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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS 

par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: nodarbinātības un sociālie 

aspekti 2018. gada izaugsmes pētījumā 

(2017/2260(INI)) 

Eiropas Parlaments, 

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

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 9., 145., 148., 152., 153., 

174. un 349. pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Komisijas 

2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumu par labāku likumdošanas procesu1, 

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un jo īpaši tās IV sadaļu 

(Solidaritāte), 

– ņemot vērā ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, 

– ņemot vērā 1. ilgtspējīgas attīstības mērķi “izskaust nabadzību visos tās veidos visā 

pasaulē” un jo īpaši 3. mērķi “īstenot valstij piemērotas sociālās aizsardzības sistēmas 

un pasākumus, tostarp sociālās aizsardzības minimumus, un laikposmā līdz 

2030. gadam panākt vērienīgu nabadzīgo un neaizsargāto iedzīvotāju aptvērumu”, 

– ņemot vērā Komisijas 2017. gada 22. novembra paziņojumu “2018. gada izaugsmes 

pētījums” (COM(2017)0690), 

– ņemot vērā Komisijas un Padomes 2017. gada 22. novembra vienotā nodarbinātības 

ziņojuma projektu, kas pievienots Komisijas paziņojumam par 2018. gada izaugsmes 

pētījumu (COM(2017)0674), 

– ņemot vērā Komisijas 2017. gada 22. novembra priekšlikumu Padomes lēmumam par 

dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm (COM(2017)0677), 

– ņemot vērā Komisijas 2017. gada 22. novembra ieteikumu Padomes ieteikumam par 

eurozonas ekonomikas politiku (COM(2017)0770), 

– ņemot vērā Komisijas 2017. gada 22. novembra ziņojumu “Brīdināšanas mehānisma 

ziņojums par 2018. gadu” (COM(2017)0771), 

– ņemot vērā Komisijas 2017. gada 22. novembra paziņojumu “2018. gada budžeta plāna 

projekti: vispārējs novērtējums” (COM(2017)0800), 

– ņemot vērā Komisijas 2017. gada 26. aprīļa paziņojumu “Eiropas sociālo tiesību pīlāra 

izveide” (COM(2017)0250), 

                                                 
1 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp. 
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– ņemot vērā Komisijas 2017. gada 26. aprīļa paziņojumu “Iniciatīva strādājošo vecāku 

un aprūpētāju darba un privātās dzīves līdzsvara atbalstam” (COM(2017)0252), 

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2017. gada 26. aprīļa darba dokumentu “Novērtējums 

attiecībā uz 2013. gada ieteikumu “Ieguldījums bērnos: nabadzības apburtā loka 

pārraušana”” (SWD(2017)0258), 

– ņemot vērā Komisijas 2016. gada 4. oktobra paziņojumu “Garantija jauniešiem un 

jaunatnes nodarbinātības iniciatīva — pēc trīs gadiem” (COM(2016)0646), 

– ņemot vērā Komisijas 2016. gada 14. septembra priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru 

groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 

2014.–2020. gadam (COM(2016)0604), 

– ņemot vērā Komisijas 2016. gada 14. septembra paziņojumu “Eiropas investīciju 

stiprināšana nodarbinātībai un izaugsmei: ceļā uz Eiropas Stratēģisko investīciju fonda 

otro posmu un jauno Eiropas Ārējo investīciju plānu” (COM(2016)0581), 

– ņemot vērā Komisijas 2016. gada 10. jūnija paziņojumu “Jaunā prasmju programma 

Eiropai. Kopīgs darbs cilvēkkapitāla, nodarbināmības un konkurētspējas stiprināšanai” 

(COM(2016)0381), 

– ņemot vērā Komisijas 2016. gada 2. jūnija paziņojumu “Eiropas sadarbības ekonomikas 

programma” (COM(2016)0356), 

– ņemot vērā Komisijas 2016. gada 1. jūnija paziņojumu “Eiropa atkal investē. 

Novērtējums par Investīciju plānu Eiropai” (COM(2016)0359), 

– 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 15. februāra priekšlikumu Padomes lēmumam par 

dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm (COM(2016)0071) un Parlamenta 

2016. gada 15. septembra nostāju par to1, 

– ņemot vērā piecu priekšsēdētāju 2015. gada 22. jūnija ziņojumu “Eiropas ekonomiskās 

un monetārās savienības izveides pabeigšana”, 

– ņemot vērā Padomes 2015. gada 7. decembra secinājumus “Veicināt sociālo ekonomiku 

― vienu no svarīgākajiem ekonomikas un sociālās attīstības virzītājspēkiem Eiropā”, 

– ņemot vērā 2017. gada 16. novembra rezolūciju par nevienlīdzības apkarošanu kā 

instrumentu darbvietu radīšanai un izaugsmes stimulēšanai2, 

– ņemot vērā 2017. gada 26. oktobra rezolūciju par eurozonas ekonomikas politikas 

nostādnēm3, 

                                                 
1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0355. 
2 Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0451. 
3 Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0418. 
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– ņemot vērā 2017. gada 24. oktobra rezolūciju par politikas nostādnēm attiecībā uz 

ienākumu minimumu — instrumentu nabadzības novēršanai 1, 

– ņemot vērā 2017. gada 14. septembra rezolūciju par jauno Prasmju programmu 

Eiropai2, 

– ņemot vērā 2017. gada 15. februāra rezolūciju par Eiropas ekonomikas politikas 

koordinēšanas pusgadu: nodarbinātības un sociālie aspekti 2017. gada izaugsmes 

pētījumā3, 

– ņemot vērā 2017. gada 19. janvāra rezolūciju par Eiropas sociālo tiesību pīlāru4, 

– ņemot vērā 2016. gada 2. februāra normatīvo rezolūciju par priekšlikumu Eiropas 

Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas platformas izveidi sadarbības 

uzlabošanai nedeklarēta darba novēršanā un atturēšanā no tā5, 

– ņemot vērā ANO Personu ar invaliditāti tiesību komitejas noslēguma apsvērumus par 

Eiropas Savienības sākotnējo pārskatu (2015. gada septembris), 

– ņemot vērā Eiropas Revīzijas palātas 2017. marta Īpašo ziņojumu Nr. 5/2017 “Jauniešu 

bezdarbs: vai ES politikas virzieniem ir bijusi nozīme? Garantijas jauniešiem shēmas un 

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas novērtējums”, 

– ņemot vērā debates ar dalībvalstu parlamentu pārstāvjiem par 2018. gada Eiropas 

pusgada prioritātēm, 

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu, 

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu (A8-0000/2017), 

A. tā kā nodarbinātības līmenis Eiropas Savienībā pieaug un 2017. gada otrajā ceturksnī 

sasniedza 235,4 miljonus nodarbinātu cilvēku, kas nozīmē nodarbinātības līmeni 72,3 % 

un to, ka ES ir ceļā uz 75 % nodarbinātības mērķa sasniegšanu, kurš noteikts stratēģijā 

“Eiropa 2020”; 

B. tā kā 7,5 % bezdarba līmenis ES ir zemākais pēdējo deviņu gadu laikā; 

C. tā kā, neraugoties uz nelielu jauniešu bezdarba līmeņa samazinājumu, tas joprojām ir 

satraucoši augsts — 16,6 % (18,7 % euro zonā); tā kā 2016. gadā vēl aizvien 6,3 miljoni 

jauniešu vecumā no 15 līdz 24 gadiem nemācījās, nestrādāja un neapguva arodu 

(NEET); 

D. tā kā, lai gan bezdarba līmeņa atšķirības dalībvalstīs ir samazinājušās, tās vēl aizvien 

pārsniedz pirmskrīzes līmeni; 

                                                 
1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0403. 
2 Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0360. 
3 Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0039. 
4 Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0010. 
5 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0033. 
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E. tā kā Eiropas Savienībā sabiedrība noveco un tas rada papildu problēmas dalībvalstu 

sociālā nodrošinājuma un veselības aprūpes sistēmām;  

F. tā kā 80 miljoniem eiropiešu ir kāda no invaliditātēm; tā kā viņiem paredzēto 

piekļūstamības pasākumu īstenošana vēl joprojām atpaliek no plānotā; 

G. tā kā, neraugoties uz to, ka var novērot zināmu progresu nabadzības un sociālās 

atstumtības mazināšanā, joprojām pastāv mazāk aizsargātas sabiedrības grupas un 

saglabājas reģionālas atšķirības; 

H. tā kā, lai gan digitālā pārveide pieprasa darba ņēmējus ar vismaz digitālām 

pamatprasmēm, tiek lēsts, ka 44 % ES iedzīvotāju šādu prasmju nav1, 

1. atzinīgi vērtē 2018. gada izaugsmes pētījumu, kas ir svarīga daļa no Eiropas investīciju 

procesa, kura pamatā ir investīciju, strukturālo reformu un atbildīgu publisko finanšu 

stratēģija; aicina dalībvalstis savās politikās un stratēģijās ņemt vērā pētījumā noteiktās 

prioritātes, lai veicinātu izaugsmi, nodarbinātību un sociālo aizsardzību;  

2. uzsver nepieciešamību veikt strukturālas reformas ar mērķi uzlabot darba tirgu un 

sociālo politiku, lai palīdzētu darbaspēkam apgūt vajadzīgās prasmes, veicinātu 

vienlīdzīgas iespējas darba tirgū, panāktu taisnīgus darba nosacījumus, palielinātu darba 

ražīgumu, kas līdzsvarotu algu pieaugumu, un nodrošinātu ilgtspējīgas un piemērotas 

sociālās aizsardzības sistēmas; 

3. atzinīgi vērtē Iestāžu kopīgo proklamāciju par Eiropas sociālo tiesību pīlāru un uzskata, 

ka tā 20 galvenajiem principiem attiecībā uz vienlīdzīgām iespējām un piekļuvi darba 

tirgum, taisnīgiem darba nosacījumiem un sociālajai aizsardzībai un iekļautībai 

vajadzētu būt atskaites punktam, īstenojot Eiropas pusgada politikas koordinācijas 

ciklu; 

4. atzinīgi vērtē jauno rezultātu apkopojumu, kurā iekļauti 14 pamatrādītāji, kas ļauj 

analizēt dalībvalstu nodarbinātības un sociālos rādītājus trijās galvenajās dimensijās, 

kuras noteiktas sociālā pīlāra kontekstā; uzsver to, ka Eiropas Savienībā vidēji 11 no 14 

galvenajiem rādītājiem uzrādīja uzlabojumu salīdzinājumā ar pēdējo pieejamo gadu, 

apstiprinot darba tirgus un sociālās situācijas stabilu uzlabojumu, kas papildina 

ekonomikas atveseļošanos; 

5. atkārtoti pauž bažas par jauniešu joprojām augsto bezdarba līmeni, ko apliecina 

stagnējošais NEET situācijā esošo jauniešu skaits; šajā sakarībā atzinīgi vērtē 

finansējuma palielinājumu EUR 2,4 miljardu apmērā Jaunatnes nodarbinātības 

iniciatīvai 2017.–2020. gadam; 

6. aicina Komisiju un dalībvalstis maksimāli censties investēt augstas kvalitātes izglītībā 

un apmācībā, lai nodrošinātu iegūto prasmju atbilstību darba tirgus pieprasījumam; šajā 

sakarā uzsver pieaugošo pieprasījumu pēc digitālām un citām nododamām prasmēm un 

uzstāj, lai šo prasmju apgūšanu uzskatītu par steidzamu un īpaši nepieciešamu; 

7. aicina dalībvalstis un Komisiju veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai uzlabotu 

                                                 
1 Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss, Eiropas Komisija. 
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pakalpojumus un tiesību aktus, kas ir svarīgi pienācīgam darba un privātās dzīves 

līdzsvaram; aicina izveidot fiziski un izmaksu ziņā pieejamus bērnu aprūpes un agrīnās 

izglītības pakalpojumus un radīt labvēlīgus nosacījumus vecākiem un aprūpētājiem, 

dodot iespēju doties izdevīgā atvaļinājumā ģimenes apstākļu dēļ un piedāvājot elastīgus 

darba nosacījumus, kas ļauj izmantot jauno tehnoloģiju potenciālu; 

8. uzsver MVU potenciālu darbvietu radīšanā un ekonomikā kopumā; uzskata, ka ir 

būtiski atbalstīt uzņēmējdarbību un uzlabot uzņēmējdarbības vidi, likvidējot 

administratīvo slogu, uzlabojot piekļuvi finansējumam un atbalstot tādu nodokļu 

modeļu un vienkāršotu nodokļu atbilstības procedūru izstrādi, ar kuriem tiek atbalstīti 

MVU, uzņēmēji, mikrouzņēmumi un jaunuzņēmumi;  

9. aicina Komisiju un dalībvalstis investēt jaunu ražošanas tehnoloģiju un pakalpojumu 

attīstībā un veicināt to ieviešanu; uzsver, ka tie spēj palielināt darba ražīgumu, radīt 

jaunas darbvietas un stimulēt izaugsmi ilgtermiņā;  

10. uzskata, ka demogrāfiskā lejupslīde, kas dažādā mērā skar ES reģionus, ir viens no 

nopietnajiem šķēršļiem, kuri kavē ES izaugsmi; aicina Komisiju un dalībvalstis īstenot 

īpaši šo problēmu risināšanai paredzētus pasākumus; uzsver, ka demogrāfiskās 

situācijas pasliktināšanās pieprasa visaptverošu pieeju, kurā būtu jāparedz pielāgot 

nepieciešamo infrastruktūru un stiprināt sabiedriskos pakalpojumus un elastīgu darba 

režīmu; 

11. atgādina, ka pieaugošais paredzamais mūža ilgums prasa pielāgot pensiju sistēmas, lai 

nodrošinātu labu dzīves kvalitāti vecāka gadagājuma cilvēkiem; uzsver, ka to var 

panākt, piesaistot pensionēšanās vecumu ne tikai paredzamajam mūža ilgumam, bet arī 

veikto apdrošināšanas iemaksu gadiem un novēršot priekšlaicīgu darba tirgus 

pamešanu;  

12. aicina Komisiju un dalībvalstis īstenot aktīvas novecošanas, veco ļaužu sociālās 

iekļaušanas un paaudžu solidaritātes politiku;  

13. uzskata, ka kohēzijas politika kā galvenā Eiropas Savienības investīciju politika ir 

pierādījusi savu efektivitāti nevienlīdzības samazināšanā un tādēļ tai būtu vismaz 

jāsaglabā līdzvērtīgs budžeta finansējums arī nākamajā daudzgadu finanšu shēmā; 

uzskata, ka Eiropas Sociālais fonds jāsaglabā kā galvenais ES instruments darba ņēmēju 

integrācijai un reintegrācijai darba tirgū; 

14. aicina Komisiju un dalībvalstis pastiprināt centienus, lai darba tirgū iekļautu vairāk 

cilvēku ar invaliditāti, novēršot tiesiskos šķēršļus un radot stimulus viņu nodarbinātībai; 

15. uzsver to, ka darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma neatbilsme ir problēma, kas 

attiecas uz visiem ES reģioniem, tostarp visattīstītākajiem; aicina Komisiju un 

dalībvalstis risināt šo jautājumu, ieviešot pasākumus, kas atvieglo darba ņēmēju 

mobilitāti starp darba vietām, nozarēm un atrašanās vietām, lai apmierinātu 

pieprasījumu pēc darbaspēka gan mazāk, gan vairāk attīstītajos reģionos; aicina 

Komisiju un dalībvalstis arī pievērst īpašu uzmanību pārrobežu darba ņēmēju un darba 

ņēmēju perifērajos reģionos unikālajiem apstākļiem; 

16. uzsver sociālo partneru kā būtisku ieinteresēto personu lomu reformu procesā un 
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pievienoto vērtību, ko sniedz viņu iesaistīšanās reformu izstrādē, secības noteikšanā un 

īstenošanā; atbalsta viedokli, ka jaunie nodarbinātības veidi globalizētajā tirgū rada 

vajadzību pēc jaunām sociālā dialoga formām; apstiprina, ka dalībvalstīm ir jāpalīdz 

cilvēkiem apgūt darba tirgū vajadzīgās prasmes; 

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

Gada izaugsmes pētījuma (GIP), kas ir neatņemama Eiropas pusgada cikla daļa, mērķis ir 

stiprināt ilgtspējīgu ekonomikas attīstību un sociālo konverģenci, nosakot Eiropas Savienības 

un tās dalībvalstu prioritātes nākamajam gadam. Referents norāda, ka šis vienotā 

nodarbinātības ziņojuma izdevums ietver secinājumus no sociālo rezultātu pārskata, kas 

aizstāj rezultātu pārskatu par rādītājiem nodarbinātības un sociālajā jomā, par kuriem vienojās 

2013. gadā. Jaunajā pārskatā ir minēti vairāki galvenie rādītāji, pēc kuriem analizēt 

dalībvalstu veikumu nodarbinātības un sociālajā jomā trīs plašās dimensijās, kas konstatētas 

saistībā ar pīlāru, — i) vienlīdzīgas iespējas un piekļuve darba tirgum, ii) dinamiski 

darbaspēka tirgi un taisnīgi darba nosacījumi un iii) publiskā sektora atbalsts / sociālā 

aizsardzība un iekļaušana. 

2018. gada GIP uzrāda pozitīvas pazīmes, kas liecina par Eiropas ekonomikas atveseļošanos 

ar stabilu ekonomikas izaugsmi, bezdarba līmeņa samazinājumu un uzlabotu investīciju un 

publisko finanšu līmeni. 2017. gada otrajā ceturksnī tika sasniegts rekords — 235,4 miljoni 

nodarbinātu cilvēku, kas nozīmē, ka kopš 2014. gada otrā ceturkšņa ir radīti 8 miljoni jaunu 

darbvietu. Samazinās nabadzības un sociālā atstumtības rādītāji. Tomēr dažas problēmas 

saglabājas. Šā ziņojuma mērķis ir norādīt uz visbūtiskākajiem neizzūdošajiem šķēršļiem, kas 

neļauj nodrošināt ilgtspējīgu ekonomikas attīstību un sociālo konverģenci, un sniegt 

ieteikumus Komisijai un dalībvalstīm. 

Neraugoties uz nelielu lejupslīdi, jauniešu bezdarbs joprojām ir nepieņemami augstā līmenī, 

proti, 16,6 % kopumā un 18,7 % eurozonā. Papildus tam 6,3 miljoni jauniešu vecumā no 15 

līdz 24 gadiem nemācās, nestrādā un neapgūst arodu. Šī ir viena no lielākajām problēmām, 

kas jārisina nekavējoties. Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar virkni pasākumu, Jaunatnes 

nodarbinātības ierosmes ietvaros nesen piešķirot papildu EUR 2,4 miljardus laikposmam no 

2017. līdz 2020. gadam. Tomēr ir vajadzīga turpmāka rīcība gan no Komisijas, gan 

dalībvalstu puses. 

Viens no augstā bezdarba līmeņa risinājumiem ir novērst neatbilstību starp darba tirgus 

vajadzībām un darbaspēka prasmēm. Tādēļ ir vēlams saskaņot izglītības politikas un labāku 

prasmju apguves satvaru. Turklāt saskaņā ar Eurostat datiem apmēram 44 % eiropiešu trūkst 

digitālo prasmju, savukārt 90 % darbvietu tās ir nepieciešamas vismaz minimālā līmenī. Šajā 

sakarā attīstīt digitālās un citas nododamās prasmes ir īpaši svarīgi. Ir jomas, kurās darba 

devējiem ir grūtības aizpildīt vakances, tā ir parādība, kas skar gan mazāk, gan vairāk 

attīstītos reģionus. Tādēļ būtu jāatbalsta darbaspēka mobilitāte starp darba vietām, nozarēm 

un atrašanās vietām. 

Ir vajadzīgas strukturālas reformas, kas stimulētu investīcijas un palielinātu darba ražīgumu, 

un vienlaikus nodrošinātu atbilstošas sociālās aizsardzības sistēmas. Tās būtu vērstas jo īpaši 

uz uzņēmējdarbības vides uzlabošanu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuri rada 85 % 

jauno darbvietu. Komisijai un dalībvalstīm būtu jāatbalsta jaunas ražošanas tehnoloģijas, jo 

tām ir potenciāls palielināt darba ražīgumu un radīt jaunas darbvietas. 

Referents uzskata, ka demogrāfiskā situācija (proti, Eiropas sabiedrību novecošana un 
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nesamērīga iedzīvotāju skaita samazināšanās dažos reģionos) ir problēma attiecībā uz sociālā 

nodrošinājuma sistēmām, pakalpojumiem un darba tirgu kopumā. Tāpēc, lai to risinātu, ir 

vajadzīga holistiska pieeja, kas ietver vajadzīgās infrastruktūras izveidi un pielāgošanu, valstu 

pensiju plānu reformas un aktīvu vecumdienu politiku. Turklāt sabiedrībai kopumā palīdzēs 

arī paaudžu solidaritātes un vecāku cilvēku sociālās iekļaušanas veicināšana. 

Referents norāda uz to, ka, neraugoties uz daudziem jau veiktajiem pasākumiem cilvēku ar 

invaliditāti pilnīgai integrēšanai darba tirgū, problēma vēl aizvien nav atrisināta un liek 

turpināt darbu. Personu ar invaliditāti nodarbinātības iespēju palielināšanā īpašs potenciāls ir 

dažādiem darba devējus stimulējošiem pasākumiem, kas viņus mudinātu pieņemt darbā šādas 

personas. Turklāt ir jānovērš likumdošanas šķēršļi, kas apgrūtina personu ar invaliditāti 

pilnīgu integrāciju darba tirgū. 

Noslēdzot, referents uzskata, ka gada izaugsmes pētījums ir svarīgs rādītājs, kas dalībvalstīm 

palīdz izstrādāt politiku un reformu plānus. Tomēr, lai tas būtu efektīvs, būtu jāizvairās no tā, 

ka tiek nepilnīgi īstenoti konkrētām valstīm adresētie ieteikumi, kas ir nākamais solis Eiropas 

pusgada procesa ietvaros. 


