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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS 

par Eiropas sociālo tiesību pīlāru 

(2016/2095(INI)) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, Līgumu par Eiropas Savienības darbību un 

Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, 

– ņemot vērā Eiropas Sociālo hartu, tās papildu protokolu un pārskatīto versiju, kura 

stājās spēkā 1999. gada 1. jūlijā, 

– ņemot vērā Kopienas Hartu par darba ņēmēju sociālajām pamattiesībām, kuru pieņēma 

1989. gada 9. decembrī, 

 –  ņemot vērā Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) konvencijas un ieteikumus, 

– ņemot vērā spēkā esošos ES tiesību aktus, politikas koordinācijas mehānismus un 

finanšu instrumentus nodarbinātības, sociālās politikas, ekonomikas un monetārās 

politikas, iekšējā tirgus, preču, personu, pakalpojumu un kapitāla brīvas aprites, Eiropas 

Sociālā fonda un ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas jomā, 

– ņemot vērā Eiropadomes 2010. gada 25. un 26. marta un 2010. gada 17. jūnija 

secinājumus, kā arī Komisijas 2010. gada 3. marta paziņojumu „Eiropa 2020: stratēģija 

gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” (COM(2010)2020), 

– ņemot vērā politikas pamatnostādnes Komisijai „Jauns sākums Eiropai — mana 

programma nodarbinātībai, izaugsmei, taisnīgumam un demokrātiskām pārmaiņām”, ar 

kurām 2014. gada 15. jūlijā iepazīstināja Komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude 

Juncker, 

– ņemot vērā 2015. gada 22. jūnija ziņojumu „Eiropas ekonomiskās un monetārās 

savienības izveides pabeigšana” (piecu priekšsēdētāju ziņojums), 

– ņemot vērā Komisijas 2016. gada 8. marta paziņojumu „Apspriešanās sākšana par 

Eiropas sociālo tiesību pīlāru” (COM(2016)0127) un tā pielikumus, 

– ņemot vērā Komisijas 2016. gada 2. jūnija paziņojumu „Eiropas sadarbīgās ekonomikas 

programma” (COM(2016)0356), 

– ņemot vērā Parlamenta 2016. gada 6. jūlija rezolūciju par stratēģiskajām prioritātēm 

attiecībā uz Komisijas 2017. gada darba programmu1, 

– ņemot vērā Parlamenta 2015. gada 8. oktobra rezolūciju par Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2006. gada 5. jūlija Direktīvas 2006/54/EK par tāda principa īstenošanu, kas 

paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un 

                                                 
1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0312. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=EN&type_doc=COMfinal&an_doc=2010&nu_doc=2020
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profesijas jautājumos, piemērošanu1, 

– ņemot vērā Parlamenta 2015. gada 24. novembra rezolūciju par nevienlīdzības 

samazināšanu, īpašu uzmanību pievēršot bērnu nabadzības problēmai2, 

– ņemot vērā Parlamenta 2015. gada 25. novembra rezolūciju par ES stratēģisko satvaru 

par drošību un veselības aizsardzību darbā laikposmam no 2014. gada līdz 2020. 

gadam3, 

– ņemot vērā Parlamenta 2016. gada 7. jūlija rezolūciju par ANO Konvencijas par 

personu ar invaliditāti tiesībām (CRPD) īstenošanu, īpašu uzmanību pievēršot UNCRPD 

komitejas noslēguma apsvērumiem4, 

– ņemot vērā Parlamenta [2016. gada 15. septembra] rezolūciju par sociālo dempingu 

Eiropas Savienībā (2015/2255(INI))5, 

– ņemot vērā Parlamenta [2016. gada 13. septembra] rezolūciju par darba un privātās 

dzīves līdzsvaram labvēlīgu darba tirgus apstākļu izveidi (2016/2017(INI))6, 

– ņemot vērā Parlamenta 2012. gada 20. novembra rezolūciju par Sociālo ieguldījumu 

paktu – atbildes reakciju uz krīzi7 un Komisijas 2013. gada 20. februāra Sociālo 

ieguldījumu paketi, 

– ņemot vērā SDO 2016. gada pētījumu "Eiropas sociālo tiesību pīlāra veidošana Eiropas 

konverģences nolūkā", 

– ņemot vērā sociālo partneru, pilsoniskās sabiedrības organizāciju un citu ieinteresēto 

personu daudzos ieteikumus un viedokļu apmaiņu ar dažiem no viņiem 2016. gada 1. 

septembrī, 

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu, 

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu (A8-0000/2016), 

A. tā kā Eiropas Savienībai ir vajadzīga paradigmas maiņa, veidojot spēcīgu Eiropas 

sociālo modeli, kas balstīts uz solidaritāti, sociālo taisnīgumu, taisnīgu bagātības sadali, 

dzimumu līdztiesību, augstas kvalitātes valsts izglītības sistēmu, augstas kvalitātes 

nodarbinātību un ilgtspējīgu izaugsmi un kas visiem nodrošina labu sociālo aizsardzību, 

dod iespējas neaizsargātām grupām, sekmē dalību pilsoniskajā un politiskajā dzīvē un 

uzlabo visu iedzīvotāju dzīves līmeni, nodrošinot to mērķu un tiesību īstenošanu, kas 

izklāstīti ES līgumos, Pamattiesību hartā un Eiropas Sociālajā hartā; 

B. tā kā Komisija plāno 2017. gada pavasarī nākt klajā ar priekšlikumu saistošam Eiropas 

                                                 
1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0351. 
2 Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0401. 
3 Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0411. 
4 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0318. 
5 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts. 
6 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts. 
7 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0419. 
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sociālo tiesību pīlāram, 

1. uzsver, ka Eiropas sociālo tiesību pīlārā (ESTP) nevar tikai iekļaut paziņojumus par 

principiem vai labiem nodomiem, bet to ir jāveido no reāliem pasākumiem (tiesību akti, 

politikas veidošanas mehānismi un finanšu instrumenti), kuri īstermiņā pozitīvi ietekmē 

pilsoņu dzīvi un sniedz atbalstu 21. gadsimta Eiropas veidošanai, efektīvi ievērojot 

sociālās tiesības un Līguma mērķus, stiprinot kohēziju un augšupēju konverģenci un 

palīdzot pabeigt EMS veidošanu; 

2. uzsver, ka ESTP vajadzētu nodrošināt Eiropas iedzīvotājiem spēcīgākus līdzekļus, ar 

kuriem viņi var kontrolēt savu dzīvi un panākt, lai tirgi strādātu labklājības un 

ilgtspējīgas attīstības mērķim; 

Pašreizējo sociālo standartu atjaunināšana 

3. prasa papildināt direktīvu par taisnīgiem darba apstākļiem, tajā iekļaujot visus 

nodarbinātības veidus, katram darbiniekam nodrošinot īstenojamo tiesību kopumu, tostarp 

vienlīdzīgu attieksmi, sociālo aizsardzību, aizsardzību atlaišanas gadījumā, veselības un 

drošības aizsardzību, noteikumus par darba un atpūtas laiku, biedrošanās brīvību un 

pārstāvību, koplīgumu slēgšanu, kolektīvu rīcību, piekļuvi apmācībai un atbilstošas 

informācijas un uzklausīšanas tiesības; uzsver, ka šī direktīva būtu jāpiemēro darba 

ņēmējiem, tostarp tādās nestandarta nodarbinātības formās nodarbinātām personām kā 

darbs uz noteiktu laiku, nepilna laika darbs, darbs pēc vajadzības, pašnodarbinātība, 

kolektīvais darbs, prakse vai stažēšanās; prasa attiecīgi atjaunināt ES acquis, lai tie 

attiektos uz visiem darba ņēmējiem; 

Kvalitatīvi un taisnīgi darba apstākļi 

4. prasa veikt izšķirošus pasākumus, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību par to, kas tieši ir 

nodarbinātība, arī attiecībā uz darbu, ko veic ar digitālo platformu starpniecību; uzsver, ka 

beztermiņa līgumiem joprojām ir jābūt normai, ņemot vērā to nozīmi sociāli ekonomiskās 

drošības veidošanā; prasa direktīvā par taisnīgiem darba apstākļiem iekļaut attiecīgos 

obligātos standartus, kas jānodrošina nedrošākajos nodarbinātības veidos, jo īpaši tādus 

standartus kā: 

a. pienācīgi prakses, stažēšanās un māceklības darba apstākļi, aizliedzot 

neapmaksātas šāda veida darbvietas vai tās, kurās samaksa ir pārāk maza, lai darba 

ņēmēji no tās varētu iztikt; 

b. attiecībā uz darbu, ko veic ar digitālo platformu starpniecību, – nodarbinātības 

definīcija, kas ir mazāk atkarīga no attiecīgo kritēriju pilnīgas apkopošanas; 

c. ierobežojumi attiecībā uz darbu pēc vajadzības – nulles stundu līgumi būtu 

jāaizliedz un konkrēti pamatdarba laiki būtu jāgarantē visiem darba ņēmējiem;  

5. uzsver vajadzību pēc atjaunotas augšupējas algu konverģences visā ES; aicina Komisiju 

aktīvi atbalstīt plašāku atbalstu darba koplīgumiem; uzskata – lai nodrošinātu cilvēka 

cienīgai dzīvei atbilstošu atalgojumu, ir jānosaka pienācīga līmeņa minimālās algas; 

iesaka izveidot algu minimālo līmeni valstīs, pieņemot tiesību aktus vai slēdzot 

koplīgumus ar mērķi panākt vismaz 60 % līmeni no attiecīgās valsts vidējās algas; 
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6. atgādina, ka tiesības uz veselībai nekaitīgiem un drošiem darba apstākļiem ietver arī darba 

laika ierobežojumus un noteikumus par minimālo atpūtas laiku un ikgadējo atvaļinājumu; 

gaida Komisijas priekšlikumus tiesību aktiem un citiem konkrētiem pasākumiem, ar 

kuriem prasa ievērot šīs visu darba ņēmēju tiesības, tajos atspoguļojot visas pašreizējās 

zināšanas par riskiem veselībai un drošībai; 

7. uzsver kolektīvo tiesību nozīmi; cer, ka Komisija pastiprinās konkrētu atbalstu, ar kuru 

stiprina sociālo dialogu dalībvalstīs un nozarēs, kur tas ir neliels ieilgušās krīzes vai 

nestandarta nodarbinātības veidu izplatības dēļ; 

Piemērota un ilgtspējīga sociālā aizsardzība 

8. atbalsta sociālās aizsardzības pabalstu un sociālo pakalpojumu integrētāku sniegšanu, jo 

tas ir veids, kā labklājības valsti padarīt saprotamāku un pieejamāku, vienlaikus nevājinot 

sociālo aizsardzību; norāda uz to, cik svarīgi ir iedzīvotājus informēt par sociālajām 

tiesībām un e-pārvaldes risinājumu potenciālu, tostarp varbūt arī par Eiropas sociālās 

drošības karti, kas varētu uzlabot individuālo izpratni, kā arī palīdzēt mobilajiem darba 

ņēmējiem noskaidrot savas iemaksas un tiesības; 

9. atbalsta nozīmi, kāda ir vispārējai piekļuvei savlaicīgai, labas kvalitātes un izmaksu ziņā 

pieejamai profilaktiskajai un ārstnieciskajai veselības aprūpei; uzsver, ka visiem darba 

ņēmējiem ir jāsaņem veselības apdrošināšana; 

10. apzinās, ka dzīves ilguma pieaugums un darbaspēka samazināšanās rada problēmas 

pensiju sistēmu ilgtspējai un taisnīguma nodrošināšanai starp paaudzēm; vēlreiz 

apstiprina, ka labākais risinājums ir palielināt vispārējo nodarbinātības līmeni; uzskata, ka 

pensionēšanās vecumam būtu jāatspoguļo ne tikai paredzamais mūža ilgums, bet arī tādi 

citi faktori kā darba tirgus tendences, demogrāfiskās slodzes koeficients, dzimstība un 

atšķirīgā darba grūtības pakāpe; 

11. uzstāj, ka visiem darba ņēmējiem vajadzētu būt apdrošinātiem pret piespiedu bezdarbu vai 

nepilna laika darbu, tostarp jāsaņem palīdzība darba meklēšanā un ieguldījums apmācībā/ 

pārkvalificēšanā; 

12. prasa veidot Eiropas minimālo ienākumu shēmas; uzsver šādu shēmu nozīmi cilvēka 

cieņas saglabāšanā, kā arī to kā sociālo ieguldījumu formas nozīmi, kas ļauj cilvēkiem 

piedalīties apmācībā un/vai meklēt darbu; 

13. atzīst, ka ir jānodrošina atbalsta pakalpojumi un pamatienākumi visām personām ar 

invaliditāti, kas ļautu viņiem nodrošināt cilvēka cienīgus dzīves apstākļus; 

14. uzskata piekļuvi augstas kvalitātes un pieņemamiem ilgtermiņa aprūpes pakalpojumiem, 

tostarp mājas aprūpei, par tiesībām, kas būtu jānodrošina, piesaistot atbilstoši kvalificētus 

speciālistus, kuri nodarbināti uz pienācīgiem noteikumiem; uzskata, ka tādēļ 

mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem būtu jāsaņem atbilstoši publiskie pakalpojumi 

un nodokļu atvieglojumi; atkārto prasību pieņemt tiesību aktus par aprūpētājiem, kas 

viņiem paredzētu atbilstoši atmaksātu atvaļinājumu un sociālo aizsardzību; 

15. uzskata, ka bērnu nabadzība ir galvenais jautājums, saistībā ar kuru Eiropai būtu jāveic 

vērienīgi pasākumi; aicina ātri visās dalībvalstīs īstenot bērnu garantijas, lai katrs bērns, 
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kas tagad dzīvo nabadzībā, var piekļūt bezmaksas veselības aprūpei, bezmaksas izglītībai, 

bezmaksas bērnu aprūpei, pienācīgam mājoklim un pilnvērtīgam uzturam; 

16. prasa pieņemt tiesību aktus, ar kuriem piekļuvi sociālajiem mājokļiem vai atbilstošiem 

mājokļu pabalstiem nodrošina tām personām, kam tas nepieciešams, tostarp arī 

bezpajumtniekiem, un aizsargāt neaizsargātās personas un nabadzīgās mājsaimniecības 

pret izlikšanu no mājokļa; prasa paredzēt nodokļu atvieglojumus, ar kuriem jauniešiem ar 

zemiem ienākumiem palīdz izveidot savas mājsaimniecības; prasa ESIF vairāk izmantot 

tam, lai atbalstītu pilsētu atjaunošanu un pieejamu mājokļu nodrošināšanu; 

17. prasa pieņemt tiesību aktus, ar kuriem visiem nodrošina taisnīgu piekļuvi labas kvalitātes 

un pieejamiem vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem un citiem būtiskiem 

pakalpojumiem, piemēram, elektronisko sakaru, enerģētikas, transporta un finanšu 

pakalpojumu jomā; uzsver sociālo uzņēmumu lomu; 

Vienlīdzīgas iespējas un piekļuve darba tirgum 

18. atbalsta prasmju garantiju kā jaunas tiesības ikvienam apgūt 21. gadsimta būtiskās 

prasmes, tostarp digitālās prasmes; uzsver to kā svarīgu sociālo ieguldījumu, kam 

vajadzīgs pienācīgs finansējums; 

19. pauž satraukumu par nestabilitāti izplatīšanos, ko rada nestandarta līgumu pārmērīga 

izmantošana; uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt pietiekamas institucionālās un budžeta 

iespējas, lai nodrošinātu pienācīgu aizsardzību personām, kuras nodarbinātas uz 

nestandarta nosacījumiem; jo īpaši uzskata, ka: 

a. ir jāpaplašina sociālās apdrošināšanas shēmas, lai dotu iespēju visiem darba 

ņēmējiem uzkrāt tiesības, kas garantē ienākumu drošību tādās situācijās kā 

bezdarbs, nebrīvprātīgs nepilnas slodzes darbs vai karjeras pārtraukumi ģimenes 

vai mācību dēļ; 

b. visiem darba ņēmējiem ir jābūt personīgās darbības kontam, kas ir viegli pieejams 

tīmekļa vietnē un/vai viedtālruņa lietojumprogrammā, kurā viņi varētu iepazīties ar 

savām sociālajām tiesībām; 

20. norāda, ka drošām profesionālajām pārmaiņām ir vajadzīgi atbilstoši ieguldījumi gan 

valsts nodarbinātības dienestu institucionālās jaudas ziņā, gan nodrošinot individuālu 

palīdzību darba meklēšanā un kvalifikācijas celšanā; 

21. prasa garantiju jauniešiem pilnībā īstenot attiecībā uz visām personām vecumā līdz 

30 gadiem un ieteikumu par ilgtermiņa bezdarbniekiem; uzsver šīs kā svarīgas 

strukturālās reformas un sociālo ieguldījumu, kam ir nepieciešams atbilstīgs finansējums; 

22. uzskata, ka būtisks progress ir steidzami nepieciešams dzimumu līdztiesības un darba un 

privātās dzīves līdzsvara nodrošināšanas jomā, jo īpaši: 

a. Direktīva 2006/54/EK būtu jāpārskata, lai stiprinātu esošos mehānismus, ar kuriem 

nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, novērš pastāvošās 

algu un pensiju atšķirības starp dzimumiem un samazina profesiju segregāciju; 
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b. ir vajadzīgi jauni likumdošanas priekšlikumi par ģimenes atvaļinājumu shēmām, 

tostarp attiecībā uz grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, paternitātes 

atvaļinājumu, bērna kopšanas atvaļinājumu un aprūpētāja atvaļinājumu, mudinot 

visu darba ņēmēju kategoriju vīriešus un sievietes vienlīdzīgi izmantot 

atvaļinājumus, lai uzlabotu sieviešu piekļuvi darba tirgum un stāvokli tajā un 

veicinātu darba un privātās dzīves līdzsvaru; 

23. aicina Komisiju noteikt jaunus konkrētus pasākumus, ar kuriem nodrošina 

nediskriminēšanu un vienlīdzīgas iespējas; 

Taisnīga mobilitāte 

24. uzsver, ka darbaspēka mobilitāte Eiropas Savienībā ir tiesības, kuru izmantošana ir 

jāatbalsta, bet kuras nedrīkst darba ņēmējiem tikt uzspiestas tādēļ, ka to mītnes reģionos ir 

slikti dzīves apstākļi, un tās nedrīkst apdraudēt mītnes valstu sociālos standartus; 

Instrumentu veidošana, lai panāktu praktiskus rezultātus 

25. aicina Komisiju ierosināt skaidru ceļvedi tiesību aktu atjaunināšanai un citiem 

pasākumiem, kuri nepieciešami ESTP praktiskai piemērošanai pilnā apmērā; uzsver, ka 

tiesību normu nesaskaņotības gadījumos būtu pienācīgi jāpiemēro horizontālā sociālā 

klauzula (LESD 9. pants); 

26. uzskata, ka augšupējas sociālās konverģences mērķi vajadzētu atbalstīt ar vairākiem 

mērķiem, kuru pamatā ir stratēģija "Eiropa 2020" un ilgtspējīgas attīstības mērķi un kuri 

palīdz koordinēt ekonomikas, nodarbinātības un sociālo politiku Eiropas Savienībā; 

uzskata, ka šie mērķi varētu arī būt daļa no Konverģences kodeksa, ko pašlaik apspriež 

eurozonā, un to pamatā varētu būt šādi tiešā valsts politikas ietekmē esoši rādītāji: 

a. mācības priekšlaicīgi pārtraukušo personu īpatsvars; 

b. bezdarba līmenis; 

c. to jauniešu procentuālā daļa, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET); 

d. nabadzības riskam pakļauto personu īpatsvars; 

e. strādājošo nabadzības līmenis; 

f. bērnu nabadzība; 

g. piekļuve bērnu un pirmsskolas aprūpei; 

h. koplīgumu nodrošinājums; 

i. kopēja ieguldījumu likme (bruto pamatkapitāla veidošana un sociālie ieguldījumi); 

j. demogrāfiskās slodzes koeficients; 

27. prasa no jauna līdzsvarot Eiropas pusgadu, lai tajā tieši ņemtu vērā spēkā esošos galveno 

nodarbinātības un sociālo rādītāju rezultātu apkopojumu un jauno konverģences kodeksu, 
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kad tiek izstrādāti KVAI un eurozonas ieteikumi un aktivizēti ES instrumenti; mudina 

lielāku lomu piešķirt makroekonomikas dialogam ar sociālajiem partneriem; uzskata, ka 

makroekonomikas sociālajai uzraudzībai ir liela nozīme, lai izvairītos no tā, ka 

ekonomikas nelīdzsvarotība tiek samazināta uz nodarbinātības un sociālās situācijas 

pasliktināšanās rēķina; 

28. prasa, īstenojot Stabilitātes un izaugsmes paktu, sociālajiem ieguldījumiem piemērot 

"sudraba noteikumu", proti, noteiktus publiskos sociālos ieguldījumus ar skaidri pozitīvu 

ietekmi uz ekonomikas izaugsmi (piemēram, bērnu aprūpe vai izglītība un apmācība) 

uzskatīt par tādiem, kam būtu jāsaņem labvēlīga attieksme, izvērtējot valsts budžeta 

deficītu un atbilstību 1/20 parādsaistību noteikumam; 

29. uzsver, ka tādu mūsdienu parādību kā kapitāla ziņā intensīva ražošana, augsts 

nevienlīdzības līmenis un nestandarta darba ilgstošs pieaugums rada vajadzību palielināt 

kopējo nodokļu ieņēmumu lomu sociālās apdrošināšanas shēmas līdzfinansējumā, lai 

visiem nodrošinātu pienācīgu sociālo aizsardzību; 

30. atkārto prasību paaugstināt DFS 2014.–2020. gadam maksimālos apjomus, lai nodrošinātu 

atbilstību pieaugošajām vajadzībām; jo īpaši prasa: 

a. stiprināt Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu; 

b. paaugstināt Eiropas Sociālā fonda, EGF un FEAD apjomu; 

c. izveidot jaunu instrumentu, kas jāfinansē, piemēram, no ES ieņēmumiem, kas gūti 

no konkurences tiesību aktu ieviešanas, lai atbalstītu garantijas bērniem 

īstenošanu; 

31. aicina Komisiju un EIB pārorientēt ESIF uz darbavietu radīšanu un sociālajiem 

ieguldījumiem un atbilstoši pielāgot savas riska un atdeves prasības; 

32. uzskata, ka ekonomikas pielāgošanas īpašā dinamika eurozonā ir par iemeslu tam, lai būtu 

jāizstrādā divi finanšu instrumenti saistībā ar eurozonas fiskālo spēju, kas būtu īpaši 

svarīgi ESTP īstenošanai: 

a. atkārtotas strukturālās konverģences fonds, ar kuru atbalsta sociāli taisnīgu 

reformu īstenošanu un investīcijas, kas ir nepieciešamas, lai palielinātu izaugsmes 

potenciālu krīzes skartajās teritorijās un atjaunotu augšupēju sociālo konverģenci, 

tostarp garantijas jauniešiem, prasmju garantijas un garantijas bērniem īstenošanu; 

b. Eiropas bezdarba apdrošināšanas shēma, ar kuru papildina valsts shēmas smagas 

cikliskas lejupslīdes gadījumos un palīdz novērst to, ka no asimetriskiem 

satricinājumiem veidojas strukturāli neizdevīga situācija; 

33. aicina Komisiju minētos finanšu instrumentus integrēt savos priekšlikumos daudzgadu 

finanšu shēmai laikposmam pēc 2020. gada un tās baltajā grāmatā par EMS; 

34. aicina Komisiju, EĀDD un dalībvalstis ESTP ieviest atbilstošas ārējās darbības, jo īpaši, 

lai veicinātu ANO IAM, SDO konvenciju un Eiropas sociālo standartu īstenošanu, slēdzot 

tirdzniecības nolīgumus un veidojot stratēģiskās partnerattiecības; 
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35. uzskata, ka ESTP būtu jāpieņem 2017. gadā kā saistošs nolīgums starp Eiropas 

Parlamentu un Eiropadomi, visaugstākajā līmenī iesaistot sociālos partnerus, un būtu 

jāiekļauj skaidrs īstenošanas plāns ar konkrētām saistībām un mērķa datumiem; 

36. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 

parlamentiem. 
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PASKAIDROJUMS 

Eiropa jau kopš 19. gadsimta un jo īpaši pēc Otrā pasaules kara ir attīstījusi vismodernāko 

sociālo modeli pasaules vēsturē, panākot pienācīgus darba apstākļus, visaptverošu sociālo 

aizsardzību un samērā labus sabiedriskos pakalpojumus lielai daļai iedzīvotāju. Eiropas 

sociālais modelis savukārt ir veicinājis būtisku produktivitātes pieaugumu un Eiropas 

konkurētspēju, pamatojoties uz veselīgu un kvalificētu darbaspēku ar pienācīgu pirktspēju, lai 

uzturētu sarežģīto iekšējo tirgu.  

Turpmākās ES paplašināšanās ir ļāvušas modernizēt jauno dalībvalstu sociālos standartus un 

atbalstījušas pakāpeniski augšupejošu ekonomisko konverģenci, tostarp pateicoties ES 

struktūrfondiem un kohēzijas fondiem. Kopumā Eiropas sociālais modelis ir bijis svarīgs 

Eiropas integrācijas veiksmes stāsta faktors, kas ir devis mieru, drošību un plašu vispārējo 

labklājību vairākus gadu desmitus. Labklājības valsts institūcijas un sociālais dialogs ir arī 

palīdzējis Eiropai pārdzīvot globālo finanšu krīzi, kas sākās 2007.–2008. gadā.  

Tomēr Eiropas integrācijas sociālā dimensija ir saņēmusi smagu triecienu ieilgušās eurozonas 

krīzes dēļ, kas vērojama kopš 2010. gada. Gandrīz EUR 2 triljoni nodokļu maksātāju naudas 

tika izmantoti, sniedzot valsts atbalstu finanšu nozarei 2008.–2014. gadā1, izraisot valsts 

parāda krīzi vairākās dalībvalstīs. Tajā pašā laikā daudzas dalībvalstis bija spiestas īstenot 

skarbu fiskālo konsolidāciju un iekšējās devalvācijas pasākumus lielā mērā tādēļ, ka trūka 

kopēju stabilizācijas mehānismu vēl nepabeigtajā Eiropas ekonomiskajā un monetārajā 

savienībā. Šī politika izraisīja smagas sociālās problēmas, kas joprojām ir aktuālas daudzās 

valstīs. 

Eurozonas krīzes laikā daudzi ES iedzīvotāji ir sākuši to uzskatīt par atšķirību, nevienlīdzības 

un sociālās netaisnības vairošanas mehānismu. Projektu, kas gadu desmitiem ir bijis saistīts ar 

konverģenci, labklājību un progresu, tagad tiek vainots pie labklājības sistēmu vājināšanas un 

tiek uzskatīts par draudu cilvēku labklājībai. 

Tajā pašā laikā Eiropa saskaras ar vairākām labi pazīstamām strukturālajām tendencēm un 

uzdevumiem, piemēram, globalizāciju, demogrāfiskajām pārmaiņām (tostarp, novecošana, 

feminizācija, zema dzimstība, migrācija), klimata pārmaiņām un dabas resursu 

ierobežojumiem. Tā piedzīvo arī jaunu digitālās revolūcijas posmu, kas dziļi ietekmē darba 

tirgu darbību.  

Pēc referentes domām, tas ir galvenais uzdevums, kas jārisina, definējot Eiropas sociālo 

tiesību pīlāru (ESTP) un cenšoties atjaunināt 21. gadsimta Eiropas sociālo modeli. Mums 

mūsu labklājības valsts struktūras ir jāpielāgo demogrāfiskajām pārmaiņām, tehnoloģijām, 

globalizācijai un nesenajam būtiskajam sociālā nevienlīdzības pieaugumam. Tajā pašā laikā 

mums ir jāpārvar ilgās ekonomiskās krīzes nodarītais kaitējums. Mums ir apņēmīgi jāstiprina 

"Sociālā Eiropa", kā arī jāuzlabo ekonomikas politikas veidošana un EMS veidols.  

Lai risinātu šo problēmu un reaģētu uz iedzīvotāju vēlmēm, ir svarīgi apzināties un (atkal) 

novērtēt valsta neaizstājamo lomu tirgus un sociālo risku pārvaldības veidošanā. Valsts to 

dara, cita starpā, ar regulējumu, ienākumu pārdali un kolektīvu sociālās apdrošināšanas shēmu 

                                                 
1 Eiropas Komisija, Rezultātu apkopojums par valsts atbalstu (2015) http://europa.eu/!vp68mB.  

http://europa.eu/!vp68mB
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nodrošināšanu (vai atbalstu tām), sociālās palīdzības programmām, sabiedriskajiem 

pakalpojumiem un vispārējas nozīmes pakalpojumiem. ES ir atkal jākļūst par atbalsta spēku 

šajā jomā, stiprinot dalībvalstis un palīdzot tām veicināt Eiropas sociālo modeli globālajā 

kontekstā. Tai arī (atkal) jākļūst par atbalstošu spēku, veidojot lielāku sociālo dialogu starp 

uzņēmumiem un darba ņēmējiem, palīdzot nodrošināt ienākumu un risku taisnīgu sadali 

tirgos, kuru noteikumus diktē digitalizācija un globālā konkurence. 

Eiropas sociālajam modelim, protams, ir daudzas variācijas dalībvalstīs, un katrai valstij ir 

savi īpašie noteikumi, kas saistīti ar vēsturisko attīstību un subsidiaritātes principu. Tomēr, 

saskaroties ar globalizāciju un tehnoloģiju pārmaiņām, ES dalībvalstis ir ļoti cieši saistītas 

viena ar otru (ņemot vērā arī piesaisti kopīgai valūtai), un tās tikai sadarbojoties var panākt 

plaši vienojošu labklājību saviem pilsoņiem. Ja nebūs kopējas Eiropas sistēmas, dalībvalstis 

varētu pārņemt destruktīva konkurence, kuras pamatā ir sacensība par zemāko sociālo 

standartu noteikšanu. Tāpēc Eiropas sociālais modelis ir kopīgs projekts, kura galvenais 

mērķis ir augšupēja sociālā konverģence – ilgstoša labklājības uzlabošana visiem cilvēkiem 

visās ES valstīs, balstoties uz ilgtspējīgu un iekļaujošu ekonomikas izaugsmi un pasākumiem, 

ar kuriem nodrošina, ka neviens iedzīvotājs un neviena valsts netiek atstāta novārtā un ka 

ikviens var piedalīties sabiedrībā un ekonomikā.  

Augšupēju sociālo konverģenci var panākt tikai ar dalībvalstu kolektīvu rīcību. ES šajā 

nolūkā jau ir pieņēmusi vairākus tiesību aktus, ar kuriem regulē darba, produktu un 

pakalpojumu tirgus, un ir ieviesusi politikas koordinācijas mehānismus un attiecīgus finanšu 

instrumentus. Acquis attiecas uz visām dalībvalstīm, un sociālās pamattiesības attiecas uz 

visiem ES iedzīvotājiem, tādēļ sociālo standartu atjaunināšanas procesā, īstenojot ESTP, būtu 

jāiesaista arī visas ES dalībvalstis.  

Tas nozīmē, ka ir skaidrs, ka eurozona tās pašreizējā makroekonomiskajā regulējumā saskaras 

ar konkrētām problēmām Līgumos noteikto nodarbinātības un sociālo mērķu sasniegšanā. 

Vairāku valsts ekonomisko instrumentu zudums, iestājoties eurozonā, ir radījis spiedienu 

veikt stingrākas un ātrākas iekšējā korekcijas, piemēram, saistībā ar algām, darba apstākļiem, 

bezdarbu un sociālo izdevumu samazinājumu. Tāpēc atbilstošas sociāli ekonomiskās drošības 

atjaunošanai, lai kompensētu šo palielināto iekšējo elastīgumu eurozonā, ir nepieciešama 

īpašu sociālo mērķu, standartu un/vai finanšu instrumentu ieviešana eurozonas līmenī. 

Kādas ir Eiropas pilsoņu galvenās vēlmes un cerības saistībā ar Eiropas sociālā modeļa 

atjaunināšanu? Iedzīvotāji noteikti vēlas saglabātu Eiropas dzīvesveidu un vēlas pārliecību par 

Eiropas ilgtspējīgu attīstību, kas nodrošina labklājību pašreizējām un nākamajām paaudzēm. 

Tas nozīmē, ka ES un tās dalībvalstīm ir: 

 jāsagatavo iedzīvotāji un jādod viņiem iespējas zināšanas, prasmes, laiks un vieta 

nozīmīgai līdzdalībai ekonomiskajos procesos; 

 jāīsteno ekonomiskas politika, kas palīdz radīt kvalitatīvas darbvietas un ļauj 

cilvēkiem panākt ekonomisko drošību un pašpiepildījumu, strādājot pienācīgos darba 

apstākļos; 

 jāaizsargā iedzīvotāji pret sociālajiem riskiem, kas rodas dzīves gaitā; 

 jāsamazina pašreizējā augsta līmeņa sociālā nevienlīdzība; un  

 jāveicina pilsoņu aktīva līdzdalība – labklājības valstij ir jābūt saprotamai un 

pieejamai, lai ļautu cilvēkiem justies piederīgiem un piedāvātu viņiem pietiekami 

atvērtas sociālā dialoga struktūras un demokrātisku politiku. 
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Jauniešu idejas un enerģija būs īpaši svarīgas, lai atjauninātu un inovatīvi uzlabotu labklājības 

valsts struktūras un nodrošinātu visaptverošu labklājību.  Ap tūkstošgades miju dzimušie 

jaunieši vidēji varētu būt visu laiku labāk izglītotā Eiropa paaudze, taču viņi ir pakļauti daudz 

ilgākai un nedrošākai pārejai no mācībām uz darbu nekā iepriekšējās paaudzes, kas mazina 

daļu no viņu lielā potenciāla. Mums ir jānovērš šis lielais sociālais zaudējums, labāk 

organizējot viņu ekonomisko, sociālo un politisko integrāciju. 

Visu šo problēmu un vēlmju īstenošanai ir nepieciešama virkne izmaiņu kopējos mehānismos, 

kas ir pamatā Eiropas sociālajam modelim.  

Sociālā ieguldījuma jēdziens ir noderīgs, lai vadītu šādu attīstību, to balstot uz izpratni, ka 

profilakse un agrīna iejaukšanās ir lētāki līdzekļi nekā sociālo trūkumu ex-post novēršana. 

Sociālais ieguldījums sastāv no tādu publisku (atbalsta) pakalpojumu sniegšanas, kas ļauj 

visiem cilvēkiem piedalīties ekonomikas un sabiedrības norisēs visā dzīves garumā, 

piemēram, nodrošinot labas kvalitātes bērnu aprūpi, izglītību, mūžizglītību, veselības aprūpi, 

aktīvu darba tirgus politiku, sociālo apdrošināšanu, minimālo ienākumu shēmas un 

pasākumus digitālā analfabētisma izskaušanai. Sociālais ieguldījums ir noteikti nepieciešams 

ilgtspējīgai izaugsmei un labklājībai ekonomiski attīstītajās valstīs. Par to galvenokārt ir 

atbildīgs valsts sektors, bet to var efektīvi nodrošināt arī sociālās ekonomikas uzņēmumi un 

citi "trešā sektora" dalībnieki.  

Eiropai būs arī jāpielāgo savas darba tiesības un sociālās apdrošināšanas shēmas, lai 

nodrošinātu pienācīgus un taisnīgus darba apstākļus un sociālo aizsardzību visu veidu darba 

ņēmējiem. Darbaspēka pieprasījums kļūst un droši vien arī būs mainīgāks un daudzveidīgāks, 

un tam dažos gadījumos var būt labvēlīga ietekme uz produktivitāti un darba un privātās 

dzīves līdzsvaru. Tomēr ar nestandarta nodarbinātību bieži ir saistīta arī ilgstoša ekonomiskā 

nedrošība un nestabilitāte, kuru būtu jānovērš publiskajam sektoram.  

Izmaiņas būs nepieciešamas arī mūsu labklājības valstu ieņēmumos, kuru pamatā pašreiz ir 

četri galvenie mehānismi taisnīgai ekonomiskās vērtības sadalei: 

 kapitāla devēju un darbaspēka sarunas par bruto ienākumu sadali, tostarp izmantojot 

koplīgumu slēgšanu, nosakot minimālo algu un citus valsts atbalsta mehānismus; 

 sociālās apdrošināšanas shēmas, ko regulē ar likumdošanu un veido darba ņēmēju, 

darba devēju un valsts iemaksas; 

 nodokļi un valsts izdevumi; un 

 starptautiskās finanšu sistēmas regulējums un cīņa pret izvairīšanos no nodokļu 

maksāšanas. 

Šie visi četri mehānismi ir nepieciešami, lai nodrošinātu labklājības valsts ilgtspēju un 

pienācīgu valsts ieguldījumu līmeni. Tomēr nākotnē vajadzēs mazāk paļauties uz darbaspēka 

iemaksām, bet vairāk uz vispārējiem nodokļiem, finanšu regulējumu un pārliecinošu cīņu pret 

izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Sociālās apdrošināšanas tiesību uzkrāšana darbā ir 

svarīgs pienācīga darba aspekts, kas motivē darbiniekus un veicina ilgtermiņa ekonomisko un 

sociālo stabilitāti vairāk nekā uz līdzekļiem balstīti ienākumi vai beznosacījuma pamata 

ienākumu shēmas. Tomēr mūsdienu augstā nevienlīdzība, nestandarta nodarbinātības 

pieaugums un pieaugošā kapitāla intensitāte ekonomiskajā ražošanā rada vajadzību samazināt 

nodokļu slogu darbaspēkam (tostarp sociālās apdrošināšanas iemaksas), kā arī sociālās 

apdrošināšanas shēmas vairāk līdzfinansēt no citiem nodokļu ieņēmumiem (piemēram, 
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kapitāla pieauguma, bagātības vai piesārņojuma nodevām), lai visiem nodrošinātu pienācīgu 

sociālās aizsardzības līmeni. 

Eiropas ekonomikas pārvaldību ir jāturpina līdzsvarot, ekonomiskās politikas veidošanā 

vairāk ņemot vērā sociālos rādītājus. Attiecībā uz eurozonu ir jāveido jauna tendence, kurā ar 

augstāku ieguldījumu līmeni rada kvalitatīvas darbavietas, dodot cilvēkiem ekonomisko 

drošību un veicinot augstāku kopējo pieprasījumu un papildu ieguldījumus. Augstāks 

nodarbinātības līmenis un lielāks sociālās aizsardzības nodrošinājums arī palielinātu gūto 

ieņēmumu apjomu, uzlabojot labklājības valsts ilgtspēju. Euro beidzot vajadzētu kļūt par 

augšupējas konverģences dzinējspēku. 

ESTP vajadzētu paredzēt arī ES ārējās politikas labāku izmantošanu attiecībā uz sociālo 

tiesību īstenošanu Eiropā un ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu pasaulē. Eiropai ir 

skaidra stratēģiskā interese veidot spēcīgāku sociālo dialogu, īstenot SDO konvencijas un 

ieteikumus un panākt uzlabojumus sociālās aizsardzības sistēmu un sociālo pakalpojumu 

jomā visā pasaulē. Tādēļ būtu jāīsteno šīs intereses, izmantojot tās tirdzniecības nolīgumus, 

stratēģiskās partnerības, attīstības politiku, kaimiņattiecību politiku un Eiropas programmu 

migrācijas jomā.  

Visbeidzot, Eiropas sociālo tiesību pīlārs ir svarīga un neatliekama iniciatīva, kuru Eiropas 

Komisija un Eiropas Parlaments ir pamatoti novietojuši savu politisko prioritāšu augšgalā. 

Taču šo projektu un domu par sociālo Eiropu nevar īstenot tikai neliela ES speciālistu grupa. 

Sociālā Eiropa ir jāizdzīvo katram cilvēkam, saņemot tiesības darbā, sociālos pakalpojumus, 

kuriem viņi var piekļūt, sociālos ieguldījumus, kurus viņi saņem, politiku, kas ietekmē viņu 

ekonomiskās iespējas, kā arī sociālo aizsardzību, uz kuru viņi var paļauties, kad dzīvē notiek 

negaidi pavērsieni.  

Sociālā Eiropa ir domāta ikvienam, un tai tādai ir jābūt, sniedzot reālus uzlabojumus cilvēku 

dzīvē. Līdz ar to ESTP spēks ir jāizplata visā ES daudzlīmeņu struktūrā, tostarp pašvaldību, 

reģionālo un valstu valdību līmenī, un sadarbībā ar uzņēmumiem, arodbiedrībām un 

pilsonisko sabiedrību. 

 

 


