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IEVADS 

PRIEKŠVĒSTURE 

Eiropas Sociālo tiesību pīlārs (ESTP) ir Eiropas Komisijas vadošā sociālā iniciatīva, 

ko pirmoreiz ir izsludinājis Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans-Klods Junkers 

(Jean-Claude Juncker) savā 2005. gada septembra runā par Eiropas Savienības 

aktuālo stāvokli. Pēc Eiropas Sociālo tiesību pīlāra priekšlikumu projektu 

sabiedriskās apspriešanas 2017. gada 26. aprīlī Eiropas Komisija pieņēma un 

uzsāka Eiropas Sociālo tiesību pīlāra iniciatīvu kopumu. Tas tika pieņemts 

vienlaicīgi ar Pārdomu dokumentu par Eiropas sociālo dimensiju kā daļa no Eiropas 

nākotnes priekšlikumiem. Mēs uzskatām, ka šie divi dokumenti ir fundamentāli 

savstarpēji saistīti, un tāpēc aptversim abus. 
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VISPĀRĒJĀ SISTĒMA UN LAIKA SKALA 

 Eiropas Sociālo tiesību pīlārs ir tiesību un principu sistēma, kas tika izstrādāta 

kā Eiropas Komisijas paziņojums un ieteikums. Tā mērķis ir pilnīgāk pārņemt 

tiesības no ES iestādēm un ES dalībvalstīm līdz 2017. gada beigām, pieņemot 

vai grozot šo ieteikumu, izmantojot starpiestāžu paziņojumu (starp Eiropas 

Parlamentu, Eiropas Padomi un Eiropas Komisiju). 

 Politikas pamatnostādnes un ieteikumi par 20 ierosinātajiem politikas 

principiem tiks īstenoti Eiropas Semestra ietvaros ar sociālā dialoga 

starpniecību. Tā atbalstam tiks izmantoti arī ES fondu līdzekļi, Sociālās 

darbības rezultātu pārskats tiks izmantots progresa uzraudzībai.  

 Galvenā atbildība par Eiropas Sociālo tiesību pīlāra īstenošanu tiek uzlikta uz 

dalībvalstu valdībām. Iniciatīvu pakete ietver sevī četrus konkrētus 

priekšlikumus likumdošanas iniciatīvām: par darba un privātās dzīves 

līdzsvaru, par piekļuvi sociālajai aizsardzībai, par piekļuvi informācijai par 

darba tiesībām, kā arī par izmaiņām Darba laika direktīvā. 

 Tiek sagatavoti arī divi Komisijas dienestu darba dokumenti (SWD) attiecībā uz 

ieteikumu „Aktīva integrācija” un „Ieguldījumi bērnos” īstenošanu.  

 Tajā pašā laikā, kā daļa no Eiropas Nākotnes iniciatīvas tika izdots pārdomu 

dokuments par Eiropas sociālo dimensiju, kurā tika ierosināti 3 attīstības 

scenāriji. 

 2016. gada 17. novembrī Gēteborgā notika augstākā līmeņa sanāksme par 

godīgu darbu un izaugsmi, kas sākotnēji tika uzskatīta par būtisku brīdi, lai 

panāktu vienprātību un progresa vienošanos par starpiestāžu paziņojumu, kā 

arī lai izvērtētu dalībvalstu reakcijas uz pārdomu dokumentu. Tomēr tagad 

mēs redzam, ka augstākā līmeņa sanāksme vairāk koncentrējusies uz diskusiju 

par Eiropas Sociālo tiesību pīlāru gan Eiropas Padomē, gan Padomes 

struktūrvienībās. 
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KOPSAVILKUMS 

EAPN dalībnieki ir aktīvi iesaistījušies sabiedriskās apspriešanas procesā 

dalībvalstu un ES līmenī. 2016. gada septembra pozīcijas dokumentā EAPN tīkls ir 

ierosinājis 4 galvenās darbības, kuras ir nepieciešams veikt, lai veiksmīgi īstenotu 

Eiropas Sociālo tiesību pīlāru: 

 

1. Ierosināt jaunu paradigmu: pārveidojošo ES stratēģiju; 

2. Ieguldīt līdzekļus konkrētos pasākumos, lai garantētu sociālos standartus; 

3. Izmantot ES fondu līdzekļus, lai nodrošinātu sociālās tiesības; 

4. Veicināt reālu demokrātiju un iedzīvotāju līdzdalību. 

 

Kaut arī Eiropas Komisijas priekšlikumos trūkst pārveidojošā redzējuma, kas 

varētu nekavējoties uzlabot sociālo tiesību īstenošanu un cilvēku dzīves līmeni, 

EAPN atzinīgi vērtē šos priekšlikumus, jo tie apliecina ES apņemšanos panākt reālu 

progresu Eiropas sociālajos jautājumos, kā arī atbalstīt augšupvērstu sociālo 

konverģenci attiecībā uz sociālajiem standartiem. Tomēr EAPN tīkls joprojām 

uztraucas par Eiropas Sociālo tiesību pīlāra ierobežoto darbības jomu, it īpaši 

tāpēc, ka tajā netiek izskatīti sekojošie jautājumi: 

 

 cilvēktiesību nodrošināšana migrantiem; 

 aizsardzības pasākumi pret cilvēku tirdzniecību un mūsdienu verdzību. 

 

Papildus tam par dažu Eiropas Sociālo tiesību pīlāra principu formulējumu mums 

rodas jautājumi. Tomēr, runājot par Pīlāru, mūsu galvenais uzsvars tagad ir uz 

atbalsta nodrošināšanu, Pīlāra reālo īstenošanu un tā ietekmi, politikas 

saskaņotības nodrošināšanu un līdzdalīgu pārvaldību. Pīlāra īstenošanai ir 

vajadzīga ES dalībvalstu, kā arī visu 3 ES iestāžu nopietna apņemšanās virzīties 

ārpus principu sistēmas - uz cilvēku tiesību sistēmu, kas varētu būtiski uzlabot 

cilvēku dzīves līmeni, dot viņiem tiesības uz cilvēka cienīgu dzīvi bez nabadzības un 

nepieļaut negatīvus taupības pasākumus, kā arī citus politikas pasākumus, kas 

apdraud šo mērķu sasniegšanu. 
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VISPĀRĒJAIS NOVĒRTĒJUMS 

 

ESTP STIPRĀS PUSES: 

 EAPN atzinīgi vērtē retoriku par nepieciešamību pēc sociālā progresa, 

pastiprinot sociālos standartus un atzīstot nabadzības un nevienlīdzības 

līmeņa paaugstināšanos par galveno Eiropas Savienības problēmu. 

 Mēs atzinīgi vērtējam projektā izdarītos uzlabojumus 20 politikas jomās, kas 

atbalsta pamatprincipus un tiesības. Tie ir: 

 Pīlāra 3. nodaļas pārfrāzēšana ar mērķi nostiprināt tiesības uz sociālo 

aizsardzību. Pozitīvs moments ir tas, ka šīs pārfrāzēšanas rezultātā vairs 

netiek uzsvērts neatrisināts spriedzes jautājums starp sociālās 

aizsardzības atbilstības / kvalitātes veicināšanu un izmaksu 

efektivitātes veicināšanu 1; 

 Jaunais princips, kurā tiek atzīts, ka bērniem ir tiesības būt aizsargātiem 

pret nabadzību; 

 Priekšlikums par jaunām tiesībām uz sociālo aizsardzību, kuras attiecas 

uz visiem darba ņēmējiem; 

 Tiesības uz atbilstīgu bezdarbnieka pabalstu ar saprātīgu izmaksāšanas 

termiņu; 

 Skaidri noteiktas tiesības uz minimālo ienākumu, kas nodrošina cilvēka 

cienīgu dzīvi; 

 Piekļuve sociālajiem mājokļiem vai ar mājokļa jautājumiem saistītai 

palīdzībai, kā arī pienācīgs patvērums un pakalpojumi 

bezpajumtniekiem; 

 Piekļuve kvalitatīviem būtiskiem pakalpojumiem, tostarp finanšu 

pakalpojumiem; 

                                                           
1
 Eiropas Sociālo tiesību pīlāra priekšlikuma projekta nosaukums bija „Atbilstīgas un ilgtspējīgas 

sociālās aizsardzības nodrošināšana”, kas pēc tam tika mainīts uz „Sociālā aizsardzība un 

iekļaušana”. 
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 Atsevišķa dzimumu līdztiesības principa izveide, kas atvieglos dzimumu 

līdztiesības jautājumu un nabadzības feminizācijas problēmas 

risināšanu. 

 Mēs pozitīvi vērtējam lielāku skaidrību par Pīlāra īstenošanu Eiropas Semestra 

ietvaros, kas tiek panākta, progresa uzraudzībai izmantojot Sociālās darbības 

rezultātu pārskatu (caur nacionālajiem ziņošanas mehānismiem), kā arī 

ierosinājumu mērķtiecīgi izmantot attiecīgu ES fondu līdzekļus. Tomēr, lai 

izstrādātu sistemātisku pieeju katram pieminētajam principam, kā arī saiknei 

starp Sociālās darbības rezultātu pārskatu un esošajiem ES rādītāju 

kopumiem, joprojām ir nepieciešams precīzāks skaidrojums.  

 Likumdošanas iniciatīvas par darba un privātās dzīves līdzsvaru, kuras 

atbalsta abu vecāku bērna aprūpes pienākumus un bērna kopšanas 

atvaļinājumu (ar īpašu uzsvaru uz tēva lomu), kā arī sociālās aizsardzības 

pieejamība netipiskā darbā strādājošajiem un pašnodarbinātiem, šķiet, ir 

viens pozitīvs solis uz priekšu, tāpat kā darba tiesību atkārtota apstiprināšana 

Rakstiskajā paziņojumā un Darba laika direktīvā. 

 Dienestu darba dokumenti (SWD) par ieteikumiem „Aktīva integrācija” un 

„Ieguldījumi bērnos” sniedz noderīgus vērtējumus par šo stratēģiju 

īstenošanu, uzsverot Eiropas Savienības darbības svarīgumu, it īpaši, ja tā ir 

saistīta ar Eiropas Savienības piešķirto finansējumu (jo ES ir darba kārtības 

noteicējs šajos jautājumos). 

 Pārdomu dokuments par sociālo dimensiju atzīst, ka Eiropas Savienības 

dalībvalstīs pašlaik pieaug nevienlīdzības un nabadzības riska līmenis, it īpaši 

attiecībā uz bērnu nabadzību, tāpēc pastāv liela nepieciešamība attīstīt 

konverģenci. Šis dokuments uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt sociālās tiesības 

jaunajos darba veidos, it īpaši ar izglītības, nodarbinātības un efektīvas 

sociālās aizsardzības palīdzību. Dokumentā tiek skaidri norādīts, ka Eiropas 

Sociālo tiesību pīlāra veiksmīga īstenošana ļautu sasniegt progresu sociālo 

standartu paaugstināšanā. 
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ESTP VĀJĀS PUSES / KAS PIETRŪKST: 

 Eiropas Sociālo tiesību pīlārs būtībā ir brīvprātīgu principu sistēma, nevis 

saistošu tiesību un pienākumu sistēma, tāpēc tas pašlaik nepiedāvā 

daudzas sociālo standartu garantijas cilvēkiem, kuri piedzīvo nabadzību un 

sociālo atstumtību. 

 Pašlaik ierosinātās likumdošanas iniciatīvas ir svarīgas, bet ir maz ticams, 

ka tās spēs lielā mērā pozitīvi ietekmēt to daudzu nabadzīgo iedzīvotāju 

dzīves līmeni, kuri nestrādā vai strādā zemu atalgotās vai nekvalitatīvās 

darba vietās. Pamatdirektīvā nav atrodams priekšlikums par minimālajiem 

ienākumiem vai arī ES noteikumi par minimālajām algām. 

 Lai gan Eiropas Sociālo tiesību pīlāra ietvaros tiek skaidri norādīts, ka Pīlārs 

būtu jāpaplašina uz visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, tas sākotnēji 

koncentrējas tikai uz eiro zonu, kas rada lielu risku sociālajai konverģencei 

un kohēzijai starp ES dalībvalstīm, kā arī rada sociālā dempinga iespējas. 

 Nabadzības un sociālās atstumtības problēmai Eiropā (izņemot bērnu 

nabadzību un sociālo atstumtību) netiek pievērsta pietiekama uzmanība 

Eiropas Sociālo tiesību pīlārā, kā arī tam nav tieša sakara ar Eiropas 

Stratēģiju 2020 un tās mērķiem, it īpaši ar nabadzības apkarošanas mērķi. 

Tāpēc ir aktuāls jautājums: „Kādā veidā tiks nodrošināta politikas 

saskaņotība?” Arī ar 2030. gada Ilgtspējīgās attīstības plānu Pīlāram nav 

tiešās saiknes. 

 Nodarbinātības jautājumam Eiropas Sociālo tiesību pīlāra principos tiek 

dota lielāka prioritāte nekā sociālājai aizsardzībai un pakalpojumiem. 

Vienojoties par rīcību, būtu ļoti svarīgi panākt līdzsvaru starp šīm divām 

jomām. 

 Daudziem ESTP principiem trūkst konkrētu kritēriju: EAPN dalībnieki īpaši 

uzsver pienācīgu minimālo ienākumu un sociālās aizsardzības jomu. 

 Joprojām nav skaidrības par ESTP principu īstenošanu: galvenais slogs ir uz 

Eiropas Semestri, taču trūkst skaidru priekšlikumu par to, kā tiks 

sistemātiski īstenoti visi ESTP principi. Eiropas Semestrī jau pastāv 

problēmas ar pašreizējo sociālo mērķu sasniegšanu, jo samazinās katrai 
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konkrētai ES valstij paredzēto ieteikumu skaits, kā arī pastāv trūkumi esošo 

ieteikumu īstenošanā. 

 „Jaunajā” Sociālās darbības rezultātu pārskatā nav nekādas atsauces uz 

esošajiem rādītāju un rezultātu pārskatu kopumiem, kuri tiek pašlaik 

izmantoti sociālājā AKM (atklātās koordinācijas metodē) un Eiropas 

Semestrī, tādiem kā Sociālās aizsardzības un nodarbinātības pārraudzības 

instrumenti. 

 Mūs uztrauc detaļu trūkums par to, kādā veidā Eiropas Sociālo tiesību 

pīlārs nodrošinās politikas saskaņotību, kā arī makroekonomikas politiku, 

kura atbalsta, nevis apdraud sociālās tiesības. Īpašs risks ir tajā, ka 

Stabilitātes un izaugsmes pakts nedos ES dalībvalstīm nepieciešamo fiskālo 

telpu, lai varētu īstenot vērienīgus valsts ieguldījumus sociālo tiesību 

garantēšanai. 

 Pilsoniskajam dialogam Eiropas Sociālo tiesību pīlāra ietvaros netiek 

piešķirta svarīga nozīme, ne arī tas tiek uzskatīts par vienlīdzīgu ar sociālo 

dialogu, lai gan tas tiek vairāk pieminēts Komisijas dienestu darba 

dokumentā (SWD). Tas varētu apdraudēt ESTP atbalstu no to NVO puses, 

kuras tika aktīvi aicinātas iesaistīties konsultācijās un nacionālajās diskusiju 

sanāksmēs. Tā rezultātā ir maz ticams, ka ES dalībvalstu valdības būs 

motivētas pienācīgi iesaistīt NVO kā ieinteresētās puses. 

 Netiek pievērsta pietiekama uzmanība atbalstam, kas tiek vērsts uz to 

cilvēku tiešo līdzdalību, kuri piedzīvo nabadzību un sociālo atstumtību. Tas 

mūs uztrauc, jo šie cilvēki ir galvenās ieinteresētās puses, kuras sociālo 

tiesību īstenošanas trūkums tieši ietekmē. 

 Šķiet, ka Eiropas Sociālo tiesību pīlāram trūkst saiknes ar apsvēršanas 

procesu par Eiropas nākotni, neskatoties uz acīmredzamo saikni starp 

Diskusiju dokumentu un ESTP. Kā piemēru tam var minēt Gēteborgas 

augstākā līmeņa sanāksmi, kurā Eiropas Sociālo tiesību pīlārs pat netika 

apspriests.  

 Galvenais Eiropas Sociālo tiesību pīlāra mērķis pārāk bieži, šķiet, ir darba 

tirgus un sociālās aizsardzības „modernizācija un pārstrukturēšana” ar 
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mērķi atbalstīt to izaugsmi (kas būtībā ir jaunās „elastīguma un sociālās 

drošības” versijas īstenošana), lai gan mēs ieteiktu padarīt sociālās 

tiesības un standartus par visas Eiropas Savienības politikas centru. 

 

 

GALVENIE IETEIKUMI: 5 PAMATSOĻI 

 

 

Attiecībā uz Eiropas Sociālo tiesību pīlāru, prioritātei ir jābūt tā veiksmīgai 

īstenošanai. EAPN tīkls mudina Eiropas Komisiju, Eiropas Parlamentu un Eiropas 

Padomi, ar aktīvu atbalstu no visām ES dalībvalstīm, stingri atbalstīt Eiropas 

Sociālo tiesību pīlāra proklamēšanu iestādēs, kā arī sadarboties ar pilsonisko 

sabiedrību un ar ieinteresētajām pusēm, lai nodrošinātu, ka Pīlārs saņem atbalstu 

un tiešām rada reālu pozitīvu ietekmi uz cilvēku dzīvēm.  

  

5 PAMATSOĻI: 

 

1. Precizēt ar aktīvu integrāciju saistīto galveno sociālo standartu 

interpretāciju. 

2. Nodrošināt politikas saskaņotību Eiropas Semestrī un tās 

īstenošanas plānu. 

3. Padarīt efektīvu Sociālo rezultātu pārskatu. 

4. Ierosināt mērķtiecīgus tiesību aktus, lai garantētu visiem tiesības 

uz sociālo aizsardzību un minimālo ienākumu. 

5. Noteikt prioritāti labai pārvaldībai un līdzdalībai attiecībā uz 

nabadzībā nonākušiem cilvēkiem un NVO. 
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Kaut gan EAPN tīkls atzīst, ka ir iespējams, ka netiks izdarīti nekādi turpmākie 

grozījumi attiecībā uz galveno principu priekšlikumiem (kas tika izklāstīti Komisijas 

Paziņojumā un Dienestu darba dokumentā par Eiropas Sociālo tiesību pīlāru), mēs 

tomēr vēlamies uzsvērt, cik svarīgi ir veicināt ierosināto principu pozitīvu 

interpretāciju galvenajās prioritārajās jomās, kuras tieši uzlabo iedzīvotāju dzīves 

līmeni un veicina nabadzības līmeņa samazināšanu. 

EAPN tīkls noteikti atbalsta pastāvīgo atsauci uz Eiropas Padomes ieteikumu par 

aktīvu integrāciju, jo šī ir galvenā atsauce, kas atbalsta aktīvas integrācijas 

īstenošanu, nodrošinot pienācīgu minimālu ienākumu un sociālās aizsardzības 

pieejamību, kā arī kvalitatīvas darba vietas un pakalpojumus. EAPN dalībnieki ir 

uzsvēruši arī piecus prioritāros principus, pēc kuriem būtu jāvadās Eiropas 

Savienības un nacionālajām iestādēm: 

 

 

1. Minimālais ienākums; 
 

2. Sociālā aizsardzība; 
 

3. Piekļuve būtiskiem pakalpojumiem; 
 

4. Taisnīgs atalgojums; 
 

5. Izglītība, apmācība, mūžizglītība. 

  

1. PRECIZĒT AR AKTĪVU INTEGRĀCIJU SAISTĪTO 

GALVENO SOCIĀLO STANDARTU 

INTERPRETĀCIJU. 
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Esošais teksts no ESTP 

dienestu darba 

dokumenta 

Ierosinātais teksts vai 

interpretācija 
Komentārs vai pamatojums 

 
Minimālais ienākums: 

Ikvienam iedzīvotājam, 

kam trūkst pietiekamu 

līdzekļu, ir tiesības uz 

pienācīgu minimālā 

ienākuma pabalstu, kas 

nodrošina cilvēka 

cienīgu dzīvi visās 

dzīves stadijās un 

efektīvu piekļuvi preču 

un pakalpojumu 

nodrošināšanai. Tiem 

iedzīvotājiem, kuri ir 

spējīgi strādāt, 

minimālā ienākuma 

pabalsts ir jāapvieno ar 

stimuliem 

(re)integrācijai darba 

tirgū. 

 

 
Minimālais ienākums:  

Ikvienam iedzīvotājam, 

kam trūkst pietiekamu 

līdzekļu, ir tiesības uz 

pienācīgu minimālā 

ienākuma pabalstu, kas 

nodrošina cilvēka cienīgu 

dzīvi visās dzīves stadijās 

un efektīvu piekļuvi preču 

un pakalpojumu 

nodrošināšanai. Tiem 

iedzīvotājiem, kuri ir 

spējīgi strādāt, minimālā 

ienākuma pabalsts ir  

jāapvieno ar piekļuvi 

kvalitatīviem 

pakalpojumiem un ar 

iekļaujošā darba tirgus 

politiku, lai dotu iespēju 

minimālā ienākuma 

pabalsta saņēmējiem 

(re-)integrēties ilgtspējīgā 

nodarbinātībā, kas viņus 

var izvest no nabadzības. 

Tiem iedzīvotājiem, kuri 

 
EAPN tīkla dalībniekiem ir bažas 

saistībā ar atkaliekļaušanās 

(reintegrācijas) darba tirgū 

stimulu šauro definīciju2, kas 

norāda tikai uz pabalsta izstrādi 

ar mērķi saglabāt finanšu 

stimulus darba uzsākšanai. 

Ieteikums par aktīvu iekļaušanu 

darba tirgū pamatoti atsaucas 

uz nepieciešamību pēc 

iekļaujošā darba tirgus un pēc 

pieejas kvalitatīviem 

pakalpojumiem, kas dod 

minimālā ienākuma pabalsta 

saņēmējiem labas izredzes 

atrast pienācīgu darbu.3 EAPN 

tīkls vēl vairāk uzsver, cik 

svarīga ir saskaņotība ar Aktīvās 

iekļaušanas ieteikumā 

sniegtajiem priekšlikumiem par 

tiem iedzīvotājiem, kuri nav 

spējīgi strādāt (attiecībā uz 

pabalsta pietiekamību un šo 

iedzīvotāju sociālo līdzdalību). 

                                                           
2
  Šis konkrētais priekšlikums tika izstrādāts EMIN (Eiropas Minimālā ienākuma tīkla) projekta ietvaros, 

ko koordinē EAPN tīkls. Vairāk informācijas: https://emin-eu.net/   
 
3
  Priekšlikums, kas atspoguļo EMIN nostāju par Eiropas Sociālo tiesību pīlāru (2017). 
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nav spējīgi strādāt, 

minimālā ienākuma 

pabalstam ir jānodrošina 

pietiekami finanšu resursi, 

kā arī atbalsts viņu sociālai 

līdzdalībai. 

 
Sociālā aizsardzība: 

Neatkarīgi no darba 

attiecību veida un 

ilguma darba 

ņēmējiem un pie 

salīdzināmiem 

apstākļiem arī 

pašnodarbinātām 

personām ir tiesības uz 

pietiekamu sociālo 

aizsardzību. 

 
Sociālā aizsardzība: 

Neatkarīgi no darba 

attiecību veida un ilguma 

visiem darba ņēmējiem, 

tostarp pašnodarbinātām 

personām, ir tiesības uz 

pietiekamu sociālo 

aizsardzību. Tiem 

iedzīvotājiem, kuri 

nespēj strādāt vai kuri 

jau ir atstājuši darba 

tirgu, ir vienlīdzīgas 

tiesības uz sociālo 

aizsardzību, tostarp 

sociālo nodrošinājumu, 

sociālo palīdzību un 

piekļuvi sociālajiem 

mājokļiem, profilaktiskai 

veselības aprūpei un 

medicīniskai palīdzībai. 

 
EAPN atzinīgi vērtē apņemšanos 

nodrošināt sociālo aizsardzību 

arī tiem darba ņēmējiem, kuri 

pašlaik strādā ar nestandarta un 

netipiskiem darba līgumiem, kā 

arī nodrošināt pietiekamu  

sociālo aizsardzību 

pašnodarbinātām personām. 

Mēs vēlamies uzsvērt, cik svarīgi 

ir nodrošināt piekļuvi sociālai 

aizsardzībai visiem darba 

ņēmējiem, tostarp tiem, kuri 

pašlaik saskaras ar „nulles 

stundas darba līgumiem”. Ir 

svarīgi apkarot pieaugošu 

tendenci pārcelt pilnas darba 

slodzes darba ņēmējus uz 

nepilnu slodzi, kas ir plaši 

izplatīta jaunajos darba veidos. 

Ir svarīgi runāt arī par visu 

iedzīvotāju (tostarp to, kuri nav 

darba ņēmēji) tiesībām uz 

sociālo aizsardzību, lai novērstu 

nabadzību. 
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Piekļuve būtiskiem 

pakalpojumiem: 

Ikvienam iedzīvotājam 

ir tiesības piekļūt 

kvalitātīviem būtiskiem 

pakalpojumiem, 

tostarp ūdensapgādes 

un sanitārijas 

pakalpojumiem, 

energoapgādes, 

transporta un finanšu 

pakalpojumiem, kā arī 

digitālajiem sakariem. 

Atbalstam piekļuvei 

šādiem pakalpojumiem 

ir jābūt pieejamam 

tiem iedzīvotājiem, 

kuriem tas ir 

nepieciešams. 

Piekļuve būtiskiem 

pakalpojumiem: 

Ikvienam iedzīvotājam ir 

tiesības uz vienlīdzīgu 

piekļuvi pieejamiem 

kvalitatīviem būtiskiem 

pakalpojumiem, tostarp 

ūdensapgādes un 

sanitārijas pakalpojumiem, 

energoapgādes, transporta 

un finanšu pakalpojumiem, 

kā arī digitālajiem sakariem. 

Atbalstam piekļuvei šādiem 

pakalpojumiem ir jābūt 

pieejamam tiem 

iedzīvotājiem, kuriem tas ir 

nepieciešams, par cenu, ko 

viņi var atļauties maksāt. 

Dienestu darba dokuments 

uzsver sabiedrisko pakalpojumu 

sniegšanas saistību nozīmi 

vispārējo interešu un 

ekonomisko interešu 

pakalpojumu jomā saskaņā ar 

26. protokolu, t.i., attiecībā uz 

pakalpojumiem - nodrošināt 

kvalitāti, drošību, pieejamību, 

vienlīdzīgu attieksmi, vispārējo 

piekļuvi un lietotāju tiesības. 

EAPN uzsver nepieciešamību 

pievērst uzmanību pakalpojumu 

kvalitātei un jo īpaši to 

pieejamībai un vienlīdzīgai 

piekļuvei pakalpojumiem visām 

mājsaimniecībām un grupām 

(ģeogrāfiskā tvēruma ziņā). 

Galvenās problēmas šajā sakarā 

ir saistītas, piemēram, ar arvien 

pieaugošo enerģētisko 

nabadzību, kā arī ar piekļuvi 

tīram un kvalitatīvam ūdenim 

par pieņemamu cenu. Dienestu 

darba dokumentā tiek uzsvērta 

apņemšanās nodrošināt katram 

pilsonim piekļuvi augstas 

kvalitātes būtiskiem 

pakalpojumiem par 

pieņemamām cenām. Tas būtu 

jāiekļauj interpretācijā. 
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Taisnīgs atalgojums: 

Ir jānodrošina 

pietiekama minimālā 

alga, lai darba ņēmēji 

varētu apmierināt 

savas un savas ģimenes 

vajadzības, ņemot vērā 

valsts ekonomiskos un 

sociālos apstākļus, 

vienlaikus nodrošinot 

piekļuvi nodarbinātībai 

un stimuliem meklēt 

darbu. Jānovērš 

nodarbināto personu 

nabadzība. Visas algas 

ir jānosaka pārredzamā 

un paredzamā veidā 

saskaņā ar valsts 

praksi, ievērojot sociālo 

partneru autonomiju. 

Taisnīgs atalgojums: 
 
 

Ir jānodrošina pietiekama 

minimālā alga, lai darba 

ņēmēji varētu apmierināt 

savas un savas ģimenes 

vajadzības, ņemot vērā 

valsts ekonomiskos un 

sociālos apstākļus, 

vienlaikus nodrošinot 

piekļuvi nodarbinātībai, 

pozitīvu hierarhiju 

attiecībā uz pietiekamu 

minimālo ienākumu un 

integrētu atbalstu kā 

stimulus meklēt darbu. 

Jānovērš nodarbināto 

personu nabadzība. Visas 

algas ir jānosaka 

pārredzamā un paredzamā 

veidā saskaņā ar valsts 

praksi, ievērojot sociālo 

partneru autonomiju. 

EAPN atzinīgi vērtē svarīgo 

atsauci uz pienācīgu algu līmeni, 

kas nodrošinātu cilvēka cienīgu 

dzīvi gan darba ņēmējiem, gan 

viņu apgādājamajiem, kā arī 

atsauci uz nodarbināto personu 

nabadzības apkarošanu. Mēs 

atbalstām metodoloģiju, kas 

apvieno kritēriju 60% apmērā no 

vidējās algas ar cenu indeksu, 

inflāciju un pirktspēju, ko varētu 

noteikt, izmantojot patēriņa 

groza metodoloģiju. „Pozitīva 

hierarhija” nozīmē, ka 

minimālajai algai ir jābūt 

augstākai par sociālās 

aizsardzības pabalsta 

(piemēram, minimālā ienākuma) 

apmēru. Savukārt, minimālais 

ienākums arī būtu jānosaka 

pietiekamā apmērā - vismaz 

nabadzības sliekšņa līmenī. 

Cilvēki vēlas strādāt un dot 

ieguldījumu sabiedrībai, tāpēc ir 

svarīgi, lai viņi saņemtu 

vispusīgu un visaptverošu 

atbalstu, nepieciešamus papildu 

pakalpojumus, kā arī 

pietiekamus finanšu resursus – 

tā ir daļa no pozitīvās 

aktivizēšanas stratēģijas. 
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Izglītība, apmācība, 

mūžizglītība: 

Ikvienam iedzīvotājam 

ir tiesības uz kvalitatīvu 

un iekļaujošu izglītību, 

apmācību un 

mūžizglītību, lai apgūtu 

un uzturētu tādas 

prasmes, kuras viņam 

ļautu pilnībā piedalīties 

sabiedriskajā dzīvē un 

veiksmīgi veikt pāreju 

darba tirgū (darba 

vietas maiņu). 

Izglītība, apmācība, 

mūžizglītība: 

Ikvienam iedzīvotājam ir 

vienlīdzīgas tiesības uz 

kvalitatīvu un iekļaujošu 

izglītību, apmācību un 

mūžizglītību, lai apgūtu un 

uzturētu tādas prasmes, 

kuras viņam ļautu pilnībā 

piedalīties sabiedriskajā 

dzīvē un veiksmīgi veikt 

pāreju darba tirgū (darba 

vietas maiņu). Ir jābūt 

pieejamai „otrās iespējas” 

izglītībai un naudas 

pabalstiem, kā arī ir aktīvi 

jāapkaro segregācija un 

diskriminācija darba tirgū. 

EAPN ļoti atzinīgi vērtē šī 

principa pārfrāzēšanu: tas tagad 

runā par izglītību kā par katra 

iedzīvotāja tiesībām, uzsverot 

izglītības kvalitāti un iekļautību, 

nevis tikai piesaistot to darba 

tirgum. Papildus tam mēs 

uzskatām, ka šis princips varētu 

uzsvērt un labāk atbalstīt 

mūžizglītības aspektu, skaidri 

pieminot „otrās iespējas” 

izglītību, kā arī nepieciešamo 

finanšu resursu pieejamības 

nodrošināšanu, lai cilvēki varētu 

turpināt izglītību vēlākā dzīves 

posmā. Jēdzienu „iekļautība” arī 

varētu precizēt, norādot uz 

vienlīdzīgas piekļuves izglītībai 

nodrošināšanu (piemēram, 

nelabvēlīgā situācijā esošajām 

grupām, tādām kā etniskās 

minoritātes - Romu bērni, 

migranti un citi), kā arī uz aktīvu 

cīņu pret segregāciju un 

diskrimināciju izglītības iestādēs. 
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Galvenais instruments, kas tiek piedāvāts Eiropas Sociālo tiesību pīlāra principu 

salīdzinošai novērtēšanai, ir Eiropas Semestris. Lai gan Semestris pašlaik ir 

visplašākais juridiski nesaistošais instruments, prioritāte tomēr tiek dota 

Stabilitātes un izaugsmes paktam, neņemot vērā sociālo ietekmi vai to, kurš no tā 

gūst labumu vai zaudē. Ekonomikas politikas sevī ietver neproduktīvus taupības 

pasākumus, kā rezultātā netiek sasniegts Eiropas Stratēģijas 2020 nabadzības 

mazināšanas mērķis. 

Ir nepieciešams jauns impulss, lai parādītu, ka Eiropas Savienība nopietni uztver 

sociālās tiesības, un lai veicinātu vispārējo politikas saskaņotību, padarot sociālās 

tiesības par līdzvērtīgām ekonomikas politikām, nevis par pakļautām tām, kā arī 

efektīvi iekļaujot sociālo tiesību aspektu visās politikas jomās. Ir svarīgi arī 

nodrošināt saskaņotu saikni ar pašreizējo sociālās Eiropas stratēģijas 2020 mērķu 

un uzdevumu īstenošanu, kā arī saikni ar Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030.  

Politiku saskaņotība ir rūpīgi jāintegrē visos Eiropas Semestra posmos, pieņemot 

detalizētu plānu, kurā tiek izklāstīts, kā tieši katrs princips tiks sistemātiski 

īstenots un uzraudzīts Eiropas Semestra ietvaros, sākot ar šobrīd vadošo 

dokumentu – „Gada izaugsmes pētījumu”, ietverot arī Valsts reformu 

programmas un, pats galvenais, ES dalībvalstīm adresētos ieteikumus. Salīdzinošā 

novērtēšana un paraugprakses apmaiņa, kā arī jaunā Sociālās darbības rezultātu 

pārskata atbalstītā progresa uzraudzība ir jāiekļauj ikgadējā Vienotajā 

nodarbinātības ziņojumā. Tam ir jābūt caurskatāmam, skaidram un labi 

saprotamam procesam,  kurā ir skaidri redzams vienlīdzīgs uzsvars gan uz 

sociālajām tiesībām, gan uz nabadzības mazināšanu ar mērķi panākt progresu un 

iegūt sabiedrības uzticību. 

2. NODROŠINĀT POLITIKAS SASKAŅOTĪBU EIROPAS 

SEMESTRA IETVAROS UN TĀS ĪSTENOŠANAS 

PLĀNU. 
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GALVENIE IETEIKUMI 

 
Eiropadome un Eiropas Parlaments 

 Atbalstīt Starpiestāžu paziņojumu un vienoties par plānu, Eiropas 

Komisijai sīki izklāstot, kā tieši ES iestādes var atbalstīt tā īstenošanu. 

 Aktīvi veicināt konsekventu un saskaņotu sociālo/ekonomisko 

redzējumu, kā arī nodrošināt, lai ekonomisko mērķu sasniegšana veicinātu 

sociālās tiesības un nabadzības mazināšanu. 

 Pieprasīt, lai ES dalībvalstīm tiktu piešķirtas pietiekamas fiskālās iespējas, 

lai tās varētu veikt nepieciešamos sociālos ieguldījumus ar mērķi garantēt 

sociālās tiesības, nevis turpināt samazināt valsts sociālus izdevumus. 

 

Eiropas Komisija 

o Pārdēvēt un pārorientēt Eiropas Semestra galveno dokumentu, lai  tas 

atspoguļotu jaunu vienlīdzīgu fokusu uz sociālajām tiesībām - t.i., pārdēvēt / 

nomainīt nosaukumu „Gada izaugsmes pētījums” uz „Gada sociālo tiesību 

un ekonomiskā progresa pētījums”. 

o Iedarbināt līdzdalības, pārdales un sociālās ietekmes novērtējumu, lai 

novērstu iespējamo negatīvo ietekmi un lai nodrošinātu makroekonomikas 

politiku saskaņotību sociālo tiesību īstenošanas un nabadzības mazināšanas 

jomā, kā arī veicināt fiskālo elastību Stabilitātes un izaugsmes pakta ietvaros, 

lai palielinātu sociālos ieguldījumus sociālo tiesību garantēšanai. 

o Izstrādāt pārredzamu īstenošanas plānu, izmantojot Eiropas Semestri, kurā 

ir noteikti mērķi, galvenās darbības, galveno iestāžu un ieinteresēto personu 

loma šajā procesā, kā arī detalizēti noteikti termiņi. Šajā plānā būtu jāiekļauj 

arī pamatnostādnes, kurās tiek sīki izklāstīts, kādā veidā visi principi un 

Eiropas Stratēģijas 2020 mērķi tiks īstenoti un uzraudzīti (attiecībā uz gada 
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izaugsmes pētījumu, valsts reformu programmu īstenošanu, valstu 

ziņojumiem, dalībvalstīm adresētajiem ieteikumiem un vienā līmenī ar 

ekonomiskajiem priekšlikumiem).  

 

 

 

 

EAPN atzinīgi vērtē priekšlikumu par pārredzamāku un efektīvāku Sociālās 

darbības rezultātu pārskatu kā galveno instrumentu saskaņotas uzraudzības un 

salīdzinošās novērtēšanas nodrošināšanai, to iekļaujot Vienotajā nodarbinātības 

ziņojumā. Tomēr mēs gribētu piesaistīt uzmanību dažiem svarīgiem apsvērumiem: 

 

 Pirmkārt, tā kā Sociālās darbības rezultātu pārskats ir "Andors" rezultātu 

pārskata pārskatīta versija4, saikne starp ierosinātajiem rādītājiem  un  

Eiropas Sociālo tiesību pīlāra principiem un jomām bieži vien šķiet 

nepietiekama. 

 Otrkārt, trūkst svarīgu rādītāju EAPN galvenajām prioritārajām jomām, kas 

saistītas ar integrētu aktīvu iekļaušanu (piem., minimālā ienākuma un 

bezdarbnieku pabalstu pietiekamība, piekļuve pakalpojumiem, kā arī rādītāji 

bērnu nabadzības, bezpajumtniecības un dzimumu līdztiesības 

novērtēšanai). 

 Treškārt, mūs uztrauc tas, ka nepastāv atsauce uz pašreizējiem 

visaptverošiem rādītāju kopumiem, kas jau ir izstrādāti, izmantojot sociālo 

atvērto koordinācijas metodi (AKM), kā arī uz tiem, kas ir Sociālās 

aizsardzības komitejas un Nodarbinātības komitejas izstrādāti, tādi kā 

Sociālās aizsardzības pārraudzības instruments (SPPM) un Nodarbinātības 

pārraudzības instruments (EPM). Trūkst arī atsauces uz Ilgtspējīgas attīstības 

                                                           
4
  EK paziņojums par Ekonomikas un monetārās savienības (EMS) sociālo dimensiju (2.10.2013) 

3. PADARĪT EFEKTĪVU  

SOCIĀLĀS DARBĪBAS REZULTĀTU PĀRSKATU 
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GALVENIE IETEIKUMI 

 

mērķiem un rādītājiem, kas ir daļa no Programmas 2030, kā arī uz EIGE 

(Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta) dzimumu līdztiesības indeksu.  

 Ceturtkārt, datu vākšanas aizkavēšanās attiecībā uz sociālajiem rādītājiem 

(salīdzinājumā ar nodarbinātības rādītājiem) ir galvenais šķērslis efektīvai 

uzraudzībai un politikas īstenošanai. Šīs problēmas risināšanai ir 

nepieciešamas jaunas investīcijas. 

 Piektkārt un vissvarīgāk, lai gan rādītāji ir svarīgi progresa uzraudzībai, galu 

galā to efektivitāti parāda tikai tas, vai tie spēj izraisīt reālas pārmaiņas 

politikā un kādā tieši veidā.  

 
 

 

 

 

 

Eiropas Komisija un Eiropadome 

o Nodrošināt, lai visas sociālās tiesības un principi tiktu ietverti atbilstošajos 

pamatrādītājos, kā arī skaidri parādīti pārskatāmā tabulā, kas ir daļa no 

Sociālās darbības rezultātu pārskata. 

o Steidzami ieguldīt līdzekļus, lai nodrošinātu nabadzības un sociālās 

atstumtības datu savlaicīgumu paralēli ekonomiskajiem un nodarbinātības 

datiem. 

o Izstrādāt rīcības plānu, kurā tiek uzsvērtas esošās nepilnības un kurš 

ierosina līdzdalības procesu un detalizētu grafiku jaunu attiecīgu rādītāju 

izstrādei, iesaistot šajā procesā ieinteresētās personas no pilsoniskās 

sabiedrības. 

o EAPN tīklam galvenās prioritārās jomas ir šādas: 

 Turpināt lietot visus Eiropa 2020 nabadzības rādītājus (tie ir trīs 

rādītāji: nabadzības riska rādītājs, dziļa materiālā trūkuma līmenis un 

zema darba intensitāte), bet nodrošināt, lai tie tiktu uzraudzīti 
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atsevišķi, prioritāti piešķirot pirmajiem diviem - tiešajiem nabadzības 

rādītājiem; 

 Apsvērt papildu rādītājus, kuri atspoguļotu galējo nabadzību, tādus 

kā nabadzības un bezpajumtniecības noturība un / vai intensitāte; 

 Iekļaut nodarbināto personu nabadzību kā vienu no 

pamatrādītājiem; 

 Svarīgi ir izstrādāt jaunus rādītājus un salīdzinošās novērtēšanas 

kopējo metodoloģiju, lai novērtētu minimālā ienākuma līmeņa 

pietiekamību attiecībā uz nabadzības riska rādītāju (kas sastāda 60 % 

no vidējiem izlīdzinātajiem ienākumiem valstī) un materiālās 

nenodrošinātības rādītāju, apvienojot to ar vienotu ES mēroga sistēmu 

un ar patēriņa groza metodoloģiju 5; 

 Piešķirt prioritāti arī līdzīgiem atbilstīgiem rādītājiem, lai noteiktu 

sociālās aizsardzības un bezdarbnieku pabalsta piemērotību; 

 Iekļaut bērnu nabadzības, kā arī bērnu aprūpes rādītāju, kas 

pamatojas uz AROPE (cilvēki, kuri ir pakļauti nabadzības vai sociālās 

atstumtības riskam) rādītāju attiecībā uz bērniem; 

 Dzimumu līdztiesības jomā izmantot EIGE dzimumu līdztiesības 

indeksu 6 , kā arī visos rādītājos, jo īpaši nabadzības rādītājos, ņemt 

vērā dzimuma un vecuma dimensijas; 

o Precizēt koordināciju, lai nodrošinātu saskaņotību ar esošajiem 

mehānismiem, tādiem kā Sociālās aizsardzības pārraudzības instruments un 

Nodarbinātības pārraudzības instruments, padarot tos par galveno atskaites 

punktu sekundārajiem rādītājiem. 

o Vienoties par skaidru mehānismu, lai iedarbinātu politikas ieteikumus 

(tostarp ES dalībvalstīm adresētos ieteikumus), piemēram, par noteikto 

procentu likmi attiecībā uz trūcību vai nevienlīdzību, pārsniedzot kuru, tiks 

automātiski aktivizēti politikas ieteikumi. 

                                                           
5
  EMIN nostājas dokuments par Eiropas Sociālo tiesību pīlāru (2017. gada jūnijs) 

6
  Skatīt: http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index 



21 
 

 
 

 

Lai gan EAPN atzinīgi vērtē pašreizējos priekšlikumus, ir ļoti svarīgi, lai Eiropas 

Savienība izstrādātu konkrētus likumdošanas priekšlikumus, kas tieši ietekmēs 

cilvēku dzīves līmeni un aktīvi veicinās nabadzības un nevienlīdzības 

mazināšanu. Ir būtiski ne tikai uzlabot sociālās tiesības, bet arī atbalstīt labāku 

un iekļaujošāku, ilgtspējīgu ekonomikas attīstību.  

EAPN ar nepacietību gaida Eiropas Komisijas priekšlikumus attiecībā uz piekļuvi 

sociālajai aizsardzībai, kā arī cer, ka tiks veikti stingri pasākumi, lai nodrošinātu 

vispārējās tiesības uz sociālo aizsardzību visiem darba ņēmējiem, tostarp tiem, 

kuri ir nodarbināti nestabilās vai pagaidu darba vietās, vai viltus 

pašnodarbinātiem, kuriem pašlaik nav tiesību uz pienācīgu nodarbinātību vai 

sociālo aizsardzību. Tomēr ar to nepietiks, lai atrisinātu problēmu attiecībā uz 

cilvēkiem, kuri nespēj strādāt vai atrast pienācīgu darba vietu un kuriem 

sociālās aizsardzības garantijas ir nepieciešamas visā dzīves laikā. 

Mēs ceram, ka šis priekšlikums būs pirmais solis ceļā uz tālejošu tiesisko 

regulējumu izstrādi ar mērķi nodrošināt tiesības uz pietiekamu minimālo 

ienākumu un uz sociālo aizsardzību, kas ir pieejama visiem iedzīvotājiem 

neatkarīgi no viņu nodarbinātības statusa. 

 

 

4. IEROSINĀT TĀLEJOŠUS TIESĪBU AKTUS,  

LAI VISIEM GARANTĒTU TIESĪBAS UZ PIENĀCĪGU 

SOCIĀLO AIZSARDZĪBU UN 

MINIMĀLO IENĀKUMU. 
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GALVENIE IETEIKUMI 

 

 
 

 

 

Eiropas Komisija 

 Ierosināt tiesību aktus par „piekļuvi sociālajai aizsardzībai”, kas garantē 

visiem iedzīvotājiem tiesības uz atbilstīgu sociālo aizsardzību neatkarīgi no 

viņu nodarbinātības statusa. 

 Pašreizējos priekšlikumos ir jānodrošina galveno sociālā nodrošinājuma un 

sociālās palīdzības tiesību vienlīdzība, tostarp ir jānodrošina mājokļi un 

veselības aprūpes pakalpojumi cilvēkiem, kuri nespēj strādāt. 

 Atbalstīt priekšlikumu izstrādi ES sistēmai par pietiekamu minimālo 

ienākumu, kas balstās uz vienotu definīciju, rādītājiem un metodoloģiju, lai 

panāktu salīdzinošas novērtēšanas atbilstību un tvērumu. 

 Attīstīt priekšlikumus par ES bezdarbnieku pabalstu, kas tiek finansēts no 

ES resursiem. 

 

Eiropadome 

 Atbalstīt iepriekš uzsvērtos Eiropas Komisijas priekšlikumus attiecībā uz 

pozitīviem ES tiesiskajiem regulējumiem un nodrošināt to īstenošanu. 
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Daudzas EAPN tīkla nacionālās organizācijas, kā arī Eiropas līmeņa dalībnieki ir 

aktīvi piedalījušies konsultācijās un nacionālajās sanāksmēs, kas tika organizētas 

saistībā ar Eiropas Sociālo tiesību pīlāra priekšlikumu. Viņiem ir lielas cerības, ka 

viņu loma šajā procesā tiks turpināta un turpmāk viņiem būs iespēja iesaistīties 

arī šī priekšlikuma īstenošanā. Lai gan EAPN apzinās pašreizējos ES līgumiskā 

pamata ierobežojumus attiecībā uz sociālajiem partneriem piešķirto prioritāro 

lomu, ir skaidrs arī, ka ES nevar gūt atbalstu no attiecīgo ES dalībvalstu 

iedzīvotājiem, ja viņi aktīvi nepiedalās dialoga procesos vienlīdzīgi gan 

dalībvalstu, gan ES līmenī. Pašreizējās iesaistīšanās trūkums liek cilvēkiem 

domāt, ka viņi nav svarīgi vai arī - ka viņi vispār nav saistīti ar ES lēmumu 

pieņemšanas procesiem, un tas tikai palielina iedzīvotāju atsvešināšanos no ES 

un tās nākotnes projektiem. 

Eiropas Semestra pamatnostādnēs un Eiropas Komisijas priekšlikumos jau tika 

skaidri parādīta pilsoniskās sabiedrības svarīgā loma. Šobrīd galvenais 

izaicinājums, kas apdraud Eiropas Savienības nākotni, ir demokrātijas trūkums. 

EAPN tīkla dalībnieki uzskata, ka nabadzības mazināšana, sociālo tiesību  

nodrošināšana un pat Eiropas nākotnes projekta īstenošana nebūs iespējama, ja 

vien pilsoniskās sabiedrības efektīva līdzdalība nebūs galvenais 

priekšnoteikums visām šīm iniciatīvām. Ir svarīgi sākumā pievērst uzmanību 

cilvēkiem, kuri piedzīvo nabadzību, un viņu cilvēktiesību noliegumam. 

 

 

5. PIEŠĶIRT PRIORITĀTI LABAI PĀRVALDĪBAI UN 

GALVENO LOMU - CILVĒKIEM, KURI PIEDZĪVO 

NABADZĪBU, KĀ ARĪ NVO. 
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GALVENIE IETEIKUMI 

 

 

 

 

 

 

 

Eiropas Komisija 

 Padarīt nevalstiskās organizācijas un cilvēkus, kas piedzīvo nabadzību, 

par galvenajiem partneriem visos sociālo tiesību, standartu un nabadzības 

mazināšanas procesa izstrādes, īstenošanas un uzraudzības posmos 

Eiropas Semestrī, atspoguļojot to visos norāžu dokumentos. 

 Izstrādāt konkrētas pamatnostādnes un rādītājus attiecībā uz līdzdalības 

kvalitāti un uzraudzīt tos pārredzamā veidā Eiropas Semestra ietvaros, 

izstrādājot ikgadējo progresa ziņojumu. 

 Ieguldīt vienlīdzīgi NVO finansēšanā un cilvēku, kas tieši saskaras ar 

nabadzību un sociālo tiesību neievērošanu dalībvalstu līmenī, 

iesaistīšanā, lai efektīvi iesaistītos Eiropas Semestra procesā. 

 Veicināt savstarpēju mācīšanos un salīdzinošu pārskatīšanu, kur tiek 

parādīta sekmīga līdzdalība un rezultāti. Nodrošināt lielāku atpazīstamību 

sasniegtajiem sociālajiem panākumiem, izmantojot Europa vietni un 

tiešsaistes labas prakses instrumentus. 
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 Iecelt izraudzītus koordinatorus kā līdzdalības vadītājus Eiropas Komisijas 

ietvaros un citās Eiropas Savienības iestādēs. Šiem cilvēkiem ir jābūt 

atbildīgiem par pilsoniskās sabiedrības (gan NVO, gan cilvēku, kas piedzīvo 

nabadzību un sociālo atstumtību) aktīvas līdzdalības nodrošināšanu.  

 

Eiropadome 

o Aktīvi veicināt NVO un cilvēku, kuri piedzīvo nabadzību, jēgpilnu 

iesaistīšanos nacionālajā līmenī gan Eiropas Semestra, gan citos procesos. 

o Piekrist regulāri iesaistīties strukturētā dialogā (par nabadzības 

mazināšanu un sociālo tiesību nodrošināšanu) ar pretnabadzības 

nevalstiskajām organizācijām Eiropas Savienības līmenī. 

o Aktīvi atbalstīt līdzdalības (nevalstisko organizāciju un cilvēku, kuri 

piedzīvo nabadzību) kvalitātes uzlabošanu, tostarp pieņemot 

pamatnostādnes, kā arī veicot aktīvu viedokļu un pieredzes apmaiņu 

salīdzinošās pārskatīšanas procesā, izmantojot Eiropadomes 

struktūrvienības.  
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