociālajā un pilsoniskajā dzīvē, lai nodrošinātu vienlīdzīgas 
iespējas un novērstu vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirības;

25. mudina dzimumperspektīvu iekļaut gaidāmajā invaliditātes vienlīdzības 2021. gada 
stratēģijā, pievēršot pienācīgu uzmanību ar īpašiem pasākumiem un darbībām uzlabotai 
piekļuvei darba tirgum;

26. uzsver vajadzību izmantot integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai 
apmācību politikā un programmās, jo reģioni, kurus krīze skārusi vissmagāk, ir pelnījuši 
labāku nākotni, pamatojoties uz ilgtspēju, vienlīdzību un sociālo taisnīgumu;

27. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt sieviešu līdzdalību lēmumu pieņemšanas 
procesā par politikas reakciju uz Covid-19;

28. aicina Komisiju un Padomi pieņemt saistošus politikas pasākumus attiecībā uz algu 
pārredzamību un minimālo algu;

29. aicina Komisiju pieņemt īpašu pieeju attiecībā uz vientuļajām mātēm, kas ekonomiskā 
ziņā ir īpaši neaizsargātas, jo bieži pelna mazāk nekā vīrieši un ir lielāka iespēja, ka 
viņas pēc bērna piedzimšanas pametīs darba tirgu; šajā saistībā aicina Komisiju uzlabot 
esošo tiesību instrumentu izpildi uzturlīdzekļu pārrobežu iekasēšanas jomā, vienlaikus 
palielinot sabiedrības informētību par to pieejamību; mudina Komisiju cieši sadarboties 
ar dalībvalstīm, lai konstatētu praktiskas problēmas saistībā ar uzturlīdzekļu iekasēšanu 
pārrobežu situācijās un izstrādātu rīkus efektīvai maksāšanas pienākumu izpildei;

30. aicina dalībvalstis veikt atbilstošu soli uz priekšu, lai mazinātu sieviešu un vīriešu darba 
samaksas atšķirību, ieguldot jomās, kurās lielākoties dominē sievietes, un nestabilās 
jomās, proti, aprūpes un uzkopšanas jomās, uzlabojot darba nosacījumus un veicinot 
šāda darba plašāku ekonomisko un sociālo atzīšanu;

31. mudina dalībvalstis novērst šķēršļus sarunām par direktīvu par sieviešu pārstāvību 
uzņēmumu vadībā un diskriminācijas novēršanas direktīvu;
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32. atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos līdz 2020. gada beigām izklāstīt saistošus 
pasākumus attiecībā uz darba samaksas pārredzamību; šajā saistībā uzsver, ka ir svarīga 
sociālo partneru un visu ieinteresēto personu pilnīga sadarbība un iesaistīšanās;

33. aicina dalībvalstis uzlabot savus plānus neapmaksātu aprūpes pienākumu, proti, bērnu 
un vecu cilvēku aprūpes, kopīgošanai un taisnīgai sadalei, rīkojoties atbilstoši labām 
praksēm un veiksmīgiem piemēriem;

34. aicina Komisiju un dalībvalstis atzīt ievērojamo vērtību, ko sabiedrībai rada aprūpes 
darbinieki, kuri Covid-19 pandēmijas laikā bija priekšplānā, lai uzlabotu viņu darba 
nosacījumus un pienācīgi novērtētu šādas profesijas ar sociālo partneru iesaisti un darba 
koplīguma slēgšanas sarunām;

35. aicina dalībvalstis nodrošināt, ka darba devēji un publiskās administrācijas izveido 
efektīvu struktūru, lai novērstu un risinātu vardarbību pret sievietēm, ko tāldarba laikā 
veic viņu darbinieki vai kas veikta pret viņu darbiniekiem;

36. uzsver to, ka visā Eiropā viena vecāka ģimenes ir vairāk pakļautas nabadzības un 
nestabilitātes riskam nekā citas ģimenes; tāpēc aicina tām palielināt sociālo aizsardzību 
un ģimenes pabalstus, kā arī garantēt piekļuvi sabiedriskajiem pakalpojumiem, tostarp 
mājokļiem; aicina veikt ārkārtas pasākumus, lai aizsargātu visnabadzīgākās un 
visneaizsargātākās sievietes, tostarp viena vecāka ģimenes, un vairāk uzlabotu drošību 
viņu dzīvē;

37. aicina dalībvalstis nodrošināt pienācīga sociālā un finansiālā atbalsta paplašināšanu, 
iekļaujot nestabilā situācijā esošos, tostarp sievietes, kuras ir pakļautas nabadzības 
riskam vai dzīvo nabadzībā, ir bez pastāvīgas dzīvesvietas vai neaizsargātas pret sociālo 
atstumtību;

38. mudina īstenot vērienīgu politiku attiecībā uz visneaizsargātākajām grupām piemēram, 
bēgļiem, migrantiem, romiem u.c.; 

39. uzsver, ka izglītībā ir jāatbalsta digitālā pratība un ka ir jānodrošina resursi, lai pārvarētu 
digitālo plaisu, kas ir kļuvusi pamanāmāka darba un mācību dēļ, kā arī tāpēc, ka daudzi 
pakalpojumi un iespējas pēkšņi ir pārceltas tiešsaistē;

40. mudina dalībvalstis ievērot Komisijas pamatnostādnes nodarbinātības politikai ES, 
tostarp cīnoties pret nestabilu darbu, kas bieži vairāk skar sievietes nekā vīriešus, 
pienācīgi ņemot vērā savus valsts darba tirgus modeļus; aicina Komisiju izskatīt 
platformās nodarbināto darbinieku darba nosacījumus, lai ierosinātu uzlabojumus viņu 
īpašajā situācijā, ņemot vērā, ka Covid-19 pandēmija var tikai pastiprināt nevēlamās 
tendences viņu nodarbinātībā;

41. uzsver pārmaiņas, ko taisnīga pārkārtošanās rada darba tirgū, un jauno zaļo darbvietu 
sadalījumu; aicina Komisiju un dalībvalstis izstrādāt stratēģijas, lai nodrošinātu sieviešu 
piekļuvi jaunajām zaļajām darbvietām un samazinātu dzimumu atšķirības nodarbinātībā 
atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā.
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