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EP deputāti prasa pastiprināt cīņu pret sociālo
nevienlīdzību
 
Komisijai un ES dalībvalstīm ir jāstiprina sociālā aizsardzība Eiropā, īstenojot ES
sociālo tiesību pīlāru ar tiesību aktiem un pietiekamu finansējumu.
 

Lai arī bezdarbs eirozonā 2019. gada augustā sasniedza rekordzemu līmeni,  proti,  7,4%,
jauniešu bezdarbs joprojām ir nepieļaujami augsts, turklāt pastāv ievērojamas sociālas un
ekonomiskas atšķirības starp ES dalībvalstīm, norādīts EP Nodarbinātības un Sociālo lietu
komitejas gada pārskatā.
 
Nabadzības mazināšanas mērķus,  kas izvirzīti  2020. gadam, neizdosies sasniegt,  un ES
joprojām būs 113 miljoni cilvēku, kas pakļauti nabadzības un sociālās atstumtības riskam.
 
Rezolūcijā, ko pieņēma ar 422 balsīm par, 131 pret un 101 atturoties, EP deputāti aicina
 

sagatavot tiesību aktu par ES minimālo algu un piešķirt finansējumu dalībvalstu
bezdarba pabalstu apdrošināšanas shēmām, ko aktivizēt ievējojamu ekonomisku
triecienu gadījumā; 
ES bērna garantiju, lai cīnītos pret bērnu nabadzību un kā prioritāru noteikt cīņu pret
jaunatnes bezdarbu un ilgstošu bezdarbu; 
saskaņotu ES iniciatīvu,  lai  stiprinātu  tiešsaistes  platformu darbinieku sociālās
tiesības un novērstu  pašreizējos  pārkāpumus; 
direktīvu par darba algu pārredzamību, lai novērstu 16% atšķirību, kas joprojām
pastāv ES vīriešu un sieviešu atalgojumā.
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• Joprojām pastāv ievērojama nevienlīdzība starp ES dalībvalstīm, reģioniem un sabiedrības
grupām

•
Sociālie un ekonomikas mērķi ir vienlīdz svarīgi

• Jānosaka ES minimālā alga un vairāk jāaizsargā tiešsaistes platformu darbinieki
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Kontakti 
 
 

Papildu informācija
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Pieņemtais teksts (10.10.2019)
Debašu video (10.10.2019)
Ziņotāja Yana TOOM (ReNew, Igaunija)
Procedūras dokumentācija
EP pētniecības centra informācija: sociālā aizsardzība ES dalībvalstīs
The fight against unemployment (EP Research Briefing)
Fact sheet: Employment and social policy in the EU

"  Komisijas  ieteikumi  katrai  valstij,  ko  publicēja
2012. gadā, neattiecas vienīgi uz ekonomiku, bet arī
uz sociālo politiku. Tomēr dalībvalstis tos neīsteno,
un  tas  nav  pieļaujams.  Komisijai  ir  jāpārliecina
dalībvalstis,  ka  ES  sociālais  stāvoklis  nav  mazāk
svarīgs  kā  vienotā  tirgus  aizsardzība  vai  citas  ES
politikas  jomas  "
Atzinuma sagatavotāja Jana Toma (ReNew, Igaunija)
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https://www.europarl.europa.eu/committees/lv/empl/home.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/124700/YANA_TOOM/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2019/2111(INI)
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/upload/EPRS-Briefing-628258-Social-protection-in-EU-FINAL.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/09-Briefings/2019/EPRS-Briefing-630274-Deliveries-Fight-against-unemployment-rev-FINAL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/52/social-and-employment-policy-general-principles
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