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IEVADS 

EAPN (https://www.eapn.eu/) ir Eiropas lielākais neatkarīgo nabadzības apkarošanas 

organizāciju tīkls, kurš sastāv no 32 nacionālajiem tīkliem un 13 Eiropas organizācijām, 

kas pārstāv tūkstošiem pamatlīmeņa (vietējo) organizāciju, kuras darbojas nabadzības 

apkarošanas jomā Eiropas, dalībvalstu, reģionālā un vietējā līmenī. 

Šis dokuments ietver sevī EAPN tīkla novērtējumu attiecībā uz 2021. gada Ilgtspējīgas 

izaugsmes stratēģiju (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/en/TXT/?qid=1600708827568&uri=CELEX:52020DC0575) un EK priekšlikumu 

2021. gada Vienotajam nodarbinātības ziņojumam 

(https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9834&furtherNews

=yes).  

Šī dokumenta ievadā ir atsauce uz EAPN tīkla darbu pie 2010. gadā pieņemtās stratēģijas 

“Eiropa 2020” īstenošanas un Eiropas Sociālo Tiesību Pīlāru (ko Eiropas Parlaments, 

Eiropadome un Eiropas Komisija parakstīja 2017. gada 17. novembrī kā iestāžu 

paziņojumu) ieviešanas.  

Šajā dokumentā vispirms tiek sniegta kopsavilkuma informācija attiecībā uz EAPN tīkla 

novērtējumu par pagājušā gada Eiropas pusgada ciklu, pēc tam tiek uzsvērta COVID-19 

pandēmijas plaša ietekme uz 2021. gada Eiropas pusgada galvenajiem rezultātiem, 

procesiem, termiņiem un dalībniekiem. 

Dokumenta otrajā daļā ir iekļauti galvenie ziņojumi un konkrētāki EAPN tīkla ieteikumi. 

Trešā daļa ir veltīta 2021. gada Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijas novērtējumam, 

savukārt ceturtā daļa - 2021. gada Vienotā nodarbinātības ziņojuma analīzei. Abas šīs 

daļas sastāv no 2 sadaļām: pirmajā sadaļā tiek aprakstītas attiecīgā dokumenta iespējas 

un pozitīvie  faktori turpmākās politikas izstrādei, savukārt otrajā sadaļā tiek izklāstītas 

EAPN tīkla paustās bažas attiecībā uz to.  

Aplūkojot tikai 2021. gada Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģiju  (salīdzinājumā ar 2020. gada 

stratēģiju), EAPN tīklam rodas ļoti daudz bažu, taču tīkla novērtējums par to kļūst 

nepārprotami pozitīvāks, ja vienādojumā tiek iekļautas arī “EK vadlīnijas Eiropas 

https://www.eapn.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?qid=1600708827568&uri=CELEX:52020DC0575
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?qid=1600708827568&uri=CELEX:52020DC0575
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9834&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9834&furtherNews=yes
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Savienības dalībvalstīm par ekonomikas atveseļošanās un noturības plāniem” 

(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/3_en_document_travail_service_part1_v3_e

n_0.pdf) un EK “Priekšlikums 2021. gada Vienotajam nodarbinātības ziņojumam” 

(https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8351&furtherPubs

=yes). 

 

EAPN tīkls, stratēģija “Eiropa 2020” un Eiropas sociālo tiesību pīlārs 

EAPN tīkls ir stingri atbalstījis stratēģijas “Eiropa 2020” īstenošanu, kas beidzās       

2020. gadā un kuru vēl joprojām nav aizstājusi visaptveroša stratēģija “Eiropa 2030”, 

nesen tas ir atbalstījis arī Eiropas sociālo tiesību pīlāra ieviešanu. EAPN tīkls ir atbalstījis 

stratēģijas “Eiropa 2020” sociālās un nodarbinātības politikas mērķus un 5. pamatmērķi 

(ar Eiropas pusgada starpniecību vienas desmitgades laikā samazināt nabadzības riskam 

pakļauto iedzīvotāju skaitu Eiropā par 20 miljoniem).  

EAPN tīkls vienmēr ir iestājies par labu līdzsvaru starp Eiropas sociālo tiesību pīlāra 

principiem un Ilgtspējīgas attīstības mērķiem (SDG) no vienas puses, un Eiropas pusgada 

pārsvarā makroekonomisko orientāciju no otras puses. Tas pats attiecas arī uz atbilstošu 

rādītāju izmantošanu (no Sociālo rezultātu apkopojuma1 un ārpus tā), lai uzraudzītu ES 

dalībvalstu situāciju un viņu panākto (vai nepanākto) progresu.  

Ir paredzams, ka no 2021. gada marta Rīcības plāns Eiropas sociālo tiesību pīlāra 

īstenošanai kļūs par jauno visaptverošo ES politikas pamatu nodarbinātības, sociālās 

politikas, vienlīdzīgu iespēju veicināšanas un nevienlīdzības apkarošanas jomā.  

Savā atbildē2 uz Eiropas Komisijas (EK) vadīto apspriešanu, EAPN tīkls ir aicinājis izstrādāt 

augsta līmeņa Rīcības plānu Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanai, kurā būtu 

                                                           
1 Sociālo rezultātu apkopojums (https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-

rights/indicators/social-scoreboard-indicators) tika ieviests kopā ar 2018. gada Vienoto 

nodarbinātības ziņojumu. Tas uzrauga ES dalībvalstu sniegumu saistībā ar Eiropas sociālo tiesību 

pīlāru. Tas ļauj noteikt galvenās problēmas nodarbinātības un sociālajā jomā un novērtēt 

konverģences vai atšķirības modeļus visās ES dalībvalstīs. 
 

2 EAPN nostājas dokuments “EAPN tīkla ieguldījums apspriedē par Eiropas sociālo tiesību pīlāra 

īstenošanu”. 2020. gada jūnijs. Pieejams šeit: https://www.eapn.eu/eapn-input-to-the-

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/3_en_document_travail_service_part1_v3_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/3_en_document_travail_service_part1_v3_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8351&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8351&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
https://www.eapn.eu/eapn-input-to-the-consultation-on-the-implementation-of-the-european-pillar-of-social-rights-eapn-position-paper/
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ierosināti gan nesaistošie, gan saistošie tiesiskie pasākumi, ar skaidru grafiku ES un 

dalībvalstu līmenī, ar to nosakot virzību uz obligātajām sociālajām tiesībām, kas 

garantē pamata dzīves līmeni visiem ES iedzīvotājiem. Šajā Rīcības plānā būtu jāietver 

atjaunota ES nabadzības apkarošanas stratēģija kā tā visaptverošais mērķis un 

pamatsistēma ar vērienīgu nabadzības samazināšanas mērķi. 

 

Kopsavilkums par EAPN novērtējumu attiecībā uz 2020. gada Ilgtspējīgas 

izaugsmes stratēģiju  

2020. gada Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģija 

(https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-annual-sustainable-

growth-strategy_en) un 2020. gada Vienotais nodarbinātības ziņojums 

(https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-joint-employment-

report_en), kas tika pieņemti kā daļa no Rudens paketes3, sniedza labu norādi par 

gaidāmās Eiropas Komisijas darbības virzienu Eiropas pusgada ietvaros, kas ir to galvenais 

ekonomiskās un sociālās koordinācijas instruments. 

2020. gada Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģija tika strukturēta ap četrām jaunām 
prioritātēm: 

1) vides ilgtspējība; 

2) produktivitātes pieaugums; 

3) taisnīgums; 

4) makroekonomiskā stabilitāte. 

 

Pirmo reizi Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā tika ietverts arī netiešais sociālais mērķis -

“taisnīgums”. 2020. gada Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā tika iekļauti arī vairāki EAPN 

                                                                                                                                                                                     
consultation-on-the-implementation-of-the-european-pillar-of-social-rights-eapn-position-

paper/ 
 
3 2020. gada Rudens pakete ietvēra sevī Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģiju (ASGS), Vienotā 

nodarbinātības ziņojuma (JER) projektu, Brīdinājuma mehānisma ziņojumu un ieteikumu 

Eirozonai. Vairāk informācijas: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-

and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-

correction/european-semester/european-semester-timeline/autumn-package-explained_en 

 

https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-annual-sustainable-growth-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-annual-sustainable-growth-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-joint-employment-report_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-joint-employment-report_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/autumn-package-explained_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/autumn-package-explained_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/autumn-package-explained_en
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tīkla galvenie vēstījumi4, kas tika iegūti no EAPN novērtējuma par 2019. gada Eiropas 

pusgada ciklu5, ieskaitot to, ka “ekonomikas izaugsme nav pašmērķis - ekonomikai ir 

jāstrādā cilvēku un planētas labā”.  

 

Eiropas Komisija ir uzsvērusi arī to, ka 2019. gada 11. decembrī pieņemtais Eiropas zaļais 

kurss (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/e n/ip_19_6691) ir ES 

“ilgtspējīgas jaunās izaugsmes modelis” un to, ka gan Ilgtspējīgās izaugsmes stratēģijai, 

gan Eiropas zaļajam kursam vajadzētu palīdzēt sasniegt Ilgtspējīgas attīstības mērķus 

(SDG). 

 

Lai veiktu līdzsvarotu un koordinētu politikas attīstību, EAPN tīkls ir aicinājis izstrādāt 

visaptverošu sociālo un ilgtspējīgo stratēģiju 2020. - 2030 gadam6. EAPN dalībnieki ir 

analizējuši un novērtējuši EK iesniegtu 2020. gada Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģiju un  

 

Vienoto nodarbinātības ziņojumu (https://www.eapn.eu/working-for-a-green-and-social-

deal-that-ends-poverty-eapn-response-to-the-annual-sustainable-growth-strategy-

2020/), 2020. gada dalībvalstu ziņojumus (https://www.eapn.eu/putting-social-rights-

and-poverty-reduction-at-the-heart-of-eus-covid-19-response-eapns-assessment/), kā arī 

ES Dalībvalstīm adresētus konkrētus ieteikumus (CSRs) (https://www.eapn.eu/eapn-

assessment-of-the-2020-country-specific-recommendations-position-paper/), piedāvājot 

arī EAPN tīkla priekšlikumus alternatīviem Dalībvalstīm adresētiem konkrētiem 

                                                           
4 EAPN tīkla dalībnieku vēstule Eiropas Komisijas priekšsēdētājiem - Junkeram un fon der Lejenai 

"Ikgadējā izaugsmes stratēģija: pāreja no centieniem uz iedvesmu sociālo tiesību veicināšanas un 

nabadzības mazināšanas jomā". 2019. gada 9. oktobris. Pieejama šeit: 

https://www.eapn.eu/ags-2020-move-from-aspiration-to-inspiration-on-social-rights-and-

poverty-reduction-letter-to-president-juncker-and-von-der-leyen/ 
 
5 “EAPN tīkla novērtējums attiecībā uz 2019. gada Eiropas pusgadu: Vai 2019. gada Eiropas 

pusgads ir sociālāks?” 2019. gada septembris. Pieejams šeit: https://www.eapn.eu/is-the-2019-

european-semester-more-social-eapn-assessment-of-the-european-semester-2019/ 
 
6 EAPN: “Programmas 2020. – 2030. gadam īstenošana cilvēku un planētas labā: EAPN tīkla 

priekšlikumi Eiropas stratēģijai pēc 2020. gada”. 2019. gada septembris. 

https://www.eapn.eu/delivering-agenda-2030-for-people-and-planet-eapn-proposals-for-a-

post-europe-2020-strategy/ 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/e%20n/ip_19_6691
https://www.eapn.eu/working-for-a-green-and-social-deal-that-ends-poverty-eapn-response-to-the-annual-sustainable-growth-strategy-2020/
https://www.eapn.eu/working-for-a-green-and-social-deal-that-ends-poverty-eapn-response-to-the-annual-sustainable-growth-strategy-2020/
https://www.eapn.eu/working-for-a-green-and-social-deal-that-ends-poverty-eapn-response-to-the-annual-sustainable-growth-strategy-2020/
https://www.eapn.eu/putting-social-rights-and-poverty-reduction-at-the-heart-of-eus-covid-19-response-eapns-assessment/
https://www.eapn.eu/putting-social-rights-and-poverty-reduction-at-the-heart-of-eus-covid-19-response-eapns-assessment/
https://www.eapn.eu/eapn-assessment-of-the-2020-country-specific-recommendations-position-paper/
https://www.eapn.eu/eapn-assessment-of-the-2020-country-specific-recommendations-position-paper/
https://www.eapn.eu/ags-2020-move-from-aspiration-to-inspiration-on-social-rights-and-poverty-reduction-letter-to-president-juncker-and-von-der-leyen/
https://www.eapn.eu/ags-2020-move-from-aspiration-to-inspiration-on-social-rights-and-poverty-reduction-letter-to-president-juncker-and-von-der-leyen/
https://www.eapn.eu/is-the-2019-european-semester-more-social-eapn-assessment-of-the-european-semester-2019/
https://www.eapn.eu/is-the-2019-european-semester-more-social-eapn-assessment-of-the-european-semester-2019/
https://www.eapn.eu/delivering-agenda-2030-for-people-and-planet-eapn-proposals-for-a-post-europe-2020-strategy/
https://www.eapn.eu/delivering-agenda-2030-for-people-and-planet-eapn-proposals-for-a-post-europe-2020-strategy/
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ieteikumiem. Šajos priekšlikumos jau bija pievērsta liela uzmanība politikai, kas ļautu 

efektīvi novērst COVID-19 pandēmijas negatīvās sociālās un ekonomiskās sekas. 

 

Iepriecina arī tas, ka 2020. gada Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģija ir spērusi svarīgu soli, lai 

ieviestu sociālāku, iekļaujošāku un ilgtspējīgāku ekonomikas modeli un ka tajā 

Ilgtspējīgas attīstības mērķi tika ņemti vērā visās politikas jomās. Tajā tika ietverta arī 

apņemšanās pārveidot pašreizējo ekonomikas izaugsmes modeli par "zaļu un ilgtspējīgu 

izaugsmi". 

 

Neskatoties uz to, 2020. gada Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijai nav izdevies panākt 

vienādu līdzsvaru starp sociālo, vides un ekonomisko jomu. 2020. gadā nabadzības 

apkarošanas organizāciju vidū valdīja neskaidrība par to, cik lielā mērā nabadzība un 

sociālās tiesības joprojām tiek uzskatītas par skaidru prioritāti. 

 

EAPN tīkla dalībnieki uzskata, ka Eiropas zaļo kursu vajadzētu veidot arī kā sociālo kursu7 

- konkrēti izklāstot, kādā veidā tas ne tikai novērsīs "kaitējumu no klimata pārmaiņām un 

pārejas" (kā to ir ierosinājis Eiropas Zaļais kurss), bet arī to, kādā veidā tas faktiski nāks 

par labu mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem un neaizsargātām iedzīvotāju grupām 

un tādējādi palīdzēs samazināt nevienlīdzību un apkarot nabadzību. 

 

COVID-19 pandēmijas ietekme uz 2020. un 2021. gada Eiropas pusgada 

cikliem - kā pandēmija ir ietekmējusi galvenos rezultātus, termiņus, 

instrumentus un procedūras? 
 

2020. gada Valsts ziņojumi tika izstrādāti pirms COVID-19 pandēmijas, kurai ir bijusi 

postoša ietekme uz Eiropas sabiedrību un ekonomiku, it īpaši uz nabadzīgiem un sociāli 

atstumtiem cilvēkiem un neaizsargātām iedzīvotāju grupām. Pandēmijas rezultātā tika 

pārskatītas 2020. gada dalībvalstu reformu programmas (VRP) un Dalībvalstīm 

                                                           
7 EAPN tīkla diskusiju dokumentā “EAPN galvenie vēstījumi par Eiropas zaļo kursu un Taisnīgo 

pāreju” (2020. gada jūnijs) ir ietverta EAPN tīkla dalībnieku analīze un priekšlikumi saistībā ar 

Eiropas zaļo kursu. Pieejams šeit: https://www.eapn.eu/eapn-key-messages-on-the-european-

green-deal-and-the-just-transition-eapn-reflection-paper/ 
 

https://www.eapn.eu/eapn-key-messages-on-the-european-green-deal-and-the-just-transition-eapn-reflection-paper/
https://www.eapn.eu/eapn-key-messages-on-the-european-green-deal-and-the-just-transition-eapn-reflection-paper/
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adresēti konkrēti ieteikumi (CSRs), lai ņemtu vērā jauno sociālo un ekonomisko 

realitāti, tajā pastāvošus riskus un problēmas.8 

Pandēmijas rezultātā nācās pārskatīt un no jauna līdzsvarot ES vispārējos politikas 

mērķus un prioritātes, lai īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā tiktu galā ar COVID-19 

pandēmijas negatīvām sociālām un ekonomiskām sekām. 

 

COVID-19 pandēmijai vairākos veidos ir bijusi skaidra ietekme arī uz 2021. gada 

Eiropas pusgadu. Ir būtiski pieminēt šo ietekmi, lai labāk izprastu EAPN tīkla analīzi un 

novērtējumu: 

 2021. gada Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijas (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/en/TXT/?qid=1600708827568&uri=CELEX:52020DC0575) pieņemšana 

izņēmuma kārtā ir notikusi agrāk, nekā plānots (2020. gada 17. septembrī), lai uz 

laiku pielāgotu Eiropas pusgadu Atveseļošanās un noturības mehānisma 

(ANM/RRF) ieviešanai 

(https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2020mff_covid_recovery_factshee

t.pdf).  

 

                                                           
8 Sk. EAPN tīkla 2020. gada 17. marta paziņojumu par COVID-19 (https://www.eapn.eu/wp-

content/uploads/2020/03/EAPN-EAPN-Statement-on-Covid-19-4163.pdf) un 2020. gada            

24. marta EAPN vēstuli valstu un valdību vadītājiem (https://www.eapn.eu/wp-

content/uploads/2020/03/EAPN-2020-EAPN-open-letter-to-EU-leaders-on-COVID19_-4174.pdf). 
 

Pamatojoties uz visaptverošu pētījumu par COVID-19 vīrusa ietekmi uz cilvēkiem, kuri saskaras 

ar nabadzību un sociālo neaizsargātību (https://www.eapn.eu/the-impact-of-covid-19-on-

people-experiencing-poverty-and-vulnerability-eapn-report/), EAPN politikas konferencē 2020. 

gada 14. jūlijā galvenā uzmanība tika pievērsta šai jaunajai sociālajai un ekonomiskajai realitātei, 

kā arī tās riskiem un izaicinājumiem (https://www.eapn.eu/eapns-annual-policy-conference-

how-to-ensure-the-poor-dont-pay-for-covid-19-from-short-term-response-to-an-effective-

rights-based-integrated-antipoverty-strategy-14-july-2020/). 
 

EAPN tīkls ir nācis klajā ar ieteikumu kopumu par to, kā risināt šīs problēmas, kas tika ietverts 

EAPN ziņojumā par COVID-19 (https://www.eapn.eu/the-impact-of-covid-19-on-people-

experiencing-poverty-and-vulnerability-eapn-report/) un konferences ziņojumā 

(https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2020/10/EAPN-EAPN-2020-Policy-Conference-

Covid-impact-Report-4712.pdf). 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?qid=1600708827568&uri=CELEX:52020DC0575
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?qid=1600708827568&uri=CELEX:52020DC0575
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2020mff_covid_recovery_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2020mff_covid_recovery_factsheet.pdf
https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2020/03/EAPN-EAPN-Statement-on-Covid-19-4163.pdf
https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2020/03/EAPN-EAPN-Statement-on-Covid-19-4163.pdf
https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2020/03/EAPN-2020-EAPN-open-letter-to-EU-leaders-on-COVID19_-4174.pdf
https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2020/03/EAPN-2020-EAPN-open-letter-to-EU-leaders-on-COVID19_-4174.pdf
https://www.eapn.eu/the-impact-of-covid-19-on-people-experiencing-poverty-and-vulnerability-eapn-report/
https://www.eapn.eu/the-impact-of-covid-19-on-people-experiencing-poverty-and-vulnerability-eapn-report/
https://www.eapn.eu/eapns-annual-policy-conference-how-to-ensure-the-poor-dont-pay-for-covid-19-from-short-term-response-to-an-effective-rights-based-integrated-antipoverty-strategy-14-july-2020/
https://www.eapn.eu/eapns-annual-policy-conference-how-to-ensure-the-poor-dont-pay-for-covid-19-from-short-term-response-to-an-effective-rights-based-integrated-antipoverty-strategy-14-july-2020/
https://www.eapn.eu/eapns-annual-policy-conference-how-to-ensure-the-poor-dont-pay-for-covid-19-from-short-term-response-to-an-effective-rights-based-integrated-antipoverty-strategy-14-july-2020/
https://www.eapn.eu/the-impact-of-covid-19-on-people-experiencing-poverty-and-vulnerability-eapn-report/
https://www.eapn.eu/the-impact-of-covid-19-on-people-experiencing-poverty-and-vulnerability-eapn-report/
https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2020/10/EAPN-EAPN-2020-Policy-Conference-Covid-impact-Report-4712.pdf
https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2020/10/EAPN-EAPN-2020-Policy-Conference-Covid-impact-Report-4712.pdf
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Atveseļošanās un noturības mehānisma (ANM/RRF) ieviešana pirms Ilgtspējīgas 

izaugsmes stratēģijas un Vienotā nodarbinātības ziņojuma kopīgas publikācijas 

tādējādi bija kļuvusi par vissvarīgāko prioritāti, lai ES finanšu shēma būtu 

savlaicīgi noteikta politiskajām reformām un ieguldījumiem, kas noteikti laikā.  

 

Taču šī agrīnā Atveseļošanās un noturības mehānisma ieviešana nozīmēja arī to, 

ka to nebija iespējams balstīt uz jaunākajiem (“svaigajiem”) datiem un 

pierādījumiem. 2021. gada Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģija lielā mērā nosaka 

stratēģiskās vadlīnijas Atveseļošanās un noturības mehānisma ieviešanai.  

 

Turklāt, šajā gadījumā 2021. gada Vienotais nodarbinātības ziņojums 

(https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9834&furth

erNews=yes) pirmo reizi tika atdalīts no Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijas - tas 

tika publicēts 2020. gada 18. novembrī kā daļa no Rudens paketes 

(https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2020/11/QA_Semester_Autumn-

Package.pdf)10. 

 

 2020. gada Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijas četras dimensijas joprojām paliek 

kā 2021. gada Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijas pamatprincipi. Tie būs arī 

Atveseļošanās un noturības plānu (RRP) pamatā, kuri katrai ES dalībvalstij ir 

jāizstrādā un jāiesniedz Eiropas Komisijai līdz 2021. gada 30. aprīlim, un līdz ar to 

tajos tiks izklāstītas arī plānotās dalībvalstu reformas un investīcijas. 

                                                           
9 Šajā rudens paketē ietilpst Vienotā nodarbinātības ziņojuma projekts, Brīdinājuma mehānisma 

ziņojums, ieteikums Eirozonai, paziņojums par 2021. gada budžeta plānu projektiem, atzinumi 

par Eirozonas dalībvalstu budžeta plānu projektiem, paziņojums par fiskālo situāciju Rumānijā, 

pārraudzības ziņojumi pēc programmas izpildes par Kipru, Īriju, Spāniju un Portugāli un 

pastiprinātas uzraudzības ziņojums par Grieķiju, kā arī dienestu darba dokuments par ilgtspējīgas 

attīstības mērķu (IAM) īstenošanu. 
 
10 Šajā rudens paketē ietilpst Vienotā nodarbinātības ziņojuma projekts, Brīdinājuma mehānisma 

ziņojums, ieteikums Eirozonai, paziņojums par 2021. gada budžeta plānu projektiem, atzinumi 

par Eirozonas dalībvalstu budžeta plānu projektiem, paziņojums par fiskālo situāciju Rumānijā, 

pārraudzības ziņojumi pēc programmas izpildes par Kipru, Īriju, Spāniju un Portugāli un 

pastiprinātas uzraudzības ziņojums par Grieķiju, kā arī dienestu darba dokuments par ilgtspējīgas 

attīstības mērķu (IAM) īstenošanu. 

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9834&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9834&furtherNews=yes
https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2020/11/QA_Semester_Autumn-Package.pdf)
https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2020/11/QA_Semester_Autumn-Package.pdf)
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 2020. gada Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā tika piedāvātas atzinīgi vērtējamas 

norādes par Eiropas Komisijas solījumiem virzīties uz sociālāku un ilgtspējīgāku 

ekonomikas modeli. Šajā stratēģijā lielāka loma tika piešķirta arī Ilgtspējīgas 

attīstības mērķiem - tika paziņots, ka tie tiks iekļauti turpmākajos Eiropas 

pusgada procesos.11 

 

Savukārt,  2021. gada Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā dominē tādas prioritātes 

kā Atveseļošanās un noturības mehānisms (ANM/RRF) un Eiropas zaļais kurss 

(https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/european-green-deal-

communication_en.pdf).  

 

Tieši Eiropas zaļais kurss, kas atspoguļo jauno ES izaugsmes stratēģiju, ir otrā 

visbiežāk pieminētā atsauces sistēma (pēc Atveseļošanās un noturības 

mehānisma) - nevis Eiropas sociālo tiesību pīlārs!  

 

2021. gada Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģiju lielā mērā ietekmē "konkurētspējīgas 

ilgtspējas" jēdziens. Tajā tiek uzsvērts arī tas, ka "ekonomiskā reakcija uz     

COVID-19 krīzi piedāvā unikālu iespēju paātrināt zaļo pāreju" (3. lpp.). 

 

 Atveseļošanās un noturības plānu (RRP) visaptverošā un uz nākotni vērstā 

(tālredzīga) politiskā rakstura dēļ 2021. gadā netiks publicēti nedz valstu 

ziņojumi (CR), nedz atsevišķām dalībvalstīm adresēti konkrēti ieteikumi (CSRs), 

savukārt valstu reformu programmas (VRP) tiks pielāgotas. 

 

                                                           
11 2020. gada Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijas ietvaros Eiropas pusgads tika nepārprotami 

koncentrēts uz “konkurētspējīgu ilgtspēju”, lai palīdzētu sasniegt Ilgtspējīgas attīstības mērķus, 

izmantojot ES līdzekļus “ilgtspējīgām investīcijām”. Tajā tika paziņots, ka no 2020. gada Eiropas 

pusgada procesā būtu jāiekļauj jauns pielikums, lai uzraudzītu katras ES dalībvalsts sniegumu 

attiecībā uz Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) sasniegšanu, izmantojot ES IAM rādītājus. 
 

ES dalībvalstīm tika lūgts novērtēt progresu Valsts reformu programmās (VRP) un katrai 

dalībvalstij adresētajos ieteikumos (CSRs), lai uzsvērtu progresu konkrētu Ilgtspējīgas attīstības 

mērķu sasniegšanā. Tomēr neviens no šiem plāniem netika saglabāts arī 2021. gada Eiropas 

pusgada ciklā, kā tika paskaidrots iepriekš šajā dokumentā. 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/european-green-deal-communication_en.pdf
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ES dalībvalstīm ir jāiesniedz sava Valsts reformu programma un Atveseļošanās un 

noturības plāns vienā integrētā dokumentā un ir jāsniedz pārskats par nākamajos 

gados plānotajām reformām un ieguldījumiem saskaņā ar Atveseļošanās un 

noturības mehānisma mērķiem. 

 Katrai dalībvalstij ir jāsagatavo Atveseļošanās un noturības plāns (RRP) un tas 

jāiesniedz Eiropas Komisijai. ES dalībvalstis tika mudinātas iesūtīt savus 

provizoriskus Atveseļošanās un noturības plānus jau 2020. gada oktobra vidū. 

Galīgais termiņš tam ir 2021. gada 30. aprīlis.  

 

Tas nozīmē arī to, ka šis būs "pakāpeniskais process", kurā katrai dalībvalstij būs 

savs atšķirīgais termiņš, nevis viens iepriekš noteiktais termiņš 2021. gada 

pavasarī, kas attiecas uz visām ES dalībvalstīm (kā tas ir bijis iepriekšējos gados 

saistībā ar "Pavasara paketi", Eiropas Komisijai publicējot valstu ziņojumus un 

katrai dalībvalstij adresētos ieteikumos (CSRs). 

 

 Salīdzinājumā ar 2020. gadu, 2021. gada Eiropas pusgada ciklam būs atšķirīgi 

veicamie uzdevumi (sasniedzamie rezultāti), it īpaši Atveseļošanās un noturības 

plāni (RRP), pielāgoti laika grafiki (ar termiņu to iesniegšanai un provizorisko 

plānu komentēšanai no 2020. gada oktobra vidus līdz 2021. gada aprīļa beigām) 

un jauna institucionālā struktūra. 

 

 2019. un 2020. gada Eiropas pusgada ciklu dalībvalstīm adresētie konkrētie 

ieteikumi (CSRs) paliek aktuāli arī 2021. gada Eiropas pusgada ciklā.12 

Izstrādājot savus Atveseļošanās un noturības plānus, ES dalībvalstīm būs jāizskata 

pilns dalībvalstīm adresēto konkrēto ieteikumu kopums, kas tika izdots saistībā ar 

2019. un 2020. gada Eiropas pusgada cikliem. Atveseļošanās un noturības plāni, 

kā arī Dalībvalstu reformu programmas tiks integrētas vienotā dokumentā (kā to 

ir ierosinājusi Eiropas Komisija savās vadlīnijās – sk. šeit: 

                                                           
12 Tie kļūs mazāk svarīgi vai pat pilnīgi neaktuāli tikai tad, kad Eiropas Komisija (EK) novērtēs ES 

dalībvalstu progresu, kas tika panākts attiecībā uz 2019. un 2020. gada ciklu dalībvalstīm 

adresētiem konkrētiem ieteikumiem kā "būtisku progresu" vai "ieteikumu pilnīgu īstenošanu". 
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https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/3_en_document_travail_service_pa

rt1_v3_en_0.pdf) arī tiks pārbaudīti, ņemot vērā šos dalībvalstīm adresētos 

konkrētos ieteikumus (CSRs).  

 

Savos Atveseļošanās un noturības plānos ES dalībvalstīm ir jāsniedz detalizētais 

paskaidrojums par to, kādā veidā šajā valstī tika ņemti vērā 2019. un            

2020. gada šai dalībvalstij adresētie konkrētie ieteikumi (kādi pasākumi, 

reformas un ieguldījumi tika ierosināti). Katrai valstij sava Atveseļošanās un 

noturības plāna kopsavilkumā ir jāiekļauj arī informācija par sociālo situāciju 

valstī, tostarp par nabadzības, sociālās atstumtības un nevienlīdzības risku. 

Dalībvalstīm tas būtu jādara, pamatojoties uz Sociālo rezultātu apkopojuma 

datiem. 

 

 EAPN tīkla dalībnieki uzskata, ka jau redzamā COVID-19 pandēmijas īstermiņa un 

ilgtermiņa ietekme pieprasa savlaicīgi un steidzami ieviest efektīvu, uz tiesībām 

balstītu ES nabadzības apkarošanas stratēģiju cīņai pret nabadzību un sociālo 

atstumtību, kuras pamatā būtu ES fondi. Eiropas Savienības reālitāte joprojām ir 

tāda, ka vēl pirms COVID-19 krīzes (pamatojoties uz 2018. gada datiem) gandrīz 

110 miljoni cilvēku ES saskārās ar nabadzības / sociālās atstumtības risku. Tas 

parāda to, ka netika sasniegts sākotnējais stratēģijas “Eiropa 2020” nabadzības 

samazināšanas mērķis (samazināt nabadzībā dzīvojošo cilvēku skaitu ES par     

20 miljoniem).  

 

Tas tika pieminēts arī 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā, netieši 

atzīstot (25. lpp.), ka stratēģijas “Eiropa 2020” nabadzības samazināšanas mērķi 

vairs nav iespējams sasniegt. Arī 2019. gadā, aplūkojot datus par ES-27 (bez 

Apvienotās Karalistes), mēs redzam, ka nabadzības vai sociālās atstumtības 

riskam pakļauto cilvēku skaits visā ES joprojām ir ļoti liels - 92,4 miljoni cilvēku 

jeb 21,1% no visiem ES iedzīvotājiem (avots: 2021. gada Vienotais nodarbinātības 

ziņojums, 25. lpp.). 

 

Joprojām netika panākts pietiekamais progress arī attiecībā uz sociālo tiesību 

efektīvu garantēšanu visiem ES iedzīvotājiem. 2020. gadā Eiropas Savienības 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/3_en_document_travail_service_part1_v3_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/3_en_document_travail_service_part1_v3_en_0.pdf
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nabadzīgākie iedzīvotāji un reģioni turpināja justies "neiekļauti" - viņu vajadzības 

tika ignorētas, piem. vajadzības pēc pieejamas un kvalitatīvas publiskās 

infrastruktūras un sabiedriskajiem pakalpojumiem par pieņemamu cenu, 

pietiekamām algām un pietiekama ienākumu atbalsta (pabalstiem). 

COVID-19 krīze ar tās būtisku un potenciāli ilgstošu negatīvu ietekmi, it īpaši uz 

ES visneaizsargātākajiem iedzīvotājiem, visticamāk, izraisīs arī pieaugošas 

ekonomiskās un sociālās atšķirības starp ES dalībvalstīm un to iekšienē, kā arī 

palielinās ienākumu, iespēju un dzīves iespēju (izredžu) nevienlīdzību un sociālos 

nemierus.13 

 

Ņemot vērā šos apstākļus, EAPN tīklu vēl vairāk pārsteidz tas, ka 2021. gada 

Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā netika tieši pieminēta nabadzība un sociālā 

nevienlīdzība vai strukturālās izmaiņas un valsts investīcijas, kuras ir 

nepieciešamas nabadzības, sociālās atstumtības un nevienlīdzības mazināšanai. 

EAPN tīkla dalībnieki ir noteikuši šīs vajadzības, galvenokārt ņemot vērā 

ieguldījumus vispārējās labklājības valstīs ar pietiekamu sociālo aizsardzību 

(ieskaitot minimālos ienākumus), kvalitatīvām darba vietām un piekļuvi 

pakalpojumiem (ieskaitot mājokli, veselības aprūpi un ilgtermiņa aprūpi) un 

progresīvām nodokļu sistēmām. 

 

 Kaut arī 2021. gada Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģija ir stingrāk apņēmusies 

iesaistīt dalībvalstu parlamentus un sociālos partnerus (tāpat kā 2020. gada 

Eiropas pusgada cikls), pilsoniskās sabiedrības organizācijas acīmredzami netika 

iekļautas šajos procesos. Tā ir noticis, neskatoties uz 2020. gada Nodarbinātības 

pamatnostādņu 7. pamatnostādni, kā arī 5. un 10. apsvērumu (https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1512&from=EN). 

Šīs pamatnostādnes nodrošina juridisko pamatu un norādījumus nevalstiskajām 

                                                           
13 Šis termins pat tika izmantots nesenajā Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) emuāra ierakstā ar 

nosaukumu "COVID-19 garā ēna: Pandēmijas sociālās sekas" 

(https://blogs.imf.org/2021/02/03/covids-long-shadow-social-repercussions-of-

pandemics/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery), kurā tika brīdināts par COVID-19 

pandēmijas vidēja termiņa un ilgtermiņa potenciālo ietekmi uz mūsu sabiedrību. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1512&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1512&from=EN
https://blogs.imf.org/2021/02/03/covids-long-shadow-social-repercussions-of-pandemics/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://blogs.imf.org/2021/02/03/covids-long-shadow-social-repercussions-of-pandemics/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
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organizācijām, pret kurām dalībvalstu valdībām un ES iestādēm būtu jāizturas 

kā pret nozīmīgiem partneriem.14 

EAPN tīkla dalībnieki uzskata, ka ir nepieciešami labāki turpmākie pasākumi un 

uzraudzība attiecībā uz EK vadlīnijām valstu valdībām, lai jēgpilni iesaistītu 

pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu, ka 

pilsoniskās sabiedrības organizācijas tiek uzskatītas par vitāli svarīgām “reālajā 

dzīvē”, lai pret tām izturas kā pret līdzvērtīgiem partneriem, kas arī sniedz savu 

ieguldījumu valsts politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanas procesos. 

 

Turklāt, EAPN tīkla dalībnieki ir pārliecināti, ka lai panāktu labākus politikas 

risinājumus, ir svarīgi, lai ieinteresētās puses, tostarp arī cilvēki, kuri saskaras 

ar nabadzību (un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas pārstāv šos cilvēkus) 

iesaistītos Eiropas pusgada procesos – tas ļautu veidot arī uzticēšanos un 

leģitimitāti (likumību) Eiropas pusgadā. EAPN tīkls vēlas sadarboties ar ES 

dalībvalstīm un Eiropas Komisiju, lai īstenotu šo mērķi. Tomēr būtiskās izmaiņas 

2021. gada Eiropas pusgada cikla sasniedzamajos rezultātos, noteiktajos 

termiņos un vispārējā pārvaldībā ievērojami apgrūtinās strukturētu un jēgpilnu 

pilsoniskās sabiedrības organizāciju iesaistīšanos ES dalībvalstīs. 

 

                                                           
14 2020. gada Eiropadomes lēmumā par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm, 

tā 5. apsvērumā ir teikts: "Vienlaikus tiekoties pēc vides ilgtspējas, produktivitātes, taisnīguma 

un stabilitātes, Eiropas pusgadā tiek integrēti arī Eiropas sociālo tiesību pīlāra principi, tostarp 

cieša sadarbība ar sociālajiem partneriem, pilsonisko sabiedrību un citām ieinteresētajām 

personām. 
 

Tā 10. apsvērumā tiek uzsvērts: “Lai gan integrētās pamatnostādnes tiek adresētas ES 

dalībvalstīm un Eiropas Savienībai kopumā, tās būtu jāīsteno sadarbībā ar visām valsts līmeņa, 

reģionālajām un vietējām varas iestādēm, cieši iesaistot arī valsts parlamentu, kā arī sociālos 

partnerus un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus.”  
 

Šis procesuālais pienākums ir skaidri izklāstīts arī 7. nodarbinātības pamatnostādnē: "Vajadzības 

gadījumā un balstoties uz valstī pastāvošām praksēm, dalībvalstīm būtu jāņem vērā attiecīgo 

pilsoniskās sabiedrības organizāciju pieredze nodarbinātības un sociālajos jautājumos". Vairāk 

informācijas: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0070 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0070
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Diemžēl, joprojām nav skaidrs, kādā veidā šī pilsoniskās sabiedrības organizāciju 

iesaistīšanās tiks organizēta un veidota tajā posmā, kad Atveseļošanās un 

noturības plānu un Valstu reformu programmu projekti būs iesniegti Eiropas 

Komisijai: vai pilsoniskās sabiedrības organizācijas varēs veikt īsu novērtējumu 

par to, vai viņu ieguldījums tika atspoguļots šajos dokumentos, un par to kopējo 

ietekmi uz nabadzību, sociālo atstumtību un sociālajām tiesībām pirms 

Atveseļošanās un noturības plānu pieņemšanas un publicēšanas? Tas pats 

attiecas uz joprojām neskaidro pilsoniskās sabiedrības organizāciju lomu 

attiecībā uz analītiskajiem dokumentiem, kurus EK sagatavos, lai novērtētu visu 

27 ES dalībvalstu Atveseļošanās un noturības plānus. 

 

Šos analītiskos dokumentus, kas aizstās valstu ziņojumus, Eiropas Komisija 

publicēs pakāpeniski laika posmā no 2021. gada jūnija līdz augustam (atkarībā no 

galīgā Atveseļošanās un noturības plāna pieņemšanas konkrētajā ES dalībvalstī). 

Šie analītiskie dokumenti tiks pievienoti EK priekšlikumiem Padomes īstenošanas 

aktiem. 
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1) GALVENIE VĒSTĪJUMI UN KONKRĒTIE IETEIKUMI 

1) Visus Eiropas sociālo tiesību pīlāra principus vajadzētu integrēt Ilgtspējīgas 

izaugsmes stratēģijā un Eiropas pusgadā, lai pilnībā atbalstītu Rīcības plāna 

īstenošanu visās jomās un sociālajās tiesībās. 

 

 Eiropas sociālo tiesību pīlāra Rīcības plānam ir jāturpina kalpot par kompasu 

augšupvērstai konverģencei ceļā uz labākiem darba un dzīves apstākļiem, un tas 

būtu jāizstrādā tādā veidā, lai tas kalpotu kā efektīvs politikas uzraudzības 

instruments. 

 

 Ir nepieciešams paredzēt sistemātisku un visaptverošu ikgadējo vai divu gadu 

pārskatu par progresu, kas tika panākts rīcības plāna īstenošanā un sociālajās 

tiesībās ES un dalībvalstu līmenī, tā izstrādē iesaistot ieinteresētās puses 

(tostarp arī pilsoniskās sabiedrības organizācijas) kā līdzvērtīgus partnerus. 

 

 Ir jāuzlabo Sociālo rezultātu apkopojuma saskaņotība ar papildu rādītāju 

ieviešanu, kas ir saistīti ar visiem Eiropas sociālo tiesību pīlāra principiem, un 

pārredzami jāuzrauga gan pamatrādītāji, gan sekundārie rādītāji. 

 

 Ir jānodrošina, lai Sociālo rezultātu apkopojuma negatīvie rādītāji (piemēram, 

sociālo pabalstu ietekmes uz nabadzību samazināšanās) aktivizētu automātisko 

politikas analīzi, savukārt tādi sociālo rezultātu novērtējumi kā “kritiskā 

situācija” vai “ir nepieciešama uzraudzība” ierosinātu izstrādāt konkrētus 

ieteikumus, kas būtu līdzvērtīgi Dalībvalstīm adresētiem konkrētiem 

ieteikumiem (CSRs). Savlaicīgu problēmu identificēšanu sociālās aizsardzības, 

pienācīgu darba vietu, nabadzības un sociālās iekļaušanas jomā un ar tām 

saistītu uzraudzību nevajadzētu pakļaut riskam tāpēc, ka šī gada Eiropas 

pusgada ciklā netiek publicēti valstu ziņojumi un katrai dalībvalstij adresēti 

konkrēti ieteikumi. 
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2) Ir nepieciešama integrēta ES nabadzības apkarošanas stratēģija ar vērienīgiem 

nabadzības samazināšanas mērķiem15, ES līmeņa rādītājiem, kas aptver 

nabadzības un sociālās atstumtības daudzdimensionālo realitāti un balstās uz 

aktīvu iekļaušanu, kā arī ar visaptverošu ES līmeņa uzraudzības sistēmu, lai 

efektīvi novērstu COVID-19 pandēmijas negatīvās sekas. 

 

 COVID-19 epidēmijas ekonomiskās un sociālās ietekmes rezultātā būtu skaidri 

jāpārskata ES līmeņa vērtības un politikas prioritātes. COVID-19 krīze ir atklājusi 

un bieži vien arī saasinājusi nepilnības sociālās drošības tīklā un attiecībā uz 

sociālo taisnīgumu.  

 

Gatavojoties dzīvei pēc COVID-19 pandēmijas, ir pienācis laiks pārskatīt mūsu 

ambīcijas, stratēģijas un rīcību sociālā taisnīguma un sociālās iekļaušanas jomā, 

lai nākotnē labāk aizsargātu sevi, saskaņā ar miljonu eiropiešu vēlmēm un 

cerībām. 

 

COVID-19 pandēmijas ietekme uz sievietēm un vīriešiem ir bijusi atšķirīga, tāpēc 

tās sekas būtu jānovērš ar konkrētu un pielāgotu politiku16. Pandēmijas ietekme 

uz daudzām neaizsargātām personām un iedzīvotāju grupām ir bijusi 

                                                           
15 Šī prasība tika iekļauta arī 2021. gada 29. janvārī izdotajā paziņojumā ANO īpašā referenta 

galējās nabadzības un cilvēktiesību jautājumos Olivjē de Šuttera (Olivier de Schutter) 

pārstāvniecības Eiropas Savienībā beigās. Vairāk informācijas: 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26693&LangID=E 
 
16 Vīrieši biežāk nekā sievietes ir saslimuši ar COVID-19 vīrusu un miruši no tā. Savukārt sievietes 

vairāk saskārās ar COVID-19 ekonomiskajām un sociālajām sekām, kas ir samazinājis pastāvošo 

dzimumu līdztiesību. Vīrieši bija vairāk pakļauti COVID-19 vīrusam savās darba vietās (it īpaši 

strādnieki, kuriem ir slikti darba apstākļi), turpretī ekonomiskā ietekme uz sievietēm ir saistīta ar 

to, ka pandēmija vairāk ir skārusi nozares, kurās pārsvarā strādā sievietes.  
 

Papildus tam, sieviešu situāciju ir ietekmējusi arī viņu bērnu tālmācība, lielāki aprūpes pienākumi 

šajā periodā, kā arī risks saskarties ar vardarbību ģimenē. EAPN tīkla dalībnieki savā 2020. gada 

jūlija ziņojumā par COVID-19 ietekmi (https://www.eapn.eu/the-impact-of-covid-19-on-people-

experiencing-poverty-and-vulnerability-eapn-report/) ir izstrādājuši ieteikumus par to, kā 

novērst COVID-19 pandēmijas sekas, pamatojoties uz visaptverošu pētījumu par COVID-19 

pandēmijas ietekmi uz cilvēkiem, kuri saskaras ar nabadzību un sociālo neaizsargātību. 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26693&LangID=E
https://www.eapn.eu/the-impact-of-covid-19-on-people-experiencing-poverty-and-vulnerability-eapn-report/
https://www.eapn.eu/the-impact-of-covid-19-on-people-experiencing-poverty-and-vulnerability-eapn-report/
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vispostošākā, un šo seku novēršanai arī ir nepieciešami pielāgoti politikas 

pasākumi. 

 

 Ņemot vērā prognozēto nabadzības un sociālās atstumtības līmeņa pieaugumu 

pēc COVID-19 pandēmijas, ir ieteicams atbalstīt tālejoša vispārēja ES mērķa 

izstrādi, lai par 50% samazinātu nabadzības un sociālās atstumtības risku 

(AROPE).  

 

Tas atspoguļotu ANO 2030. gada Programmas mērķi: „Izbeigt nabadzību visās 

tās formās” (1. Ilgtspējīgas attīstības mērķis). Šim mērķim būtu jānodrošina 

nepārtrauktība ar stratēģijas „Eiropa 2020” pamatmērķi, un tam ir jābūt 

balstītam uz AROPE rādītāju. 

 

 Ienākumu nevienlīdzība ir jāturpina mērīt, izmantojot ienākumu kvintiļu daļu 

attiecību S80 / S20 no Sociālā rezultātu apkopojuma. Būtu jāpieņem arī jaunie 

(sekundārie) rādītāji, lai labāk atspoguļotu ienākumu sadalījuma augšējo / 

apakšējo 10% un 20% tendences. 

 

 Turpināt izmantot integrētās aktīvās iekļaušanas pieeju17 - tajā apvienojot 

personalizētu atbalstu kvalitatīvas darba vietas atrašanā, pienācīgu minimālā 

ienākuma pabalstu un sociālo aizsardzību, kā arī pieejamus kvalitatīvus 

pakalpojumus visiem iedzīvotājiem (tostarp arī sociālus un visus būtiskus 

pakalpojumus) - lai atbalstītu dinamisku, uz tiesībām balstītu nabadzības 

apkarošanas stratēģiju. 

 

 Ir nepieciešams atbalstīt integrētas stratēģijas galvenajām mērķa grupām, kas 

pamatojas uz saskaņotām ES pieejām (piemēram, “Ieguldījumi bērnos”, lai 

īstenotu Bērnu garantiju un Eiropas bezpajumtniecības platformu, lai apkarotu 

bezpajumtniecības un mājokļu zaudēšanas problēmu). 

                                                           
17 Eiropas Komisijas 2008. gada 3. oktobra ieteikums par no darba tirgus izslēgto cilvēku aktīvu 

iekļaušanu darba tirgū aptver trīs dimensijas: „piekļuve kvalitatīvām darba vietām”, „piekļuve 

pakalpojumiem” un „piekļuve pietiekamiem minimālajiem ienākumiem un sociālajai 

aizsardzībai”. Vairāk informācijas: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008H0867&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008H0867&from=EN
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 Papildus esošajam AROPE rādītājam būtu jāizstrādā arī papildus ES līmeņa 

mērķis galējas nabadzības izskaušanai saskaņā ar 1. Ilgtspējīgas attīstības mērķi. 

Tas ļautu labāk novērtēt ārkārtēju trūkumu un noteikt par prioritāti pasākumus, 

kas ļautu risināt konkrētās sociālās materiālās nenodrošinātības problēmas 

(īpaši tās problēmas, ar kurām saskaras bērni, nabadzīgās ģimenes, 

bezpajumtnieki un migranti). 

 

3) Ir nepieciešams līdzsvarot Eiropas pusgadu, lai nodrošinātu sociālo tiesību 

ievērošanu, kā arī iekļaujošo izaugsmi un atveseļošanos pēc COVID-19 

pandēmijas. 

 

 Nodrošināt makroekonomisko vadlīniju saskaņotību ar zaļajiem un sociālajiem 

mērķiem, lai atbalstītu iekļaujošu un ilgtspējīgu izaugsmi, veicot sociālos 

ieguldījumus spēcīgās labklājības valstīs un piešķirot prioritāti "cilvēkiem un 

planētai". 

 

 Vajadzētu skaidri integrēt un īstenot Ilgtspējīgas attīstības mērķu principu "ir 

jāiekļauj pilnīgi visi iedzīvotāji" visu veidu diskriminācijas novēršanai. 

 

 Ir jāveicina progresīva ienākumu un īpašuma nodokļa politika, kas palīdzētu 

pārdalīt ienākumus un bagātību un mazinātu nabadzību un nevienlīdzību, 

nodrošinot finansējumu pienācīgai sociālajai aizsardzībai un kvalitatīviem 

pakalpojumiem; kā arī efektīvi jācīnās pret nodokļu nemaksāšanu un 

izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. 

 

 Ir svarīgi nodrošināt, lai Eiropas zaļais kurss būtu ar sociālo virzību - lai 

mājsaimniecības ar zemiem ienākumiem vienlīdz gūtu labumu un nemaksātu 

par likumdošanu un politiku “zaļās pārejas” kontekstā: ir jāveic pārredzamais 

ex-ante nabadzības ietekmes vai ietekmes uz izmaksu/ieguvumu sadali 

novērtējums visām zaļās pārejas politikām, nodokļiem un subsīdijām. 

 

 Ir nepieciešams atbalstīt “taisnīgu pāreju”, nodrošinot, lai finansējums dotu 

labumu visnabadzīgākajiem iedzīvotājiem, kā arī nabadzīgākajiem reģioniem - 

piemēram, ieguldot energoefektīvos sociālajos mājokļos, nodrošinot, lai 
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augstākas enerģijas izmaksas neietekmētu īres maksu vai rēķinus, nodrošinot 

videi draudzīgu transportu par pieņemamu cenu, atbalstot tos iedzīvotājus, kuri 

ir izslēgti no darba tirgus, piedāvājot šiem iedzīvotājiem jaunas, videi draudzīgas 

(“zaļas”) darbavietas, un nodrošinot stabilu drošības tīklu, lai mazinātu klimata 

pārmaiņu radīto kaitējumu un nodrošinātu pāreju uz ekonomiku bez oglekļa 

emisijām.18 

 

 Gan ikgadējā ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā, gan Vienotajā nodarbinātības 

ziņojumā ir nepieciešams skaidri pieminēt problēmas un riskus, kā arī konkrētos 

šķēršļus, ar kuriem saskaras mazāk aizsargātie iedzīvotāji un iedzīvotāju grupas 

(piemēram, attiecībā uz piekļuvi sociālajai aizsardzībai, darba tirgum vai 

izglītībai) un pamatot tos ar atbilstošiem (arī sadalītiem) rādītājiem, jo pretējā 

gadījumā gan šīs problēmas, gan iedzīvotāju grupas politikas izstrādes procesā 

bieži vien netiek ņemtas vērā. 

 

 Pretstatā 2019. gada dalībvalstīm adresētajiem konkrētajiem ieteikumiem, 

2020. gadā nav bijis ieteikumu attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošajām 

iedzīvotāju grupām (piemēram, bezpajumtniekiem, vientuļajiem vecākiem, 

personām ar invaliditāti, romiem vai migrantiem no valstīm, kas nav ES 

dalībvalstis). 

 

4) Ir svarīgi precizēt, ka Atveseļošanās un noturības fonds, ES struktūrfondi un 

Tehniskā atbalsta instruments19 ir jāizmanto sociālo reformu īstenošanai, lai 

garantētu sociālās tiesības. 

 

                                                           
18 ANO īpašā referenta jautājumos par galēju nabadzību un cilvēktiesībām 2019. gada Ziņojums 

par klimata pārmaiņām un nabadzību. Skatīt šeit: https://srpoverty.org/wp-

content/uploads/2019/06/unsr-poverty-climate-change-a_hrc_41_39.pdf 
 

19 Līdz 2020. gadam tā nosaukums ir bijis “Strukturālo reformu atbalsta programma (SRSP)”. Šī 

ES programma “nodrošina pielāgotu tehnisko atbalstu visām ES valstīm institucionālo, 

administratīvo un izaugsmi veicinošo reformu īstenošanai” 2021. – 2027. gadu finanšu shēmas 

(MFF) kontekstā. Vairāk informācijas: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-

opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/structural-reform-

support-programme-srsp_en 

https://srpoverty.org/wp-content/uploads/2019/06/unsr-poverty-climate-change-a_hrc_41_39.pdf
https://srpoverty.org/wp-content/uploads/2019/06/unsr-poverty-climate-change-a_hrc_41_39.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/structural-reform-support-programme-srsp_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/structural-reform-support-programme-srsp_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/structural-reform-support-programme-srsp_en
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 Ir būtiski paredzēt noteikto summu Atveseļošanās un noturības mehānisma 

(RRF) naudas izmantošanai arī izdevumiem sociālajai un nodarbinātības jomas 

politikai. Iespējams, ir nepieciešami arī skaidrāki ieteikumi par atlikušo 43% 

Atveseļošanās un noturības mehānisma līdzekļu mērķtiecīgu izmantošanu pēc 

tam, kad 37% no RRF līdzekļiem tiks piešķirti taisnīgas pārejas īstenošanai un 

(līdz) 20% - digitālās transformācijas politikai. 

 

 Sistemātiski būtu jāpārrauga ES fondu izlietojums attiecībā uz sociālo tiesību 

nodrošināšanu un sociālās politikas mērķu sasniegšanu (it īpaši to mērķu, kas ir 

atspoguļoti Atveseļošanās un noturības plānos). 

 

 Ir nepieciešams nodrošināt, lai Atveseļošanās un noturības plānos (RRP) un 

Valstu reformu programmās (NRP) būtu integrēta speciālā sadaļa par visiem    

20 Eiropas sociālo tiesību pīlāra principiem. 

 

 Ir svarīgi pārredzami uzraudzīt ES līdzekļu izmantošanu, lai atbalstītu sociālo 

tiesību nodrošināšanu un sociālās politikas mērķu sasniegšanu (tostarp sniegt 

atbalstu arī vietējā līmeņa NVO projektiem, kas tiek īstenoti sadarbībā ar 

cilvēkiem, kuri saskaras ar nabadzību), kā arī uzraudzīt to ietekmi uz nabadzību 

un nevienlīdzību. 

 

 Ir nepieciešams nodrošināt vienlīdzīgus ieguldījumus sociālajās reformās, lai 

īstenotu sociālās tiesības.  

 

Tiem būtu jāaptver sekojošās jomas: pietiekamas minimālo ienākumu un 

sociālās aizsardzības sistēmas; kvalitatīva veselības un ilgtermiņa aprūpe par 

pieņemamu cenu; sociālie mājokļi un palīdzība bezpajumtniekiem; agrīnā 

pirmsskolas izglītība un aprūpe; personalizēti sociālie pakalpojumi; sociālās 

ekonomikas vai “aprites ekonomikas” vietējā līmeņa iniciatīvas (tostarp 

iniciatīvas, ko nodrošina sociālā ekonomika). 

 

5) Ir nepieciešams piešķirt prioritāti pienācīgam finansējumam un sociālajām 

investīcijām stiprai labklājības telpai, kā arī garantēt piekļuvi būtiskajiem 

sabiedriskajiem pakalpojumiem kā sociālām tiesībām. 
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 Ir svarīgi panākt progresu virzībā uz Eiropas Savienības pamatdirektīvu par 

pietiekamu minimālo ienākumu visiem iedzīvotājiem20, izmantojot saskaņotu 

pieeju ar piedāvāto ES direktīvu par pietiekamām minimālajām algām. 

 

 Ir nepieciešams pieprasīt progresu attiecībā uz minimālo ienākumu un sociālās 

aizsardzības pietiekamību, pārklājumu (aptvērumu), veicinošo raksturu un 

izmantošanas līmeni visas dzīves laikā visiem iedzīvotājiem, lai nodrošinātu to, 

ka sociālie pabalsti ļauj cilvēkiem izkļūt no nabadzības (par kritēriju izmantojot 

60% AROP slieksni un papildus - dalībvalsts patēriņa grozu, ja tāds ir noteikts 

konkrētajā valstī). 

 

 Būtu jāpiešķir prioritāte ieguldījumiem atbilstošos mājokļos (it īpaši sociālajos 

mājokļos un stratēģijās “Mājoklis ir pirmā prioritāte”21, lai novērstu ļoti augsto 

bezpajumtniecības līmeni) un pieejamos un kvalitatīvos sabiedrības veselības, 

aprūpes un sociālajos pakalpojumos. 

 

 Kaut arī veselības un ilgtermiņa aprūpes pakalpojumi (un pasākumi to noturības 

uzlabošanai) ir kļuvuši par jaunu prioritāti 2020. gada Dalībvalstīm adresētajos 

konkrētajos ieteikumos, šajos ieteikumos netika pievērsta uzmanība vispārējai 

piekļuvei šiem pakalpojumiem, iedzīvotāju neapmierinātām vajadzībām 

veselības jomā, uz tiesībām balstītai pieejai un sabiedrisko pakalpojumu 

principiem. 

 

                                                           
20 Šī prasība tika iekļauta arī 2021. gada 29. janvārī izdotajā paziņojumā ANO īpašā 

referenta galējās nabadzības un cilvēktiesību jautājumos Olivjē de Šuttera (Olivier de 

Schutter) pārstāvniecības Eiropas Savienībā beigās. Vairāk informācijas: 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26693&LangI

D=E 
 

21 Lai iegūtu plašāku informāciju par koncepciju “Mājoklis ir pirmā prioritāte” 

(https://housingfirsteurope.eu/guide/what-is-housing-first/introducing-housing-first/), lūdzu, 

skatiet: FEANTA 2018. gada ceļvedis “Mājoklis ir pirmā prioritāte” 

(https://www.feantsa.org/en/report/2016/06/01/housing-first-guide?bcParent=27) un 

FEANTA Eiropas centrs (https://www.feantsa.org/en/network/2018/05/01/housing-first-

europe-hub). 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26693&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26693&LangID=E
https://housingfirsteurope.eu/guide/what-is-housing-first/introducing-housing-first/
https://www.feantsa.org/en/report/2016/06/01/housing-first-guide?bcParent=27
https://www.feantsa.org/en/network/2018/05/01/housing-first-europe-hub
https://www.feantsa.org/en/network/2018/05/01/housing-first-europe-hub
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6) Vairāk uzmanības būtu jāpievērš uz konkrētu cilvēku vērstam, uz tiesībām 

balstītam un integrētam atbalstam kvalitatīvas un ilgtspējīgas darbavietas 

atrašanā visu vecumu iedzīvotājiem un no darba tirgus izslēgtajām iedzīvotāju 

grupām, pie tam neizmantojot negatīvo nosacītību. 

 

 Ir nepieciešams ieguldīt kvalitatīvās, ilgtspējīgās darbavietās, kas garantētu 

nodarbinātību un tiesības uz sociālo aizsardzību (tostarp pašnodarbinātajiem 

iedzīvotājiem) un stiprinātu ar to saistītās sociālās un darba tiesības. 

 

 Ir jānodrošina, lai visās valstīs būtu noteikta valsts minimālā alga (izmantojot kā 

kritēriju 60% no mediānās algas) un tiktu palielināts iztikas minimums 

(izmantojot kā kritēriju 50% no vidējās algas), kas ļautu cilvēkiem izkļūt no 

nabadzības, kā arī cīnītos ar pieaugošo nodarbināto personu nabadzību un 

nestabilitāti nodarbinātības jomā. 

 

 Ir svarīgi uzsvērt nepieciešamību pēc pozitīvas hierarhijas starp minimālajām 

algām un minimālajiem ienākumiem, kur pienācīgu minimālo algu līmenis 

pārsniedz pietiekamu minimālo ienākumu līmeni, par prioritāti izvirzot uz 

cilvēku vērstu, visaptverošu atbalstu kvalitatīvas darbavietas atrašanā (tostarp 

arī ieguldījumus un atbalstu sociālo pakalpojumu jomā). 

 

 Vajadzētu izbeigt negatīvo nosacījumu izmantošanu pabalstu jomā (kad tiek 

izmantota darba meklētāju aktivizēšana un / vai īstenotas sankcijas, kad cilvēki 

atsakās no darba vai mācību piedāvājumiem neatkarīgi no to kvalitātes, kas 

apdraud viņu sociālās tiesības), kas veicina netipisku darba līgumu pieņemšanu 

un / vai nestabilu nodarbinātību, kā arī palielina nodarbināto personu 

nabadzības risku. 

 

 Ir nepieciešams novērtēt darba meklētāju aktivizēšanas pasākumu īstermiņa un 

ilgtermiņa rezultātus un veicināt kvalitatīvu un ilgtspējīgu darbavietu rādītājus, 

kas ir svarīgi, lai novērtētu nodarbinātības jomas mērķu sasniegšanu, lai atkal 

palielinātu nodarbinātības līmeni (kas 2019. gadā bija vidēji pieaudzis visās ES 

dalībvalstīs, izņemot Zviedriju, savukārt kopš 2020. gada otrā ceturkšņa ir 
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samazinājies - īpaši strauji tajās valstīs, kurās jau pirms COVID-19 pandēmijas ir 

bijis zemāks nodarbinātības līmenis). 

 

7) Ir svarīgi veicināt vienotu pieeju izglītībai, apmācībām un mūžizglītībai, kas būtu 

jāuzskata par katra cilvēka sociālām tiesībām. 

 

 Ir nepieciešams pieņemt visaptverošu, uz tiesībām balstītu redzējumu izglītības 

un mūžizglītības jomā, kas iziet ārpus darba tirgus vajadzībām un kas veicina arī 

iekļaujošu izglītību, gan konkrētās personības, gan kopienas attīstību, iespēju 

radīšanu un stiprināšanu, kā arī aktīvu pilsoniskumu. 

 

 Ir nepieciešams ieguldīt bezmaksas vispārējā sabiedrības izglītībā visiem 

iedzīvotājiem (kas būtu jāuzskata par viņu sociālām tiesībām), apkarojot 

diskrimināciju un segregāciju šajā jomā; nodrošinot, lai visi bērni un pieaugušie 

tiktu iekļauti; kā arī jāiegulda digitālo prasmju apguvē. 

 

 Vajadzētu stiprināt kvalitatīvu un iekļaujošu mūžizglītību, kas iziet ārpus 

nodarbinātības jomas, kā arī vajadzības pēc konkrētās kvalifikācijas un 

prasmēm, atbalstot neformālo izglītību un apmācības. 

 

 Ir svarīgi nodrošināt, lai piedāvātā darba kvalifikācijas un prasmju apguve 

(tostarp arī “otrā iespēja”22), kā arī pieaugušo izglītība tiktu pielāgota no darba 

tirgus izslēgtu cilvēku reālajām vajadzībām. 

 

 Kaut arī gan 2020. gada, gan 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tika 

skaidri noteikta saikne starp nelabvēlīgu sociālekonomisko situāciju un sliktiem 

izglītības rezultātiem (vai skolas/studiju nepabeigšanu), šī problēma netika 

ņemta vērā 2020. gada dalībvalstīm adresētos konkrētos ieteikumos (CSRs). 

                                                           
22 Tas nozīmē izglītības un apmācības pasākumus, kas ir paredzēti gados jauniem vai vecākiem 

pieaugušajiem, kuri ir pametuši skolas sistēmu, nesaņemot vidējās vai augstākās izglītības 

diplomu, sniedzot viņiem atbalstu, lai viņi varētu apgūt profesionālās iemaņas un / vai iegūt 

profesionālo kvalifikāciju (sal. ar CEDEFOP pieeju). Vairāk informācijas: 

https://www.cedefop.europa.eu/en/toolkits/vet-toolkit-tackling-early-leaving/intervention-

approaches/second-chance-measures 

https://www.cedefop.europa.eu/en/toolkits/vet-toolkit-tackling-early-leaving/intervention-approaches/second-chance-measures
https://www.cedefop.europa.eu/en/toolkits/vet-toolkit-tackling-early-leaving/intervention-approaches/second-chance-measures
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Tomēr ir sagaidāms, ka tā tiks pienācīgi atspoguļota plānotajā Atveseļošanās un 

noturības mehānismā (ANM/RRF). 

 

8) Ir nepieciešams ieguldīt pilsoniskās sabiedrības organizācijās un dialoga 

veidošanā ar cilvēkiem, kuri ir tieši pieredzējuši nabadzību, uzskatot viņus par 

līdzvērtīgiem partneriem. 

 

 Ir nepieciešams izdot obligātas un pārredzamas vadlīnijas, kas nodrošinās, lai 

pilsoniskās sabiedrības organizācijas un cilvēki, kas saskaras ar nabadzību, tiktu 

regulāri, jēgpilnā un strukturētā veidā iesaistīti kā partneri visos posmos - gan 

dalībvalstu, gan ES līmenī. Šīs vadlīnijas būtu jābalsta uz šīs iesaistīšanas 

juridisko pamatu: 2020. gada Nodarbinātības pamatnostādņu 10. apsvērumu. 

Otrajā posmā būtu jāsagatavo ziņojums, kurā tiks novērtēta šīs pilsoniskās 

sabiedrības organizāciju iesaistīšanās efektivitāte. 

 

 Vajadzētu piešķirt lielāku prioritāti dialogam ar cilvēkiem, kuri tieši saskaras ar 

nabadzību un sociālo atstumtību - gan ES līmenī, gan visās ES dalībvalstīs. 

 

 Ir svarīgi piešķirt pienācīgus resursus pilsoniskajam dialogam, lai nodrošinātu, 

ka NVO (kas ir galvenie sarunu partneri dalībvalstu un ES līmenī), kas pārstāv 

cilvēkus, kuri saskaras ar nabadzību un sociālo atstumtību, pietiek kapacitātes 

vienlīdzīgi piedalīties lēmumu pieņemšanā, kas ietekmē šo cilvēku dzīvi, it īpaši 

vietējā un nacionālajā līmenī. 

 

 Tāpat kā pagājušajā (2020. gadā), EAPN tīkla dalībnieki atkārtoti uzsver, ka ir 

nepieciešams arī ceļvedis ar turpmākajiem pasākumiem attiecībā uz pašreiz 

spēkā esošajām politikas pamatnostādnēm un salīdzinošās novērtēšanas 

pasākumiem (tostarp attiecībā uz minimālo ienākumu), lai noteiktu, kādā veidā 

savstarpējā izglītošanās šajās izšķirošajās jomās novedīs pie konkrētām 

izmaiņām, kas nodrošinās augšupvērsto sociālo konverģenci attiecībā uz 

galvenajām sociālajām tiesībām un to, kādā veidā pilsoniskās sabiedrības 

organizācijas tiek jēgpilni un strukturāli iesaistītas šajā procesā. 
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 Vajadzētu apņemties publicēt gan galīgos Atveseļošanās un noturības plānus 

(RRP), gan Eiropas Komisijas analītiskos dokumentus, kas tiks pievienoti EK 

priekšlikumiem attiecībā uz Padomes īstenošanas aktiem. 

 

 Vēl ir svarīgi apņemties 2022. gadā atgriezties pie pilnvērtīga Eiropas pusgada 

īstenošanas - ar Valstu ziņojumiem un Dalībvalstīm adresētajiem ieteikumiem 

(CSRs), saskaņā ar nodarbinātības pamatnostādnēm un ļaujot sistemātiski 

iesaistīties šajā procesā arī pilsoniskās sabiedrības organizācijām. 
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2) EAPN TĪKLA NOVĒRTĒJUMS ATTIECĪBĀ UZ 2021. GADA 

ILGTSPĒJĪGAS IZAUGSMES STRATĒĢIJU 

2.1. Galvenās iespējas: kādi ir 2021. gada ilgtspējīgas izaugsmes  

stratēģijas pozitīvie aspekti? 

 

 2020. gada Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijas četras dimensijas - vides 

ilgtspējība, produktivitāte, taisnīgums un makroekonomiskā stabilitāte - 

joprojām paliek kā 2021. gada Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijas pamatprincipi, 

Atveseļošanās un noturības mehānisma (RRF) izmantošanas pamatprincipi un kā 

vadošie principi, kurus izmantojot, ES dalībvalstis izstrādās savus Atveseļošanās 

un noturības plānus (RRP). 

 

 2021. gada Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā būtiskā nozīme tiek piešķirta 

“neatliekamai vajadzībai pēc tā, lai dalībvalstu valdības atrisinātu ilgstošas 

problēmas, kas ietekmē taisnīgumu sabiedrībā”, izstrādājot atbilstošu politiku 

un veicot ieguldījumus, lai novērstu COVID-19 pandēmijas sekas: “Tas ietver sevī 

dalībvalstu veselības un sociālās aizsardzības sistēmu gatavību un izturību, 

vienlīdzīgu piekļuvi pieejamai un kvalitatīvai veselības aprūpei, ilgtermiņa aprūpei 

un bērnu aprūpei, kā arī demogrāfiskās izmaiņas, globalizāciju, digitālo un zaļo 

pāreju”(3. lpp.). 

 

 Vēl viena 2021. gada Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijas prioritāte ir   

"taisnīgums" – tajā tika uzsvērta "nepieciešamība aizsargāt Eiropas pilsoņus, 

viņu veselību un darbavietas, vienlaikus nodrošinot taisnīgumu, noturību un 

makroekonomisko stabilitāti visā Eiropas Savienībā" (1. lpp.).  

 

Atveseļošanās un noturības mehānisms (RRF) atbalstīs ES dalībvalstu centienus 

“efektīvi stiprināt savu sociālo un ekonomisko noturību un līdz ar to arī valsts 

ekonomikas izaugsmes potenciālu un jaunu darbavietu radīšanu (1. lpp.). EAPN 
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tīkla dalībnieki uzskata, ka šajā situācijā ir svarīgi arī apņemties saglabāt esošās 

darbavietas. 

 

 COVID-19 pandēmijas īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa ekonomiskā un 

sociālā ietekme (sekas) tika ņemta vērā 2021. gada Ilgtspējīgas izaugsmes 

stratēģijā – šīs jomas tika noteiktas par prioritārām investīciju jomām.  

 

EAPN tīkla dalībnieki pozitīvi vērtē arī to faktu, ka šīs jomas tika uzskatītas par 

prioritārām jau 2020. gada dalībvalstīm adresētajos konkrētajos ieteikumos 

(CSRs). 

 

 Tas attiecas arī uz tiem gadījumiem, kad tekstā COVID-19 pandēmija tikusi 

pasniegta kā impulss "pārskatīt darba apstākļus daudzās tautsaimniecības 

nozarēs" (4. lpp.). 

 

EAPN tīkla dalībnieki uzskata, ka ir svarīgi šajā procesā iekļaut to sieviešu un 

vīriešu darba apstākļus, kuri strādā mazkvalificētus un zemu apmaksātus darbus, 

kur nav iespējams veikt tāldarbu, ieskaitot tos iedzīvotājus, kuri veic "būtisku 

darbu" un kuri vairāk nekā citi darba ņēmēji ir bijuši pakļauti dažādiem riskiem, 

kurus ir radījusi COVID-19 pandēmija. 

 

Vēl svarīgāk ir tas, ka 2021. gada Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā (un loģiski, arī 

Atveseļošanās un noturības plānos (RRP) kā prioritārās jomas, kam būtu 

jāpievērš uzmanība, tika noteiktas: “nodarbinātība, prasmes, veselība, izglītība, 

it īpaši, lai novērstu pieaugošo nevienlīdzību un atbalstītu tos iedzīvotājus, kuri 

COVID-19 pandēmijas laikā ir cietuši visvairāk - piemēram, jauniešus, sievietes 

un neaizsargātās iedzīvotāju grupas" (4. lpp.). 

 

 2021. gada Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģija ietver sevī skaidru paziņojumu par 

to, ka ES dalībvalstu Atveseļošanās un noturības plāniem (RRP) būtu “efektīvi 

jārisina politikas problēmas, kas tika noteiktas Eiropadomes pieņemtajos 

dalībvalstīm adresētajos konkrētajos ieteikumos (CSRs) - it īpaši 2019. un    

2020. gada Eiropas pusgada ciklos” (5. lpp.).  
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Tas galvenokārt ir vērtējams pozitīvi, jo vairāki dalībvalstīm adresētie konkrētie 

ieteikumi (CSRs) atbilst EAPN tīkla noteiktajām prioritātēm, jo īpaši tie ieteikumi, 

kas 2020. gadā tika piedāvāti daudzām ES dalībvalstīm, reaģējot uz COVID-19 

pandēmiju. 

 

ES dalībvalstis tika mudinātas koncentrēties arī uz “tām problēmām un 

prioritātēm, kas radīs visilgāko ietekmi un stiprinās ES dalībvalstu izaugsmes 

potenciālu, veicinās jaunu darbavietu radīšanu, uzlabos veselības aprūpes 

sistēmas un ekonomisko un sociālo noturību, kā arī reģionālo kohēziju” (avots - 

turpat). 

 

 Ir pozitīvi vērtējams arī tas fakts, ka 2021. gada Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā 

tika uzsvērts, ka Atveseļošanās un noturības mehānisms (RRF) - ar tā aizdevumu 

un dotāciju kombināciju - būtu jāizmanto, lai veicinātu dzīves līmeņa 

augšupvērsto konverģenci (uzlabošanu) visā Eiropas Savienībā.  

 

Šajā dokumentā tika noteikts arī tas, ka “Atveseļošanās un noturības mehānisms 

nodrošinās līdzekļus, lai palīdzētu dalībvalstīm tikt galā ar ekonomiskām un 

sociālām problēmām, ar kurām tās saskaras” (4. lpp.). Tam vajadzētu arī palīdzēt 

veidot ceļu uz ilgtspējīgāku, izturīgāku un taisnīgāku Eiropu priekš nākamās 

paaudzes, saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības 

mērķiem” (3. lpp.). 

 

Tas pats attiecas arī uz zaļo un digitālo transformāciju, jo pateicoties RRF 

“notiks pāreja uz ilgtspējīgu un iekļaujošu ekonomikas modeli” (2. lpp.). Šādu 

retoriku un šos paziņojumus tomēr vajadzētu pamatot ar konkrētiem 

īstenojamiem pasākumiem, kas palīdzētu arī novērst un samazināt nabadzību un 

sociālo atstumtību. 

 

 2021. gada Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā ES dalībvalstis tiek mudinātas “Arī 

2021. gadā turpināt pareizi izmantot fiskālo elastību, lai atbalstītu savu 
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ekonomiku” (4. lpp.).23
 EAPN tīkla dalībnieki uzskata, ka plašāka perspektīva, kas 

ne tikai sniegtu atbalstu ekonomikai, bet arī aptvertu sabiedrības vajadzības, šajā 

situācijā tomēr būtu bijis acīmredzami labāks risinājums.  

 

Ņemot vērā finanšu un ekonomikas krīzes pieredzi (kas tika gūta apmēram pirms 

desmit gadiem) un atsaucoties uz “pastāvošo līdzsvara trūkumu, kas ar laiku 

varētu aizvien pasliktināties” (4. lpp.), šajā dokumentā netiek pieminēti taupības 

pasākumi un uzmanība drīzāk tiek pievērsta “noturīgas atveseļošanās 

pasākumiem”(4. lpp.).  

 

Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģija nosaka mērķi strādāt, lai sasniegtu piesardzīgu 

vidēja termiņa fiskālo stāvokli, vienlaikus veicinot ieguldījumus, divkāršās pārejas 

un sociālo iekļaušanu” (turpat), ar norādi “kad to atļauj ekonomiskie apstākļi” 

(turpat). 

 

 2020. gada Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā tika apstiprināts tas, ka jaunajai 

ekonomikas programmai būtu jānodrošina, lai pāreja būtu taisnīga un 

iekļaujoša, lai iedzīvotāju intereses tiktu uzskatītas par prioritāti un lai pārejas 

izmaksas nesegtu paši visneaizsargātākie iedzīvotāji. Vēl tajā tika atzīts, ka 

klimata pārmaiņām un to papildinošai politikai ir būtiska ietekme uz 

izmaksu/ieguvumu sadali. 

 

Savukārt, 2021. gada Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā šīs prioritātes ir bijušas 

mazāk izteiktas, un tajā netika pievērsta uzmanība maznodrošinātām un 

                                                           
23 2020. gada martā Eiropas Komisija aktivizēja Stabilitātes un izaugsmes pakta 

(https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-

coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-

growth-pact_en) Vispārējo klauzulu (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0123&from=EN).  
 

2021. gada Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā ir ietverts arī labi domāts vēstījums, ka būtu 

jāatbalsta pieeja bez taupības pasākumiem, bet neskatoties uz to, visi uzskaitītie mērķi diez 

vai varētu tikt sasniegti vienlaicīgi: "Kad ekonomiskie apstākļi to atļauj, fiskālās politikas 

mērķim ir jābūt: atjaunot vidēja termiņa fiskālās pozīcijas un nodrošināt parāda ilgtspēju, 

vienlaikus veicinot ieguldījumus" (8. lpp.). 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0123&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0123&from=EN
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neaizsargātām iedzīvotāju grupām un zaļās pārejas ietekmei uz 

izmaksu/ieguvumu sadali šajās grupās.  

 

Tomēr 2021. gada stratēģijā joprojām tika uzsvērta "nepieciešamība atbalstīt 

reģionus, nozares un darbiniekus, kurus visvairāk ietekmē zaļā pāreja, un mazināt 

šīs pārejas sociālekonomisko ietekmi" (4. lpp.).  

 

Tā atgādina ES dalībvalstīm, ka  būtu "jāņem vērā nepieciešamība nodrošināt 

sociāli taisnīgu pāreju visās zaļās politikas jomās" (6. lpp.), taču tas drīzāk ir 

stratēģijas netiešais mērķis.  

 

Visbeidzot, 2021. gada Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā tika pieminēts mērķis 

"samazināt enerģētisko nabadzību" (6. lpp.), bet tikai šaurā kontekstā (attiecībā 

uz ēku renovācijas shēmām). 

 

 2021. gada Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģija galveno uzmanību pievērš 

nepieciešamībai ieguldīt visu iedzīvotāju grupu digitālo prasmju attīstīšanā, lai 

nodrošinātu, ka “visi eiropieši ir spējīgi piedalīties sabiedriskajā dzīvē un izmantot 

digitālās pārejas priekšrocības” (7. lpp.).  

 

Mācoties no COVID-19 pandēmijas radītajām sekām un sabiedrības jaunajām 

vajadzībām, šajā stratēģijā tika noteikts mērķis “nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi 

digitālajai infrastruktūrai, aprīkojumam un prasmēm (…), lai novērstu digitālo 

plaisu (nevienlīdzību digitālajā jomā)”.  

 

Neskatoties uz to, šajā stratēģijā netika skaidri noformulēta nepieciešamība pēc 

skaidras sociālās dimensijas saistītajā politikā, regulējumā un investīcijās, kā arī 

aicinājums īstenot mērķtiecīgus pasākumus, kas palīdzētu novērst iedzīvotāju 

nevienlīdzību attiecībā uz digitālām prasmēm. 

 

 2021. gada Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijas sadaļā "taisnīgums" tiek brīdināts 

par nevienlīdzības palielināšanās risku gan atsevišķās ES dalībvalstīs, gan visas 

Eiropas mērogā. 

 



31 
 

Šāda nevienlīdzība tiek cieši saistīta ar strukturālām problēmām, "kuras jau 

daudzus gadus tiek identificētas kā Eiropas pusgada sastāvdaļa un kuras COVID-

19 krīze ir vēl pastiprinājusi" (7. lpp.). 

 

Tādā pašā veidā šī stratēģija aicina ES dalībvalstis darīt visu iespējamo, "lai 

novērstu bezdarba un sociālās atstumtības nostiprināšanos un atvieglotu darba 

tirgus pielāgošanos, kas ir nepieciešama zaļajai un digitālajai pārejai" (turpat), 

savukārt nabadzība tajā pat netiek pieminēta! 

 

 2021. gada Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģija daudz koncentrējas uz 

nevienlīdzības tematu. Taču tajā galvenokārt tiek aplūkoti šīs nevienlīdzības 

izraisītie šķēršļi (ilgtspējīgas) ekonomiskās izaugsmes, kā arī sociālās un 

teritoriālās kohēzijas sasniegšanai.  

 

Tas tiek darīts, ņemot vērā nepieciešamību novērst pastāvīgi lielas 

nodarbinātības jomas un atalgojuma atšķirības starp sievietēm un vīriešiem un 

nodrošināt abiem dzimumiem vienlīdzīgu piekļuvi izglītībai, veselības aprūpei un 

ilgtermiņa aprūpei, un ne tikai COVID-19 pandēmijas negatīvās ietekmes 

rezultātā, bet arī turpmākajos gados. Šis tematiskais fokuss tika izstrādāts arī uz 

veselīgu un izturīgu sabiedrību fona. 

 

Atkal, salīdzinot ar 2020. gada Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģiju, atsevišķie temati 

un aspekti (piemēram, nabadzība, nodarbināto personu nabadzība, nestabila 

nodarbinātība, diskriminācija, kā arī atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju 

grupas, piemēram, cilvēki no kopienām, kurās ir sociālekonomiski nelabvēlīgie 

apstākļi, personas ar invaliditāti, bērni, vientuļie vecāki, bezpajumtnieki, romi, 

melnādainie, Āzijas izcelsmes iedzīvotāji un citi mazākumtautību pārstāvji 

(BAME)24 vai migranti un bēgļi) 2021. gada Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā pat 

netika pieminēti!  

                                                           
24 Pieejamie dati liecina, ka iedzīvotāji no BAME grupas (melnādainie, Āzijas izcelsmes 

iedzīvotāji un citi mazākumtautību pārstāvji), tāpat kā cilvēki ar invaliditāti, ir visvairāk cietuši 

no COVID-19 pandēmijas, kā arī no dažām tās apkarošanas politikas neparedzētajām sekām, jo 

viņi ir pakļauti lielākam nabadzības riskam, viņiem ir sliktākas veselības perspektīvas un 
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EAPN tīkla dalībnieki uzskata, ka tas ir neizskaidrojami, ka šie temati stratēģijā 

netika iekļauti tieši šogad, kad COVID-19 pandēmija ir skārusi Eiropu un pasauli 

un vislielāko negatīvo ietekmi atstājusi tieši uz neaizsargātajiem iedzīvotājiem un 

iedzīvotāju grupām. 

 

 EAPN tīkla dalībnieki atzinīgi vērtē 2021. gada Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā 

iekļauto atsauci uz Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Tas pats attiecas arī uz 

aicinājumu ES dalībvalstīm "īstenot pasākumus, lai nodrošinātu vienlīdzīgas 

iespējas visiem iedzīvotājiem, iekļaujošu izglītību, taisnīgus darba apstākļus un 

pienācīgu sociālo aizsardzību" (8. lpp.). 

 

Neskatoties uz to, 2021. gada Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā netiek pievērsta 

pietiekama uzmanība (izņemot tās sadaļu par taisnīgumu) nelabvēlīgā situācijā 

esošajām un neaizsargātām iedzīvotāju grupām vai cilvēkiem.  

 

2020. gada Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā tika uzsvērts, ka ES būtu pilnībā 

jāievēro Eiropas sociālo tiesību pīlāra principi, lai uzlabotu savu ekonomiskās un 

sociālās jomas sniegumu, savukārt 2021. gada stratēģijā šajā kontekstā netika 

pieminētas "sociālās tiesības". 

 

 2021. gada Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā darba tirgus segmentācijas 

problēmas risināšana, aktīvas darba tirgus politikas stiprināšana un 

iekļaujošākas izglītības sistēmas izveidošana pamatoti tika uzskatīta par 

labklājības valstu un sociālās aizsardzības sistēmu galvenajām prioritātēm un 

izaicinājumiem.  

 

Eiropas sociālo tiesību pīlāra ietvaros Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģija atsaucas uz 

jauniešiem, sievietēm un “nelabvēlīgā situācijā esošajām iedzīvotāju grupām, 

piemēram, mazkvalificētiem cilvēkiem un cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī 

                                                                                                                                                                                     
neaizsargātākais stāvoklis darba tirgū. Kā tika uzsvērts iepriekš 2. galvenie vēstījumā, tas 

nozīmē arī konkrētu un pielāgotu politiku pandēmijas seku novēršanai. 
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mazākumtautību pārstāvjiem (ar citādu rasu vai etnisko piederību)” (8. lpp.), 

kurus COVID-19 krīze ir skārusi nesamērīgi smagi.25 

 

Atbilstoši dažu dalībvalstu ziņojumos un 2020. gada dalībvalstīm adresētajos 

konkrētos ieteikumos sniegtajai analīzei, Eiropas Komisija atkal par "pašlaik 

vissvarīgāko noteicošo faktoru attiecībā uz bērnu un jauniešu izglītības 

rezultātiem" ir noteikusi viņu sociālekonomisko situāciju (8. lpp.).  

 

Pirms šī novērtējuma ir sastopama arī atsauce uz COVID-19 pandēmijas negatīvo 

ietekmi un aicinājums pārskatīt "pašreizējās sociālās aizsardzības sistēmas un 

darba tirgu" (8. lpp.), ņemot vērā gan demogrāfiskās izmaiņas, gan arī zaļo un 

digitālo pāreju. 

 

Neskatoties uz to, šajā analīzē netika iekļauta atsauce uz nabadzības, nestabilu 

nodarbinātības apstākļu un sociālās atstumtības strukturālajiem cēloņiem, kas 

iziet ārpus funkcionālām prasībām attiecībā uz reformām. 

 

2020. gada Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā tika precīzāk un skaidrāk noteiktas 

konkrētās problēmas un prioritātes, balstoties uz kurām būtu jāveic politikas 

izmaiņas, uzsverot nepieciešamību pēc plašākas iekļaušanas un labākas izglītības 

un apmācību (tostarp arī profesionālās izglītības un apmācību (PIA) kvalitātes, kā 

arī konkrētas sociālās atstumtības riskam izglītības un apmācību jomā pakļautas 

iedzīvotāju grupas26 un sociālās aizsardzības shēmu loma nelegālā vai netipiskā 

darba samazināšanā.27 

                                                           
25 Tas pats attiecas arī uz Eiropas 7. vadošās iniciatīvas ieviešanu (“jauno prasmju apgūšana 

un esošo prasmju uzlabošana”): “Dalībvalstīm būtu jāpievērš īpaša uzmanība nelabvēlīgā 

situācijā esošām iedzīvotāju grupām (sievietēm un it īpaši jauniešiem, kuri tikko ienākuši 

darba tirgū), radot kvalitatīvas nodarbinātības iespējas, atbalstot atbilstošu apmācību 

(prakses) piedāvājumu un stiprinot profesionālo izglītību un apmācību (PIA)” (11. lpp.). 

 
26 Mēs pozitīvi vērtējam konkrēto atsauci uz to, ka vajadzētu novērst nevienlīdzību, ar kuru 

saskaras atstumtības riskam pakļautas iedzīvotāju grupas (tostarp personas ar invaliditāti, 

romi un migranti) ar mērķi atbalstīt šīs iedzīvotāju grupas, lai pilnībā izmantotu viņu 

potenciālu, un ar to dot ieguldījumu ekonomikā, sociālās aizsardzības sistēmā un sabiedrībā. 
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 2021. gada Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā tika pieminēta izvairīšanās no 

nodokļu maksāšanas, temats, kuram arī 2020. gada dalībvalstīm adresētajos 

konkrētajos ieteikumos tika pievērsts daudz uzmanības.  

 

Taču diemžēl 2021. gada Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā netika pievērsta 

plašāka uzmanība arī godīgai nodokļu politikai un pietiekamu nodokļu ieņēmumu 

lomai labklājības valstu finansēšanā, kas tika skaidri pieminēts 2020. gada 

Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā.28
  

 

Savukārt nodokļu nemaksāšana tika pieminēta tikai saistībā ar "šķēršļiem, kas 

varētu radīt riskus investīciju projektiem" (11. lpp.)29 

 

 Eiropas 7. vadošajā iniciatīvā (“jauno prasmju apgūšana un esošo prasmju 

uzlabošana”) ir atsauces uz nepieciešamību pielāgot izglītības sistēmas tādā 

veidā, lai attīstītu digitālās prasmes, kā arī atbalstītu visu vecumu iedzīvotāju 

                                                                                                                                                                                     
Avots: EAPN tīkla brošūra “Zaļais un sociālais kurss, kas novērstu nabadzību. EAPN tīkla 

reakcija uz 2020. gada ilgtspējīgas izaugsmes stratēģiju un 2020. gada Vienoto nodarbinātības 

ziņojumu”, 4.lpp. (2020. gada janvāris). Pieejama šeit: https://www.eapn.eu/wp-

content/uploads/2020/01/EAPN-EAPN-Response-to-the-Annual-Sustainable-Growth-

Strategy-2020-4040.pdf 
 
27 Tiek veicinātas investīcijas “pienācīgās un ilgtspējīgās sociālās aizsardzības sistēmās, 

sociālās atstumtības apkarošanā” - sociālās aizsardzības sistēmas būtu jāpielāgo tādā veidā, 

lai tās aptvertu visus iedzīvotājus, kuriem ir nepieciešama šāda palīdzība, neatkarīgi no viņu 

darba statusa, uzsverot nepieciešamību pēc sociālās aizsardzības visos nodarbinātības veidos 

strādājošajiem (aptverot arī nelegālo un netipisko darbu).” Avots: turpat. 
 

28 Tika skaidri uzsvērts taisnīgo nodokļu jautājums (it īpaši izvairīšanās no nodokļu 

maksāšanas un nodokļu nemaksāšana), kā arī tas, vai pašreizējie nodokļi ir spējīgi 

apmierināt ekonomikas un cilvēku vajadzības. Tika uzsvērta arī nodokļu nozīme labklājības 

valstu finansēšanā: “Dalībvalstu nodokļu / pabalstu sistēmas būtu jāoptimizē, lai uzlabotu 

stimulus darba tirgum un līdzdalībai, kā arī palielinātu taisnīgumu un nodrošinātu 

labklājības sistēmu ilgtspēju un atbilstību.” Avots: turpat. 
 

29 "Šie šķēršļi var svārstīties no administratīvā sloga uzņēmējdarbības uzsākšanai līdz 

prasmju trūkumam, pārāk augstiem vai sarežģītiem nodokļiem, izvairīšanās no nodokļu 

maksāšanas, ierobežojošiem tiesību aktiem kādā nozarē vai pārāk ilgstošai tiesvedībai" 

Avots: turpat, 11. lpp. 

https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2020/01/EAPN-EAPN-Response-to-the-Annual-Sustainable-Growth-Strategy-2020-4040.pdf
https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2020/01/EAPN-EAPN-Response-to-the-Annual-Sustainable-Growth-Strategy-2020-4040.pdf
https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2020/01/EAPN-EAPN-Response-to-the-Annual-Sustainable-Growth-Strategy-2020-4040.pdf
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izglītību un profesionālo apmācību, kas ir svarīgi, lai apkarotu nabadzību un 

sociālo atstumtību.  

 

Šajā 7. vadošajā iniciatīvā tika pieminēta "sociālā iekļaušana" saistībā ar 

Atveseļošanās un noturības mehānismu (RRF), savukārt Ilgtspējīgas izaugsmes 

stratēģijā tika iekļauta arī otrā nepārprotama atsauce uz nepieciešamību 

pārorientēt politiku uz sociālās iekļaušanas uzlabošanu: "Ieguldījumi iedzīvotāju 

pārkvalifikācijā un kvalifikācijas celšanā ir svarīgi, lai atbalstītu zaļo un digitālo 

pāreju, uzlabotu inovācijas un izaugsmes potenciālu, veicinātu ekonomisko un 

sociālo noturību un nodrošinātu kvalitatīvu nodarbinātību un sociālo iekļaušanu" 

(10. lpp.). 

 

 Aplūkojot EK norādījumus ES dalībvalstīm attiecībā uz Atveseļošanās un 

noturības plāniem 

(https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/3_en_document_travail_service_p

art1_v3_en_0.pdf), EAPN tīkla dalībnieki pozitīvi vērtē to, ka ES dalībvalstīm tika 

ieteikts koncentrēties uz "neaizsargātajām iedzīvotāju grupām" veselas trīs 

reizes: 

 

 ES dalībvalstis tika aicinātas “sniegt datus par paredzamo Atveseļošanās un 

noturības plānu ietekmi uz (…) sociālās noturības stiprināšanu (saistībā ar 

nodarbinātību, prasmēm un sociālo politiku), it īpaši attiecībā uz 

visneaizsargātākajām iedzīvotāju grupām, veselības aprūpes un aprūpes 

sistēmu.” (4. lpp.).  

 

Šajā kontekstā būtu jāietver un jāizmanto Sociālo Rezultātu apkopojuma 

pamatrādītāji, sekundārie rādītāji un informācija, kas tika iekļauta 

Nodarbinātības pārraudzības instrumentā un Sociālās aizsardzības 

pārraudzības instrumentā. 

 

EAPN tīkla dalībnieki tomēr uzskata, ka galvenā uzmanība būtu jāpievērš 

cilvēkiem, kuri ir pakļauti nabadzības riskam, kā arī neaizsargātām 

iedzīvotāju grupām.  

 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/3_en_document_travail_service_part1_v3_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/3_en_document_travail_service_part1_v3_en_0.pdf
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Labāka pierādījumu bāze (datu bāze) šādā situācijā varētu arī palīdzēt 

uzlabot pasākumus un programmas, kas ir domātas, lai atbalstītu tos 

iedzīvotājus, kurus ir smagi skārusi COVID-19 pandēmija un / vai kuriem ir 

nepieciešams konkrētais atbalsts, lai novērstu pandēmijas negatīvās sekas. 

 

 ES dalībvalstis tika aicinātas “uzsvērt COVID-19 krīzes sociālo un 

ekonomisko ietekmi uz dažādām sabiedrības grupām (piemēram, ietekmi 

uz izmaksu/ieguvumu sadali) un neaizsargāto iedzīvotāju grupu situāciju” 

(5. lpp.). 

 

 Papildus tam, ES dalībvalstīm būtu jāparāda “Atveseļošanās un noturības 

plānos ietverto ieguldījumu, pasākumu un reformu ietekme uz ES pilsoņu 

digitālo prasmju uzlabošanu (tostarp arī mazāk aizsargātajās sociālajās 

grupās)” (6. lpp.). 

 

 EK vadlīnijās ES dalībvalstīm attiecībā uz Atveseļošanās un noturības 

plāniem 

(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/3_en_document_travail_service_

part1_v3_en_0.pdf) tiek uzskaitīti vairāki mērķi, kurus ES dalībvalstis varētu 

iekļaut savā Atveseļošanās un noturības plānā (RRP) un sasniegt (sk. tabulu 

2021. gada ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijas 10. lpp.) atbilstoši EAPN tīkla 

noteiktajām prioritātēm. Vairākums šādu "kopīgu punktu" ir atrodams 

dokumenta sadaļā "Darba tirgus, izglītības, veselības jomas un sociālā 

politika".30 

                                                           
30 Zemāk ir atrodams saraksts ar mērķiem, kas varētu kļūt par Atveseļošanas un noturības 

plāna (RRP) sastāvdaļu sadaļā "Darba tirgus, izglītības, veselības jomas un sociālā politika" 

atbilstoši EAPN tīkla prioritātēm: 
 

1) darbspējīga vecuma iedzīvotāju kvalifikācijas paaugstināšana un pārkvalificēšana;  

2) darba tirgus segmentācijas samazināšana; 

3) īstermiņa darba shēmu un bezdarbnieka pabalstu nodrošinājuma uzlabošana; 

4) vienlīdzības nodrošināšana visiem iedzīvotājiem un personu ar invaliditāti iekļaušana 

saskaņā ar ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām; 

5) līdzdalības darba tirgū uzlabošana (tostarp mazāk aizsargātu iedzīvotāju grupu); 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/3_en_document_travail_service_part1_v3_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/3_en_document_travail_service_part1_v3_en_0.pdf
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Papildus šiem mērķiem, sadaļā "Valsts finanses un nodokļi" tika pieminēta 

"Cīņa pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas", tāds mērķis kā "Digitālo 

prasmju stiprināšana, digitālās nevienlīdzības (plaisas) mazināšana" tika 

pieminēts digitālās pārejas kontekstā, savukārt "Pasākumi privāto 

parādsaistību samazināšanai" tika pieminēti zem virsraksta 

"Uzņēmējdarbības vide". 

 

2.2. Galvenās problēmas: kādi 2021. gada ilgtspējīgas izaugsmes 

stratēģijas aspekti izraisa vislielākās bažas? 

 

 Tāpat kā iepriekšējos gados, EAPN tīkla galvenās bažas ir par to, cik lielā mērā 

sociālajām tiesībām, cīņai pret nabadzību, sociālajai iekļaušanai un sociālajam 

taisnīgumam tiek piešķirta vienlīdzīga loma ekonomisko, vides jomas un sociālo 

mērķu trijstūrī. 

 

Cieši saistīta ar to ir arī otrā vispārēja problēma: 2021. gada ilgtspējīgas 

izaugsmes stratēģijas pieejas vispārējā saskaņotība, lai panāktu būtisku ietekmi 

uz nabadzības un nevienlīdzības mazināšanu. 

 

Trešā būtiska problēma saistībā ar 2021. gada stratēģiju ir: tajā netika piešķirta 

skaidra loma pilsoniskajam dialogam un līdzdalībai, jo abi šie instrumenti ir 

svarīgi efektīvai politikas izstrādei un īstenošanai, kas varētu mazināt nabadzību 

un sociālo atstumtību vietējā līmenī. 

 

Lai efektīvi nodrošinātu sociālās tiesības, EAPN tīkla dalībnieki uzskata, ka ir 

ārkārtīgi svarīgi, lai ilgtspējīgas izaugsmes stratēģija palīdzētu nodrošināt, lai 

cilvēki, kuri saskaras ar nabadzību, kopā ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 

                                                                                                                                                                                     
6) veselības un aprūpes sistēmu noturības, pieejamības un efektivitātes, kā arī to 

sagatavotības krīzei uzlabošana; 

7) sociālās aizsardzības (tostarp ilgtermiņa aprūpes) stiprināšana; 

8) saiknes stiprināšana starp izglītību/apmācību un darba tirgu; 

9) prasmju attīstīšana zaļai un digitālai pārejai. 
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kas atbalsta šos cilvēkus, kļūtu par līdzvērtīgiem dalībniekiem Eiropas pusgada 

ciklā. 

 

 2021. gada ilgtspējīgas izaugsmes stratēģija turpina popularizēt jauno "zaļās 

izaugsmes" paradigmu. Tā rezultātā pastāv risks, ka tradicionālo izaugsmes 

modeli ar tajā dominējošajām makroekonomiskajām prioritātēm (stabilitāte, 

konkurētspēja un izaugsme) aizstās tikai ar zaļo izaugsmi, nevis ar taisnīgāku 

sociālās un ilgtspējīgas attīstības ekonomisko modeli saskaņā ar ANO 

programmu 2030. gadam. 

 

Eiropas Zaļajam kursam varētu būt svarīga loma jaunās sociālās un ilgtspējīgas 

stratēģijas veicināšanā un ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, taču tas 

nevarētu aizstāt saskaņotu ilgtermiņa sociālo, iekļaujošo un ilgtspējīgo Eiropas 

stratēģiju 2020. – 2030. gadam, jo tajā kā prioritātes netika izvirzīti sociālie 

ieguldījumi sociālajās tiesībās, kvalitatīvās darba vietās, sociālajā aizsardzībā un 

sabiedriskajos pakalpojumos. EAPN tīkla dalībnieki uzskata, ka Eiropas Zaļais 

kurss vēl pietiekami nenodrošina to, ka nabadzīgie iedzīvotāji par to nemaksā, 

kā arī to, ka viņi gūst līdzvērtīgu labumu no zaļās pārejas, t.i., to, ka tā būs sociāli 

taisnīga pāreja. 

 

 2021. gada ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā taisnīguma jautājumam tika veltīta 

tikai īsa sadaļa (mazāk par vienu lapu); šķiet, ka "taisnīgums" netiek pielīdzināts 

vides jautājumiem un videi draudzīgai pārejai, digitālajai pārejai un 

produktivitātei, kā arī makroekonomiskai stabilitātei. 2021. gada ilgtspējīgas 

izaugsmes stratēģija arī rada iespaidu, ka nabadzības novēršanai un 

samazināšanai, kā arī Eiropas sociālo tiesību pīlāra principu īstenošanai (abas ir 

šobrīd īpaši aktuālās problēmas, ņemot vērā COVID-19 pandēmijas ekonomiskās 

un sociālās sekas) netiek piešķirta liela prioritāte. 

 

 2021. gada ilgtspējīgas izaugsmes stratēģija vairs neatsaucas uz stratēģiju 

“Eiropa 2020” un tās sociālajiem mērķiem (it īpaši tās nabadzības samazināšanas 

mērķi). EAPN tīkla dalībniekus ļoti sarūgtina tas, ka šajā dokumentā vispār netika 
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pieminēta nabadzība31, neskatoties uz to, ka šis ir galvenais rādītājs Sociālo 

rezultātu apkopojumā un 1. ilgtspējīgas attīstības mērķī (tajā tika pieminēta tikai 

“enerģētiskā nabadzība” - 6. lpp.). 

 

EAPN tīkla dalībnieki uzskata, ka skaidra ES līmeņa nabadzības apkarošanas 

mērķa zaudēšana no 2021. gada (ja tas netiks iekļauts gaidāmajā Eiropas sociālo 

tiesību pīlāra Rīcības plānā) būtu vērtējama kā ievērojams solis atpakaļ attiecībā 

uz ES principiem un saistībām attiecībā uz godīgumu, taisnīgumu, iekļaušanu, 

pieklājību un sociālo mieru. 

 

 2021. gada ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā nav skaidras atsauces uz sociālajām 

vai cilvēktiesībām: Eiropas sociālo tiesību pīlārs tajā tika pieminēts tikai saistībā 

ar nepieciešamību ES dalībvalstīm "pieņemt pasākumus, lai nodrošinātu 

vienlīdzīgas iespējas, iekļaujošu izglītību, taisnīgus darba apstākļus un 

atbilstošu sociālo aizsardzību" (8. lpp.). Citiem vārdiem sakot: 2021. gada 

ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā netika piešķirta būtiska loma Eiropas sociālo 

tiesību pīlāram, kā arī netika veicināta uz tiesībām balstīta pieeja iekļaujošas un 

ilgtspējīgas izaugsmes veicināšanai.  

 

Saskaņā ar 2020. gada ilgtspējīgas izaugsmes stratēģiju, Eiropas sociālo tiesību 

pīlāra sociālā dimensija atkal ir bijusi vērsta lielākoties uz nodarbinātību, 

prasmēm un izglītību, nevis uz sociālās aizsardzības un sociālās iekļaušanas 

jomu. EAPN tīkla dalībnieki uzskata, ka šādā pieejā uzmanība netika pievērsta 

galvenajām sociālajām tiesībām, kas ir saistītas ar piekļuvi sociālajai aizsardzībai 

un sabiedriskajiem pakalpojumiem, kas ir būtiskas cīņai pret nabadzību un 

nevienlīdzību. 

 Ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM) netika integrēti 2021. gada ilgtspējīgas 

izaugsmes stratēģijā. Tas ir pretrunā ar iepriekšējā gada nodomu un paziņojumu 

par to integrēšanu Eiropas pusgadā no 2020. gada. EAPN tīkla dalībnieki uzskata, 

                                                           
31 Tas atbilst 2020. gada Vienotajam nodarbinātības ziņojumam, kurā arī nebija iekļauts 

termins "nabadzība" standarta formulējumā "cīņa pret nabadzību un sociālo atstumtību", kaut 

arī tajā tika apgalvots, ka “lai veicinātu taisnīgumu, ir nepieciešami ieguldījumi prasmēs, 

pietiekamās un ilgtspējīgās sociālās aizsardzības sistēmās un cīņā pret sociālo atstumtību”. 
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ka šī ir zaudēta iespēja, jo cīņai pret nabadzību un nevienlīdzību ir būtiski vismaz 

9 galvenie Ilgtspējīgas attīstības mērķi, tostarp 1. IAM - par nabadzības 

samazināšanu. 

 

Šajā sakarā, mūs nepārsteidz tas, ka arī Ilgtspējīgas attīstības mērķu līdzdalības 

pieeja jaunajā stratēģijā vairs netika pieminēta. Neskatoties uz to, mēs uzskatām, 

ka Zaļās un digitālās pārejas nozīme 2021. gada ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā, 

kā arī Atveseļošanās un noturības mehānisma (ANM/RRF) ieguldījums 

"konkurētspējīgas ilgtspējas nodrošināšanā", visticamāk, netieši veicinās dažu 

Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu. 

 

 Prasība, lai katrā Atveseļošanas un noturības plānā (RRP) būtu iekļauti vismaz 

37% no izdevumiem, kas saistīti ar klimatu un videi draudzīgu (zaļu) pāreju, un 

līdz 20% no izdevumiem “digitālajai pārejai” samazinātu relatīvo svaru un 

konkrētās summas, kuras varētu iztērēt pasākumiem un ieguldījumiem 

sociālajā un nodarbinātības jomā. Citiem vārdiem sakot: Eiropas Komisijas 

“Finansēšanas un ieguldījumu paketē” netika paredzēts skaidrs un atbilstošs 

finansējums sociālajai jomai. 

 

Ņemot vērā to faktu, ka gan Nacionālām reformu programmām, gan 

Atveseļošanas un noturības plāniem joprojām būs jāpierāda, ka gan tie, gan 

2021. gada ilgtspējīgas izaugsmes stratēģija kopumā veicina sociālo un ilgtspējīgo 

Eiropas pusgadu, EAPN tīkla dalībnieki uzskata, ka ir nepieciešams, lai 

finansējumā būtu paredzēta noteikta procentuālā daļa sociālajām reformām, kā 

arī saņemt skaidrāku padomu no Eiropas Komisijas attiecībā uz to, kādā veidā 

būtu jāiztērē atlikušie 43% no Atveseļošanās un noturības mehānisma naudas, ko 

katra ES dalībvalsts varētu izmantot savā labā. 

 

 2021. gada ilgtspējīgas izaugsmes stratēģija aicina stiprināt ekonomisko un 

sociālo noturību. Taču tajā netiek skaidri veicināts novērtējums attiecībā uz 

COVID-19 krīzes sociālo ietekmi vai ietekmi uz izmaksu/ieguvumu sadali. 
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 2021. gada ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā netiek pievērsta pietiekama 

uzmanība augstam nabadzības un nevienlīdzības līmenim, kas, iespējams, 

COVID-19 pandēmijas ietekmē vēl aizvien pieaugs. Kā jau tika uzsvērts iepriekš, 

EK Paziņojumā nav nevienas tiešas atsauces uz nabadzības problēmu (tikai vienu 

reizi tiek pieminēta "enerģētiskā nabadzība" (6. lpp.). Vadlīniju dokumentā 

termins "nabadzība" ir parādījies tikai divreiz – pirmkārt, attiecībā uz "faktiem 

un skaitļiem", kad runa ir par COVID-19 krīzes sociālās un ekonomiskās ietekmes 

mazināšanu (5. lpp.) un otrkārt, kad ES dalībvalstīm tiek lūgts aprakstīt savu 

sociālo situāciju, "tostarp nabadzības vai sociālās atstumtības un nevienlīdzības 

riskus" (39. lpp.). 

 

 Tas nozīmē arī to, ka 2021. gada ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā nav atsauces 

uz nevienu (ES līmeņa un / vai dalībvalstu līmeņa) nabadzības samazināšanas 

mērķi. 2019. gadā, pamatojoties uz datiem par ES-27 (t.i., bez Apvienotās 

Karalistes) Eiropas Savienībā nabadzības vai sociālās atstumtības riskam bija 

pakļauti 92,4 miljoni cilvēku (Dati: 2021. gada Vienotais nodarbinātības 

ziņojums, 25. lpp.). Pamatojoties uz 2018. gada AROPE rādītāju un attiecībā uz 

ES-28, aptuveni 109 miljoni cilvēku bija dzīvojuši nabadzībā vai bija pakļauti 

sociālās atstumtības riskam. 

 

COVID-19 pandēmijas rezultātā Eiropas Komisijas 2020. gada Stratēģiskajā 

tālredzības (prognozēšanas) ziņojumā 

(https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategic_foresight_report_2020

_1.pdf) tiek prognozēts šī rādītāja pieaugums par 4,8 procentpunktiem - līdz 

125 - 130 miljoniem cilvēku, kuri ir pakļauti nabadzības un sociālās atstumtības 

riskam32. 

                                                           
32 “Izmantojot Eiropas Komisijas 2020. gada pavasara ekonomikas prognozes pieņēmumus, ir 

sagaidāms, ka nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju līmenis palielināsies par                           

4,8 procentpunktiem.” (10. lpp). Palomino, Rodrigueza un Sebastiana pētījuma rezultāti ir 

līdzīgi. Skatīt šeit: https://voxeu.org/article/inequality-and-poverty-effects-lockdown-europe 
 

EK 2020. gada stratēģiskajā tālredzības (prognozēšanas) ziņojumā 

(https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategic_foresight_report_2020_1.pdf) arī tika 

uzsvērts, ka "papildu politikas pasākumi, kurus ES dalībvalstis ir ieviesušas COVID-19 krīzes 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategic_foresight_report_2020_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategic_foresight_report_2020_1.pdf
https://voxeu.org/article/inequality-and-poverty-effects-lockdown-europe
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategic_foresight_report_2020_1.pdf
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EAPN tīkla dalībnieki uzskata, ka lai izstrādātu atbilstošus un efektīvus politikas 

pasākumus nabadzības un sociālās atstumtības apkarošanai, arī Sociālo rezultātu 

apkopojuma rādītājus ir nepieciešams labāk nodalīt (lai tie būtu pieejami 

atsevišķi) – tas it īpaši attiecas uz AROPE un citiem sociālajiem rādītājiem. 

 

 Kaut arī 2021. gada ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā sistemātiski tika 

pieminētas dažas iedzīvotāju grupas, kas saskaras ar nevienlīdzību un 

nabadzību (personas ar invaliditāti, romi, migranti no valstīm, kas nav ES 

dalībvalstis) – tajā netika pieminētas galvenās iedzīvotāju grupas, kas saskaras 

ar pieminētām problēmām. EAPN tīkla dalībnieki uzskata, ka šīs grupas ir: 

vientuļie vecāki, daudzbērnu ģimenes, citas etniskās minoritātes un 

bezpajumtnieki, kā arī pensionāri dažās ES dalībvalstīs. 

 

2021. gada ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā iepriekš minētās iedzīvotāju grupas 

vairāk tiek aplūkotas saistībā ar to, kādā veidā varētu pilnā mērā izmantot viņu 

potenciālu, lai veicinātu valsts ekonomiku, sociālās aizsardzības sistēmas un dotu 

labumu sabiedrībai kopumā, nevis saistībā ar viņu sociālajām tiesībām. 

 

 EAPN tīkla dalībniekus ir ļoti pārsteidzis tas, ka, neskatoties uz COVID-19 krīzes 

negatīvajām sekām, 2021. gada ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā netika 

pieminēts minimālais ienākums un tā svarīga, nepārprotamā loma nabadzības 

apkarošanā, neskatoties uz to, ka tam ir veltīts ESTP 14. pamatprincips un tiek 

piešķirta prioritāte ES līmenī. 

 

Arī aktuālais jautājums par “piekļuvi sociālajai aizsardzībai neatkarīgi no 

iedzīvotāju  nodarbinātības statusa” šajā stratēģijā netika pieminēts, kaut arī tajā 

tika pieminēta sociālās aizsardzības shēmu svarīga loma nevienlīdzības 

mazināšanā (8. lpp.). 

 

 Vēl 2021. gada ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā netika pievērsta konkrēta 

(tematiska) uzmanība piekļuvei sociālajai aizsardzībai, savukārt ES dalībvalstis 

                                                                                                                                                                                     
laikā, varētu mazināt šo rādītāja pieaugumu līdz 1,7 procentpunktiem" (turpat). Ir jāatzīmē, ka 

šie apgalvojumi attiecas uz datiem par ES-28, joprojām iekļaujot Apvienotās Karalistes datus. 
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uz ESTP fona tiek aicinātas “īstenot pasākumus, lai visiem iedzīvotājiem 

nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas, iekļaujošu izglītību, taisnīgus darba apstākļus 

un atbilstošu sociālo aizsardzību”. 

 

“Šajā ziņā izšķiroša nozīme ir pienācīgam atbalstam efektīvai darba un privātās 

dzīves līdzsvara politikai, piekļuves nodrošināšanai kvalitatīvai bērnu aprūpei, 

ienākumu atbalsta shēmām, nodokļu un pabalstu sistēmu reformām, kas atbalsta 

kvalitatīvu darbavietu radīšanu un novērš šķēršļus, kas neļauj atrast sev darbu. 

Sociālās aizsardzības sistēmas reformas (kā arī nodokļu sistēmas reformas -

piemēram, novirzot nodokļu slogu no darbaspēka nodokļiem uz citiem 

nodokļiem) varētu palīdzēt mazināt šādu nevienlīdzību.” (8. lpp.) 

 

2021. gada ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā tika uzsvērta arī nepieciešamība 

uzlabot veselības sistēmu un sociālās aizsardzības shēmu izturību, taču tajā 

nekas nav teikts par sociālās aizsardzības pabalstu atbilstību (pietiekamību) un 

to svarīgo lomu - aizsargāt visus iedzīvotājus no nabadzības un veselības riskiem, 

kas ir saistīti ar galvenajām pārejām cilvēka dzīves laikā. 

 

 Neskatoties uz to, ka tāpat kā pagājušajā gadā, 2021. gada ilgtspējīgas izaugsmes 

stratēģijā atkal tika pievērsta pozitīvi vērtējama uzmanība taisnīgiem 

nodarbinātības nosacījumiem (un netieši - arī pienācīgu algu nodrošināšanai), lai 

cīnītos ar strādājošo nabadzību, tomēr vairāk uzmanības būtu jāpievērš arī 

pagaidu darba līgumiem un darba līgumiem par darbu ar nenormētu darba laiku 

(kā tas arī tika uzsvērts 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā). Tas pats 

ir attiecināms arī uz citiem nestabila darba veidiem.33 

 

                                                           
33 2020. gada ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā šī norāde ir bijusi daudz skaidrāka. Tajā tika 

aicināts novērst visus nelegālās (un nestandarta) nodarbinātības veidus, kas veicina “sociālo 

dempingu” un darba ņēmēju ekspluatāciju. Vēl tajā tika uzsvērts, ka ikvienam darba ņēmējam 

ir tiesības uz taisnīgiem darba apstākļiem, un tādējādi tā ir gan iestājusies pret nepilnas slodzes 

darba, kas netika izvēlēts labprātīgi, un netipisku darba veidu pieaugumu, gan atbalstījusi 

pāreju uz pastāvīgiem un pilna laika darba līgumiem. 
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 Tāpat kā 2020. gada ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā, arī šī gada stratēģijā 

atbalsts attiecībā uz sieviešu tiesībām uz darbu pārāk bieži tiek formulēts tikai kā 

ekonomiskās izaugsmes instruments. Savukārt, EAPN tīkla dalībnieki uzskata, ka 

sieviešu un vīriešu atalgojuma un pensijas apmēra atšķirības tomēr ir iedzīvotāju 

pamattiesību un dzimumu līdztiesības jautājums. 

 

Sieviešu nodarbinātības līmeņa paaugstināšana, neņemot vērā piedāvāto 

darbavietu kvalitāti, atalgojuma līmeni, darba laiku (t.i., koncentrējoties uz 

nepilna laika darbu) nespēs nodrošināt arī bērnu nabadzības līmeņa 

samazināšanos. Tā vietā būtu stingrāk jāveicina integrētā, uz tiesībām balstītā trīs 

pīlāru pieeja no EK ieteikuma “Ieguldījumi bērnos” (https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0112&from=EN), 

proti, būtu jānodrošina piekļuve pietiekamiem resursiem un kvalitatīviem 

pakalpojumiem par pieņemamu cenu, kā arī jānodrošina bērnu tiesības uz 

līdzdalību un 2021. gadā ieviestā programma “Bērnu garantija”. 

 

 Integrētā aktīvā iekļaušana kā būtisks instruments nabadzības novēršanai un 

sociālās nevienlīdzības mazināšanai – kas ir kā visaptveroša stratēģija, kas 

nodrošinātu personalizētu atbalstu kvalitatīvas darbavietas atrašanā, garantētu 

piekļuvi pietiekamiem minimālajiem ienākumiem un sociālajai aizsardzībai, kā arī 

nodrošinātu piekļuvi kvalitatīviem pakalpojumiem - 2021. gada Vienotajā 

nodarbinātības ziņojumā un Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā vairs netika 

skaidri pieminēta. 

 

 Izglītībai, apmācībām un mūžizglītībai 2021. gada ilgtspējīgas izaugsmes 

stratēģijā atkal tika pievērsta diezgan liela uzmanība, taču tās mērķis pārāk bieži 

aprobežojas tikai ar produktivitātes uzlabošanu un nodarbinātības līmeņa 

palielināšanu. Šādas pieejas ietvaros izglītība netiek uzskatīta par galveno 

personības un kopienas attīstības resursu, kas ir īpaši nepieciešams neaizsargātu 

vai sociāli atstumtu indivīdu vai iedzīvotāju grupu pilnvarošanai. 2021. gada 

ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā uzmanība tiek novirzīta uz piekļuvi noderīgām 

prasmēm un profesionālajām kvalifikācijām, kā arī pienācīgai un ilgtspējīgai 

nodarbinātībai. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0112&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0112&from=EN
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 EAPN tīkla dalībniekus ir nepatīkami pārsteidzis tas, 2021. gada ilgtspējīgas 

izaugsmes stratēģijā netika pieminēts pienācīgu un pieejamu mājokļu (par 

pieņemamu cenu) jautājums. Tas pats attiecas arī uz pieaugošo un aktuālo 

bezpajumtniecības problēmu (kaut arī 2021. gada Vienotajā nodarbinātības 

ziņojumā šī problēma tika pieminēta). 

 

Tas mūs sevišķi pārsteidz, ņemot vērā to faktu, ka ieguldījumu palielināšana 

sociālajos mājokļos un sociālo mājokļu pieejamības uzlabošana, kā arī citu 

pienācīgu un pieejamu mājokļu piedāvājuma uzlabošana (tostarp veicot vecu ēku 

renovāciju), ne tikai palīdzētu samazināt gāzu emisijas, bet arī uzlabotu 

energoefektivitāti. 

 

 Lai gan nodokļi tiek uzskatīti par galveno instrumentu, kas ļautu nodrošināt 

klimatam un izaugsmei labvēlīgu politiku, 2021. gada ilgtspējīgas izaugsmes 

stratēģijā netika ņemta vērā vides nodokļu un nodevu potenciāli regresīvā 

ietekme uz izmaksu/ieguvumu sadali (t.i., risks, ko tie rada, palielinot 

mājsaimniecību skaitu, kas ir pakļautas nestabilitātei enerģētikas jomā), kā arī 

progresīvo ienākumu nodokļu sistēmas būtiskas priekšrocības, kas ļauj samazināt 

(ienākumu) nevienlīdzību mūsu sabiedrībā. 

 

 Digitālo tehnoloģiju sociālā ietekme 2021. gada ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā 

netika konsekventi apsvērta. Digitālās tehnoloģijas joprojām lielākoties tiek 

uzskatītas par galveno virzītājspēku ceļā uz produktīvāko un videi draudzīgāko 

(“zaļo”) ekonomiku.  

 

COVID-19 pandēmijas rezultātā ar digitālajām tehnoloģijām saistītas problēmas ir 

kļuvušas redzamākas, turklāt ir bijis nepieciešams tās steidzami atrisināt, kā arī 

novērst šķēršļus (digitālo atstumtību), ar kuriem saskaras nabadzīgākas un sociāli 

atstumtas personas un iedzīvotāju grupas, it īpaši attiecībā uz piekļuvi arvien 

vairāk digitalizētiem sabiedriskiem un citiem pakalpojumiem (piemēram, 

veselības aprūpes, izglītības, sociālās aizsardzības jomas pakalpojumiem, kā arī 

visiem sabiedriskajiem pakalpojumiem). Šiem šķēršļiem 2021. gada ilgtspējīgas 
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izaugsmes stratēģijā tika pievērsta lielāka uzmanība nekā iepriekšējo gadu 

stratēģijās. 

 

 Ieinteresēto personu (tostarp nabadzībā dzīvojošo cilvēku un pilsoniskās 

sabiedrības organizāciju, kas viņus pārstāv) atbildība par Eiropas pusgadu ir 

galvenais mērķis, kas ļautu atrast labākus politikas risinājumus (kā arī veidot 

uzticību un likumību). Savukārt pilsoniskā dialoga nozīme 2021. gada ilgtspējīgas 

izaugsmes stratēģijā netika uzsvērta tikpat daudz, kā iepriekš. 

 

PSO iesaistīšanās tika skaidri uzsvērta kopš 2018. gadā Nodarbinātības 

pamatnostādnes tika pieņemtas kā sistemātiskas pamatnostādnes PSO 

vienlīdzīgai partnerībai ar sociālajiem partneriem, savstarpējai apmācībai, 

pārredzamai uzraudzībai, nodrošinot jaunu juridisko pamatu pilsoniskās 

sabiedrības (kā līdzvērtīga partnera) iesaistei Eiropas pusgadā (toreiz tas tika 

iekļauts 7. Nodarbinātības pamatnostādnē un 11. apsvērumā). 

 

Tomēr 2021. gadā PSO loma reformu un ieguldījumu atskaites punktu, mērķu 

un laika grafiku noteikšanā, procesā, kas noved pie Atveseļošanās un noturības 

plānu (RRP) pieņemšanas, kā arī reformu vai ieguldījumu īstenošanā ir ļoti 

nepietiekama. Tā tika pieminēta tikai divreiz - EK vadlīnijās ES dalībvalstīm 

attiecībā uz atveseļošanās un noturības plāniem 

(https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/3_en_document_travail_service_p

art1_v3_en_0.pdf) (33. lpp.). Taču tur netika pieminēta cilvēku, kuri piedzīvo 

nabadzību, tieša iesaistīšanās procesā. 

 

Tā rezultātā EAPN tīkla dalībnieki interesējas par to, kādas iespējas pēdējos 

mēnešos ir bijušas NVO, lai iesaistītos vai sniegtu ieguldījumu šī gada Eiropas 

pusgada ciklam, neņemot vērā valsts pārskatus un dalībvalstīm adresētos 

ieteikumus (CSRs). Vēl viens liels izaicinājums jēgpilnai PSO iesaistei izriet no tā 

fakta, ka uzmanība šobrīd tika novirzīta no Nodarbinātības un Sociālo lietu 

ministrijām uz Finanšu un / vai Ekonomikas ministrijām kā uz izšķirošajām un 

koordinējošajām dalībvalstu ministrijām. 

  

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/3_en_document_travail_service_part1_v3_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/3_en_document_travail_service_part1_v3_en_0.pdf
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3) EAPN TĪKLA REAKCIJA UZ PRIEKŠLIKUMU 2021. GADA 

VIENOTAJAM NODARBINĀTĪBAS ZIŅOJUMAM 

3.1. Ievads 

Laika posmā no 2018. līdz 2020. gadam mēs saskatījām aizvien lielāku konsekvenci 

starp galveno Ikgadējo ilgtspējīgas izaugsmes stratēģiju, kuru līdz 2019. gadam 

dēvēja par Ikgadējo izaugsmes pētījumu, un Vienotā nodarbinātības ziņojuma (JER) 

secinājumiem. Taču šis apgalvojums ne īsti attiecas uz šī gada (2021. gada) 

dokumentiem. 

2021. gada Vienotais nodarbinātības ziņojums tika publicēts divus mēnešus pēc  

2021. gada ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijas publicēšanas, kurā tika izklāstīta 

politiskā un procesuālā sistēma Atveseļošanās un noturības mehānisma (RRF) 

izmantošanai, lai atbalstītu ātru un ilgtspējīgu atveseļošanos no COVID-19 krīzes, kura 

ir izraisījusi bezprecedenta (vēl nebijušo) ekonomisko šoku. 2021. gada Vienotajā 

nodarbinātības ziņojumā pamatoti tiek uzsvērts, ka “joprojām pastāv daudzas 

neskaidrības, it īpaši par to, kad mēs varētu sagaidīt ilgtspējīgu ekonomikas 

atveseļošanos, kā arī par COVID-19 krīzes sekām, ar kurām saskārās 

visneaizsargātākie iedzīvotāji” (5. lpp.) un ka “ES dalībvalstis, kurās jau pirms    

COVID-19 pandēmijas bija nopietnas sociālekonomiskas problēmas, šobrīd ir vēl 

vairāk pakļautas neaizsargātībai” (turpat), kas arī izriet no pagātnes mantojuma. 

2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tika piedāvāti daudzveidīgie un 

atbilstoši starpvalstu un nacionālie statistiskie dati. Papildus tam, tajā tika īsi 

izklāstīti jau ieviestie politikas pasākumi un / vai ES dalībvalstīs nesen ieviestās 

reformas, kā arī tematiski atbilstošas ES līmeņa iniciatīvas un tiesību akti. Tomēr gan 

pieminēta politika, gan dati šajā Vienotajā nodarbinātības ziņojumā netika pietiekami 

papildināti ar padziļinātu kvalitatīvu analīzi attiecībā uz šo problēmu 

pamatcēloņiem. 

Sistemātisks un vispusīgāks novērtējums attiecībā uz sasniegto progresu un / vai visu 

20 Eiropas sociālo tiesību pīlāra (ESTP) principu nepilnībām būtu sasniedzams, ja vien 



48 
 

būtu iekļauts kas vairāk par visnotaļ noderīgo un pozitīvi vērtējamo atsauci uz Sociālo 

rezultātu apkopojuma rādītājiem. 

COVID-19 pandēmijas dēļ, analizējot 2021. gada Vienoto nodarbinātības ziņojumu, 

mēs saskaramies arī ar divām konkrētām problēmām: pirmkārt, ir iespējams tikai 

daļēji salīdzināt pagājušā gada Vienotā nodarbinātības ziņojuma analīzi ar 2021. gada 

Vienotā nodarbinātības ziņojumu, jo ar nodarbinātību saistītie dati lielākoties 

salīdzina nodarbinātības jomas situāciju 2020. gada otrajā ceturksnī ar situāciju    

2019. gada otrajā ceturksnī, turpretī citu jomu dati salīdzina 2018. gada rezultātus ar 

2019. gada rezultātiem; otrkārt, lielākajā daļā šajā analīzē aplūkoto notikumu tiek 

izmantoti dati par 2019. gadu, kuri attiecas uz situāciju pirms COVID-19 pandēmijas. 

Vidēji visā Eiropas Savienībā ir pozitīvi vērtējamas daudzu datu un rādītāju 

tendences, kas turpināja parādīties par 2019. gadu. Tomēr šie dati netiks uzskatīti 

par noderīgu atskaites punktu atveseļošanas pasākumiem pēc COVID-19 

pandēmijas un politiskām reformām, jo ekonomiskā un sociālā situācija 2020. gada 

laikā ir acīmredzami pasliktinājusies, un COVID-19 pandēmija ir visvairāk ietekmējusi 

nabadzības riskam pakļautos cilvēkus un neaizsargātās iedzīvotāju grupas. 

Treškārt, 2021. gada Vienotā nodarbinātības ziņojuma datiem trūkst arī tiešas 

salīdzināmības ar 2020. gada ziņojuma datiem, jo 2021. gada ziņojumā vairs netiek 

ietverti dati no Lielbritānijas (citiem vārdiem sakot, jaunākie dati attiecas tikai uz ES-

27). Ceturtā ievada piezīme, analizējot 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā 

iekļautos datus, ir tāda, ka attiecībā uz gandrīz visām norisēm un rādītājiem šajā 

ziņojumā tiek uzsvērts, ka joprojām pastāv daļēji būtiskas atšķirības ES dalībvalstu 

starpā un ka pastāv risks, ka tie cilvēki un tās valstis, kuras jau pirms COVID-19 

pandēmijas ir bijušas sliktākā situācijā, salīdzinoši vairāk saskarsies ar negatīvām 

pandēmijas sekām. 

Publicējot (visu četru - 3.1. līdz 3.4. - apakšnodaļu beigās) kopsavilkuma informāciju 

par pasākumiem, kurus ES dalībvalstis ir īstenojušas kopš 2020. gada marta,          

2021. gada Vienotais nodarbinātības ziņojums ir aptvēris COVID-19 pandēmijas 

ekonomiskās un sociālās sekas un iekļāvis pasākumus, kas tika īstenoti Eiropas 

Savienībā, lai novērstu šīs negatīvās sekas (gan īslaicīgi, vai pastāvīgi pasākumi); 
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daudzi no šiem pasākumiem bija paredzēti arī lai sniegtu atbalstu neaizsargātām 

personām un iedzīvotāju grupām un / vai mājsaimniecībām ar zemiem 

ienākumiem.  

Vairākas no 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā pieminētajām politikas un 

likumdošanas iniciatīvām tika ietvertas arī EAPN tīkla ziņojumā par COVID-19, kas tika 

publicēts 2020. gada jūlijā (https://www.eapn.eu/the-impact-of-covid-19-on-people-

experiencing-poverty-and-vulnerability-eapn-report/). 

Zemāk šajā dokumentā vispirms tiks piedāvāta EAPN tīkla dalībnieku perspektīva 

attiecībā uz punktiem, kas, mūsuprāt, tiek uzskatīti par pozitīvajiem aspektiem 

"Priekšlikumā 2021. gada Vienotajam nodarbinātības ziņojumam" 

(https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8351&furtherPu

bs=yes). Tad tiks izklāstīti aspekti, kuri, pēc EAPN tīkla dalībnieku viedokļa, izraisa 

vislielākās bažas, kuri joprojām traucē ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropas attīstībai un 

apdraud nabadzības samazināšanas mērķa un citu stratēģijas “Eiropa 2020” sociālo 

mērķu sasniegšanu. 

Šajā novērtējumā iespējas un bažas tiks aplūkotas arī saistībā ar Eiropas sociālo 

tiesību pīlāra īstenošanu, kuras pamatā būs Rīcības plāns, ko Eiropas Komisija plāno 

izdot 2021. gada 3. martā. 

 

3.2. Galvenās iespējas: kādi ir 2021. gada Vienotā nodarbinātības 

ziņojuma pozitīvie aspekti? 

 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā pamatoti tiek uzsvērts, ka 

"Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošana ir būtiska, lai nodrošinātu, ka 

ekonomikas atveseļošanās notiek taisnīgā un iekļaujošā veidā" (5. lpp.) un ka 

“Eiropas sociālo tiesību pīlāra principiem ir jābūt politikas pasākumu izstrādes 

pamatā, lai atbalstītu gan nodarbinātos, gan mājsaimniecības. Ir pozitīvi 

vērtējama arī uzmanība, kas tiek pievērsta "sociālajai noturībai un augšupvērstai 

konverģencei, centrā izvirzot pašus iedzīvotājus" (turpat). 

 

https://www.eapn.eu/the-impact-of-covid-19-on-people-experiencing-poverty-and-vulnerability-eapn-report/
https://www.eapn.eu/the-impact-of-covid-19-on-people-experiencing-poverty-and-vulnerability-eapn-report/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8351&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8351&furtherPubs=yes
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 Šie paši termini - "iekļaušana un taisnīgums" - 2021. gada Vienotajā 

nodarbinātības ziņojumā tiek izmantoti arī, atgādinot par svarīgiem 

Nodarbinātības pamatnostādņu izmantošanas mērķiem. Integrējot konkrētus 

norādījumus, kuru mērķis ir mazināt COVID-19 pandēmijas ietekmi uz 

nodarbinātības un sociālo jomu, tiem, saskaņā ar 2021. gada Vienoto 

nodarbinātības ziņojumu, dalībvalstu politika un tiesību akti būtu jāpielāgo darba 

tirgus iestādēm, izglītībai un apmācībai, sociālajai aizsardzībai un veselības 

sistēmām, "lai tos padarītu iekļaujošākus un taisnīgākus" (5. lpp.). 

 

 Lielākā daļa no Sociālo rezultātu apkopojuma 14 galvenajiem rādītājiem 

"uzrāda pozitīvu vai kopumā stabilu tendenci" (30. lpp.). Vidēji ES-27 valstīs un 

pirms COVID-19 pandēmijas sākuma tika ziņots par uzlabojumiem attiecībā uz 

nabadzības un nevienlīdzības rādītājiem34, iedzīvotāju izglītības un prasmju, kā 

arī bērnu aprūpes rādītājiem35. 

 

Ar tādu pašu nosacījumu stabilas tendences rāda arī rādītāji "sociālo pabalstu 

ietekme uz nabadzības līmeņa samazināšanu" un "pašapziņota neapmierināta 

vajadzība pēc medicīniskās aprūpes pakalpojumiem". Turklāt attiecībā uz šiem 

rādītājiem var novērot zināmu konverģenci ES dalībvalstu starpā (kaut arī 

atšķirīgā mērā), kā arī pastāvīgas un ļoti būtiskās reģionālās atšķirības. 

 

Neskatoties uz to, pieci ar nodarbinātību un darba tirgu saistītie pamatrādītāji36 

skaidri liecina par situācijas zināmu pasliktināšanos, ja salīdzina 2020. gada otrā 

                                                           
34 Tas attiecas uz sekojošiem četriem rādītājiem: 1) nabadzības vai sociālās atstumtības riskam 

pakļauto cilvēku īpatsvars; 2) ienākumu kvintiļu daļu attiecība; 3) mājsaimniecību rīcībā esošie 

bruto ienākumi uz vienu iedzīvotāju; 4) viena pilna laika darba ņēmēja, kas saņem vidējo algu, 

neto izpeļņa (tīrā peļņa). 
 
35 Šeit runa ir par šiem trim rādītājiem: 1) cilvēku skaits, kas ir pametuši (nepabeiguši) izglītību 

un apmācību; 2) bērnu (līdz trīs gadu vecumam) līdzdalība bērnu aprūpes iestādēs;                       

3) iedzīvotāju īpatsvars ar pamatlīmeņa vai viduvējām digitālām prasmēm. 
 
36 Šeit mēs atsaucamies uz sekojošiem pieciem rādītājiem: 1) nodarbinātības līmenis               

20–64 gadu vecu cilvēku vidū; 2) atšķirības nodarbinātības rādītājos 20-64 gadu  vecu sieviešu 

un vīriešu vidū; 3) bezdarba līmenis 15-74 gadu vecu cilvēku vidū; 4) ilgstoša bezdarba līmenis 
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ceturkšņa datus ar 2019. gada tā paša ceturkšņa datiem. Tas fakts, ka dalībvalstis 

ar sākotnēji sliktāku situāciju COVID-19 pandēmijas laikā ir piedzīvojušas aizvien 

lielāku situācijas pasliktināšanos, būs izšķirošs, prognozējot iespējamos veidus kā 

panākt ekonomikas atveseļošanos, bet tas ir jāņem vērā arī, izstrādājot atbilstošu 

politiku un programmas tieši šīm valstīm, lai varētu atrisināt tajās pastāvošas 

problēmas. 

 

 Sociālo rezultātu apkopojuma rādītāji joprojām tiek pilnībā iekļauti datu analīzē. 

Tādā veidā tie var palīdzēt virzīt dalībvalstu Atveseļošanās un noturības plānu 

(RRP) izstrādi. Lielākajai daļai no tiem tiek pievienota arī reģionālā dimensija 

(NUTS 2 reģionu līmenī), kas atbalsta diferencētu pieeju un palīdz izstrādāt tādus 

pasākumus, kas ir labāk pielāgoti konkrētām valstīm un reģioniem ar īpaši augstu 

nabadzības līmeni. 

 

 Tāpat kā iepriekšējā gadā, arī 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā ir 

atrodamas divas skaidras norādes (sadaļā “Galvenie vēstījumi” un “Pārskats par 

sociālajām tendencēm un izaicinājumiem”) uz to faktu, ka nabadzības vai sociālās 

atstumtības riskam pakļauto cilvēku skaits Eiropas Savienības valstīs joprojām ir 

ļoti liels (2019. gadā - 92,4 miljoni cilvēku jeb 21,1% no kopējā iedzīvotāju skaita 

ES-27 valstīs) un uz to, ka stratēģijas „Eiropa 2020” nabadzības samazināšanas 

mērķi faktiski vairs nav iespējams sasniegt (25. lpp.). 

 

2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tiek atzīts, ka pastāvīgi augstam 

nabadzības vai sociālās atstumtības riskam ir pakļautas tādas iedzīvotāju grupas 

kā: bērni (2019. gadā AROPE rādītājs - 22,5% (98. lpp.), personas ar invaliditāti 

(AROPE rādītājs - 28,5%) - tie, kuriem ir smaga invaliditāte (34.7%) un tie, kuriem 

ir vidēji smaga invaliditāte (26%) (100. lpp.), migranti, it īpaši cilvēki, kas nav 

dzimuši Eiropas Savienībā (AROPE rādītājs - 39%) (98. lpp.).  

 

                                                                                                                                                                                     
15-74 gadu vecu cilvēku vidū; 5) jauniešu skaits, kas nav nodarbināti un neturpina studijas vai 

apmācību (NEET rādītājs), vecumā no 15 līdz 24 gadiem. 
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Nabadzības problēmas nopietnības līmenis paliek nemainīgs, taču šis līmenis ir 

augsts: 2019. gadā ES-27 valstīs - vidēji 27,4% (100. lpp.). Vienotajā nodarbinātības 

ziņojumā tiek atzīts arī, ka "daudzos gadījumos nabadzības apmērs nav ievērojami 

samazinājies, neskatoties uz vispārējo sociālekonomiskās situācijas uzlabošanos 

pirms COVID-19 pandēmijas" (turpat), citiem vārdiem sakot, izaugsme bieži vien 

nav iekļaujoša. Šī ir nopietna problēma, kas steidzami būtu jāatrisina. 

 

 Neskatoties uz to, pirms COVID-19 pandēmijas sākuma šīs jomas vispārējās 

tendences ir bijušas pozitīvas. 2019. gads ir bijis septītais gads pēc kārtas, kad 

samazinājās nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku īpatsvars 

(AROPE) – arī absolūtos skaitļos nabadzības un sociālās atstumtības riskam 

pakļauto cilvēku skaits 2019. gadā ir samazinājies par 2,3 miljoniem, salīdzinot ar 

2018. gadu. Tas ir daļēji izskaidrojams arī ar pastāvīgu neto peļņas pieaugumu 

kopš 2017. gada, kas ir pieaugusi īpaši straujā tempā Centrāleiropas un 

Austrumeiropas valstīs (38. lpp.). 

 

Tomēr dažās ES dalībvalstīs ar augstāku nabadzības un sociālās atstumtības riska 

līmeni (piemēram, Bulgārijā, Latvijā vai Rumānijā) “šo uzlabojumu temps ir 

palēninājies salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu” (97. lpp.). Arī attiecībā uz AROPE 

rādītāju lielākajā daļā ES dalībvalstu joprojām pastāv lielas reģionālās atšķirības 

(131. lpp.) – ir reģioni, kuros vairāk nekā 30% iedzīvotāju ir pakļauti nabadzības un 

sociālās atstumtības riskam. 

 

 Svarīgs ir tas fakts, ka vispārējā tendence attiecībā uz to cilvēku skaitu, kuri ir 

pakļauti nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pirms COVID-19 pandēmijas 

sākuma “ir rādījusi uzlabojumus attiecībā uz visiem trim apakšrādītājiem: dziļa 

materiālā trūkuma līmenis (-0,5 procentpunkti (pps), ļoti zems darba intensitātes 

līmenis (-0,3 pps)37, kā arī nabadzības riska līmenis (-0,3 pps.)”(25. lpp.). Šīs 

                                                           
37 Neskatoties uz to, 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tika iekļauti arī divi 

brīdinājumi attiecībā uz šo tendenci un rādītāju: 1) "Ņemot vērā, ka COVID-19 krīze ir skārusi 

salīdzinoši vairāk nodarbināto mazāk stabilās darbavietās (…), šis rādītājs varētu ievērojami 

pasliktināties 2020. gadā" (26. lpp.); 2) Kopumā samazinās to cilvēku skaits, kuri dzīvo 

mājsaimniecībās, kurās gandrīz visi ir bez darba, bet ir iespējams, ka šī situācija ir mainījusies 
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tendences rezultātā 2019. gadā AROP rādītājs ir samazinājies līdz 16,5%, salīdzinot 

ar 2018. gadu (16,8%).  

 

Tādējādi absolūtais cilvēku skaits, kas dzīvo mājsaimniecībās, kuru rīcībā esošais 

ekvivalentais ienākums ir zemāks par 60% no konkrētās valsts mediānas līmeņa 

(t.i., zem ES nabadzības sliekšņa līmeņa), bija “nedaudz lielāks par 84,5 miljoniem, 

kas ir par pusotru miljonu cilvēku mazāk nekā iepriekšējā gadā ”(25. lpp.).        

2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tika uzsvērts, ka “ātras aplēses par 

2020. gada ienākumiem (kas atspoguļotu COVID-19 krīzes ietekmi) vēl aizvien nav 

pieejamas” (26. lpp., 99. lpp.).  

 

2019. gadā ES-27 valstīs 24,4 miljoni cilvēku (jeb 5,6% iedzīvotāju) ir piedzīvojuši 

dziļo materiālo trūkumu, kas ir par 2 miljoniem cilvēku mazāk nekā 2018. gadā. 

Kas attiecas uz vispārējo tendenci, tā atspoguļo uzlabojumu jau septīto gadu pēc 

kārtas, kas galvenokārt ir saistīts ar nabadzības un sociālās atstumtības riskam 

pakļauto cilvēku skaita samazināšanos tajās ES dalībvalstīs, kurās šis rādītājs 

iepriekš ir bijis augstākā līmenī, līdz ar to attiecībā uz šo rādītāju ir vērojama 

augšupvērsta konverģence visā Eiropas Savienībā. 

 

 Tāpat kā iepriekšējā gadā, arī 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tika 

norādīts uz pastāvīgām problēmām ar minimālo ienākumu pabalstu un/vai citu 

sociālo pabalstu nepietiekamību, uzsverot ienākumu nabadzības apmēru 

mājsaimniecībās ar zemu darba intensitāti (kopš šī gada tās sauc par 

“mājsaimniecībām, kurās gandrīz visi ir bez darba”).  

 

Šis rādītājs ir bijis stabils salīdzinājumā ar pagājušo gadu un sasniedzis 36,2%, kas 

ir par aptuveni 50% augstāks nekā visām tām mājsaimniecībām, kuras ir 

saskārušās ar “pabalstu nepietiekamību un zemu aptvērumu” (27. lpp.). 

                                                                                                                                                                                     
COVID-19 krīzes rezultātā, jo ir pieaudzis bezdarba līmenis un samazinājies daudzu iedzīvotāju 

nostrādāto stundu skaits" (99. lpp.). 
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Salīdzinot ar šo konkrēto iedzīvotāju grupu īpatsvaru, vidējo relatīvo ienākumu 

nabadzības plaisa38, kas nosaka, cik tālu no nabadzības sliekšņa ir to cilvēku, kuri 

ir pakļauti nabadzības riskam, ienākumu līmenis (t.i., cik dziļa ir nabadzība),     

2019. gadā sastādīja 24,4%, gandrīz nemainoties, salīdzinot ar 2018. gada līmeni” 

(turpat). 

 

Tāpat kā gandrīz visos ziņotajos datos, arī attiecībā uz šiem rādītājiem ir vērojamas 

atšķirīgas dinamikas dažādu ES dalībvalstu starpā. Zemi ienākumi no 

nodarbinātības tajās mājsaimniecībās, kurās gandrīz visi ir bez darba Sociālās 

aizsardzības komitejas 2019. gada pārskatā tika atzīti par tendenci, kas tai 

turpmāk būtu jāvēro. 

 

 Lai gan pagājušā gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā toreiz jaunā Itālijas 

minimālo ienākumu shēma tika ieskicēta kā pasākums, kas ļaus sistemātiski 

palīdzēt samazināt atšķirības ienākumu sadalē un atbalstīt mājsaimniecības ar 

zemiem ienākumiem, 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā uzmanība 

joprojām tiek pievērsta pastāvīgajai ienākumu nevienlīdzības problēmai (27. lpp., 

100. - 101. lpp.). 

 

Arī 2019. gadā būtiskas problēmas bija: augstais ienākumu nevienlīdzības līmenis 

un starpvalstu konverģences tempa palēnināšanās attiecībā uz šo rādītāju. Tas 

atspoguļo uzlabojumu nepietiekamību, it īpaši valstīs ar augstāku ienākumu 

nevienlīdzības līmeni.  

 

Turklāt "vidēji ES dalībvalstīs bagātāko 20% mājsaimniecību ienākumu līmenis ir 

bijis piecas reizes augstāks nekā nabadzīgāko 20% mājsaimniecību ienākumu 

līmenis" (27. lpp.) - citiem vārdiem sakot: ienākumu atšķirības (ienākumu plaisa) 

palielinās diezgan daudzās Eiropas Savienības dalībvalstīs! 

 

                                                           
38 "Relatīvo vidējo nabadzības riska plaisu aprēķina kā starpību starp vidējo ekvivalento kopējo 

neto ienākumu tām personām, kuras ir zem nabadzības riska sliekšņa, un nabadzības riska 

slieksni. Šī starpība tiek izteikta procentos no nabadzības riska sliekšņa (robežvērtība: 60% no 

valsts vidējiem standartizētiem (ekvivalentiem) ienākumiem) ”(27. lpp.). 
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Ir svarīgi uzsvērt arī, ka "pierādījumi liecina, ka pēdējo desmit gadu laikā kopējo 

ienākumu nevienlīdzības pieaugumu ir veicinājis nevienlīdzības pieaugums 

ienākumu sadalījuma zemākajā daļā" (turpat; 101. lpp.), kas atbilst arī iepriekš 

pieminētajiem punktiem, proti, tam, ka ir palielinājusies nabadzības plaisa.  

 

Dati liecina, ka mājsaimniecību daļa ienākumu sadalījuma zemākajos 40% periodā 

līdz 2019. gadam ir nedaudz palielinājusies un 2019. gadā ES-27 valstīs vidēji ir 

sasniegusi 21,4% (salīdzinot ar 21,2% gan 2018., gan 2017. gadā). 

 

 Tāpat kā 2019. un 2020. gadā, arī 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā 

tika uzsvērta minimālo ienākumu shēmu būtiskā loma nabadzības un sociālās 

atstumtības novēršanā un apkarošanā. 2020. gada Vienotajā nodarbinātības 

ziņojumā tika atzīts, ka minimālo ienākumu shēmu pietiekamība (kā arī sociālās 

aizsardzības atbilstība un aptvērums kopumā) ir būtisks elements cīņā pret 

nabadzības dziļumu, kā arī pret nodarbināto personu nabadzību un ienākumu 

nevienlīdzību. 

 

Vienotā nodarbinātības ziņojuma lasītāji tika informēti, ka periodā no 2016. līdz 

2017. gadam minimālo ienākumu pietiekamība vai nu saglabājās stabilā līmenī, vai 

arī vidēji nedaudz samazinājās salīdzinājumā ar nacionālo nabadzības slieksni visās 

ES dalībvalstīs, izņemot četras.39
  

                                                           
39 Pēc ES statistiskiem datiem, Īrija un Nīderlande regulāri tiek attēlotas kā divas ES dalībvalstis, 

kurās minimālā ienākuma pabalsta līmenis vienas personas mājsaimniecībām pārsniedz 

nacionālo nabadzības sliekšņa līmeni (piemēram, 2017. gadā). Savukārt šo redzējumu apstrīd 

nacionālais tīkls EAPN Īrija (kā arī Īrijas valdība savos dokumentos). Tīkla EAPN Īrija dalībnieki ir 

uzsvēruši, ka nebūtu pareizi pateikt, ka minimālo ienākumu pabalsta līmenis vienas personas 

mājsaimniecībām šajā valstī pārsniedz vairāk nekā 100% no nacionālā ienākumu nabadzības 

sliekšņa līmeņa, jo šajā summā tiek ietverti arī mājokļu pabalsti.  
 

Īrijā 2017. gadā minimālā likme viena cilvēka sociālās labklājības atbalstam sastādīja tikai 80,4% 

no nabadzības riska sliekšņa līmeņa (avots: 

http://www.welfare.ie/en/pdf/Social_Inclusion_Monitor_2017.pdf), un šī summa nav 

pietiekama, lai segtu dzīves dārdzību (dzīves izmaksas).  
 

Aplūkojot SILC datus un Īrijas Nodarbinātības lietu un sociālās aizsardzības departamenta izdoto 

dokumentu "Statistiskā informācija par sociālās labklājības pakalpojumiem", tajā iekļautie dati 

 

http://www.welfare.ie/en/pdf/Social_Inclusion_Monitor_2017.pdf


56 
 

Šī informācija tika izmantota arī, lai brīdinātu politikas veidotājus, ka “pēdējā 

pieejamā atskaites gadā (2018) minimālo ienākumu shēmu pietiekamība ES-27 

valstīs kopumā ir samazinājusies, kas atspoguļo to, ka minimālo ienākumu 

pabalstu saņēmēju ienākumi ir atpalikuši no kopējo ienākumu attīstības 

ekonomiskās izaugsmes periodā pirms COVID-19 krīzes, t.i., līdz                        

2019. gadam.”(105. lpp.). 

 

2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tika uzsvērts arī, ka "lai gan šāda 

pabalstu pietiekamības samazināšanās ir vērojama ES kopumā, dažās ES 

dalībvalstīs šis kritums ir bijis ievērojamāks" (turpat).  

 

Neskatoties uz to, EAPN tīkla dalībniekus pārsteidz tas, ka aicinājums uzlabot 

minimālo ienākumu shēmu pietiekamību, kā arī vispār sociālās aizsardzības 

pietiekamību un aptvērumu, kas tika ietverts 2020. gada Vienotajā nodarbinātības 

ziņojumā, netika iekļauts arī 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā – tieši 

tajā gadā, kad sabiedrība saskārās ar COVID-19 krīzes negatīvajām sekām. 

Minimālo ienākumu shēmas ir viens no pamatelementiem cīņā pret nabadzības 

apmēru, kā arī nodarbināto personu nabadzību un ienākumu nevienlīdzību. 

                                                                                                                                                                                     
liecina, ka visos gados no 2010. līdz 2017. gadam sociālās labklājības atbalsta minimālā likme 

vienam cilvēkam nedēļā ir bijusi zemāka par nabadzības riska sliekšņa līmeni (2010. gadā - par 

gandrīz 18 €, 2014. gadā - par 23 €, 2017. gadā - par gandrīz 47 €). Sociālās labklājības atbalsta 

daļa šajā periodā ir samazinājusies no 91,7% līdz 80,4%, t.i., arī šī atbalsta faktiskā monetāra 

vērtība ir ievērojami samazinājusies. Šie dati tiek izmantoti oficiālos Īrijas valdības ziņojumos. 
 

2019. gadā sociālās labklājības atbalsta minimālā likme vienam cilvēkam ir bijusi 203 eiro 

nedēļā, savukārt 60% no nabadzības sliekšņa līmeņa sastādīja 275,72 eiro. Dažreiz valdība šajā 

summā iekļauj arī degvielas pabalstu, kas ir 13,19 eiro nedēļā, taču daudzas mājsaimniecības, 

kuras jau saņem sociālās labklājības pabalstus, nevar pretendēt arī uz šo pabalstu. Balstoties uz 

Eiropas minimālo ienākumu tīkla (EMIN) projektiem EMIN-1 un EMIN-2 (https://emin-eu.net/), 

nacionālais tīkls EAPN Īrija ir aizvadījis kampaņu sociālās labklājības salīdzinošai novērtēšanai 

līdz pietiekamības līmenim, uzsverot plaisu starp sociālās labklājības atbalstu un nabadzības 

sliekšņa līmeni, kā arī patēriņa grozu. 

 

https://emin-eu.net/
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 Ir pozitīvi vērtējams tas fakts, ka 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā 

tiek citēts Kopīgā pētniecības centra nesen publicētais pētījums40, kurā tika 

izpētīta COVID-19 pandēmijas ietekme uz mājsaimniecību ienākumiem, kurā, 

pirmkārt, tika atzīts "sociālās aizsardzības un iekļaušanas sistēmu automātiskais 

stabilizācijas efekts" (99. lpp) , un, otrkārt, tika paredzēts, ka "nabadzības 

pieaugums COVID-19 pandēmijas rezultātā notiks līdzīgā veidā, kā tas bija 

vērojams laikā no 2008. līdz 2009. gadam (finanšu krīzes rezultātā)" (turpat). Tajā 

pašā pētījumā tika konstatēts, ka Čehija, Ungārija, Lietuva, Slovākija, Spānija un 

Zviedrija ir starp tam ES dalībvalstīm, kurās tiek prognozēts nabadzības līmeņa 

pieaugums. 

 

 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā netiešā veidā tika atzīts, ka sociālie 

pabalsti (neskaitot pensijas) nedarbojas pietiekami labi, lai mazinātu nabadzību, 

jo to ietekme uz nabadzības samazināšanu ir saglabājusies stabilā līmenī           

(103. lpp.). 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā, no vienas puses, tiek 

uzsvērts, ka sociālās aizsardzības sistēmu sniegums ir ļoti atšķirīgs, bet, no otras 

puses, netiek skaidri norādīts uz pastāvīgu budžeta deficītu vairākās ES 

dalībvalstīs, kam būtu jāpievērš lielāka uzmanība (pamatojoties uz Sociālo 

rezultātu apkopojuma vai Sociālās aizsardzības pārraudzības instrumenta datiem). 

 

Vēl vairāk šajā kontekstā mūs ir pārsteidzis tas, ka Vienotā nodarbinātības 

ziņojuma nākamajā rindkopā tika pareizi uzsvērts, ka “COVID-19 krīze ir bijusi kā 

būtisks atgādinājums par sociālās aizsardzības nozīmi” (103. lpp.), taču tālāk 

ziņojumā arī tiek atgādināts par to, ka “šie sociālās aizsardzības mehānismi ne 

vienmēr ir pieejami nestandarta darba veidos nodarbinātajiem un 

pašnodarbinātajiem” (turpat) un ka “ar šiem sociālās aizsardzības mehānismiem 
                                                           

40 Almeida, u.c. (2020. gads), “Mājsaimniecību ienākumi un fiskālās politikas pasākumu      

COVID-19 krīzes negatīvo seku mazinošais efekts ierobežojošo pasākumu laikā” 

(https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-

reports/households-income-and-cushioning-effect-fiscal-policy-measures-during-great-

lockdown), Kopīgā pētniecības centra darba dokumenti par nodokļiem un strukturālajām 

reformām Nr. 06/2020 un Politikas kopsavilkums 

(https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/jrc121228_policy_brief-

_the_impact_of_the_great_lockdown_on_hh_25_06_2020_1.pdf) 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/households-income-and-cushioning-effect-fiscal-policy-measures-during-great-lockdown
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/households-income-and-cushioning-effect-fiscal-policy-measures-during-great-lockdown
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/households-income-and-cushioning-effect-fiscal-policy-measures-during-great-lockdown
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/jrc121228_policy_brief-_the_impact_of_the_great_lockdown_on_hh_25_06_2020_1.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/jrc121228_policy_brief-_the_impact_of_the_great_lockdown_on_hh_25_06_2020_1.pdf
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varētu nepietikt vai arī tie varētu būt nepiemēroti pandēmijas periodiem” 

(turpat).41 

 

 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā pamatoti tiek norādīts uz 

ierobežojumiem attiecībā uz piekļuvi sociālās aizsardzības shēmām un 

nepietiekami atbilstošiem pabalstu līmeņiem pašnodarbinātām personām       

(36. lpp.).  

 

Tas, pirmkārt, tiek darīts, ņemot vērā gaidāmo ienākumu nestabilitātes un 

sociālās atstumtības riska pieaugumu tad, kad valstu ekonomikā un statistikā 

pilnā apmērā tiks atspoguļota COVID-19 pandēmijas negatīvā ietekme (ar tās 

ilgākiem mājsēdes posmiem un citiem ierobežojošajiem pasākumiem).  

 

Otrkārt, tas tiek darīts arī attiecībā uz nestandarta darba veidos nodarbinātajiem 

iedzīvotājiem, kuriem parasti ir ierobežota piekļuve sociālajai aizsardzībai: “Šīs 

nepilnības attiecas uz gadījuma rakstura darbu, darbu pēc pieprasījuma, 

īstermiņa fiksētiem darba līgumiem, sezonas darbu, mācekļa praksi vai 

stažēšanos.” (103.- 104.lpp.). 

 

Šīs problēmas būtu jāuzrauga un jārisina, īstenojot Eiropadomes 2019. gada 

ieteikumus par darba ņēmēju un pašnodarbināto iedzīvotāju piekļuvi sociālajai 

aizsardzībai 

(https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&ne

wsId=9478), vēl jo vairāk tāpēc, ka 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā 

tiek pozitīvi atspoguļotas dalībvalstu nodokļu sistēmu reformas, kas tiek īstenotas, 

lai labāk aizsargātu neaizsargātos darba ņēmējus (46. lpp.). 

 

                                                           
41 Lai iegūtu jaunākus pierādījumus par COVID-19 pandēmijas spēcīgo ietekmi uz nodarbinātības 

jomu (it īpaši uz dažām darba tirgus nozarēm un visiem nestabilās nodarbinātības veidiem), 

skatiet Eurofound emuāra ziņu “COVID-19: stāsts par divām pakalpojumu nozarēm”, 2021. gada 

3. februāris, autors: Džons Hērlijs (John Hurley). Pieejama šeit: 

https://www.mynewsdesk.com/eurofound/blog_posts/covid-19-a-tale-of-two-service-sectors-

98542 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9478
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9478
https://www.mynewsdesk.com/eurofound/blog_posts/covid-19-a-tale-of-two-service-sectors-98542
https://www.mynewsdesk.com/eurofound/blog_posts/covid-19-a-tale-of-two-service-sectors-98542


59 
 

Lielākoties šādas nodokļu sistēmu reformas tiek mērķētas uz pašnodarbinātiem 

iedzīvotājiem. Vēl Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tiek aicināts turpināt 

pastāvīgi darboties, lai “uzturētu un stiprinātu sociālo aizsardzību visiem 

iedzīvotājiem, ieskaitot pašnodarbinātos” (17. lpp., 104. lpp.) gaidāmajā 

atveseļošanās posmā no COVID-19 pandēmijas. 

 

 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tika uzsvērts tas fakts, ka “gandrīz 

visās ES dalībvalstīs likumā noteiktā minimālā alga ir zemāka par 60% no mediānās 

algas un par 50% no valsts vidējās algas” (40. lpp.)42, kas ir pozitīvi vērtējams, jo 

tas veicinās nepārtrauktās politikas debates par minimālajām algām un neseno 

likumdošanas iniciatīvu (kas balstās uz EK 2020. gada 28. oktobra priekšlikumu ES 

direktīvai).  

 

Vienotais nodarbinātības ziņojums ne tikai koncentrējas uz problēmām ar 

nepietiekamo minimālās algas līmeni, bet arī norāda uz sistēmas nepilnībām 

(tas, ka uz noteiktām darba ņēmēju kategorijām neattiecas minimālo algu 

sistēmas pārklājums), kas pastāv gan ES dalībvalstīs ar likumā noteikto minimālo 

algu, gan tajās sešās ES dalībvalstīs, kurās minimālās algas tika noteiktas darba 

koplīgumu slēgšanas rezultātā.  

 

Tas ir uzskatāms par konsekventu turpinājumu 2020. gada Vienotajam 

nodarbinātības ziņojumam43 un kopumā ir saskaņā ar EAPN tīkla dalībnieku veikto 

situācijas analīzi un no tās izrietošām prasībām.44 

                                                           
42 Šajā gadījumā vienīgie divi izņēmumi ir Portugāle, kur likumā noteiktās minimālās algas 

līmenis ir sasniedzis abas šīs vērtības un Bulgārija, kur likumā noteiktās minimālās algas līmenis 

ir sasniedzis 60% no valsts mediānās algas. 16 no 27 ES dalībvalstīm likumā noteiktās minimālās 

algas līmenis bija zemāks par 50% no mediānās algas (40. lpp.), savukārt septiņās dalībvalstīs 

(Čehija, Igaunija, Ungārija, Īrija, Latvija, Malta un Rumānija) minimālās algas līmenis bija pat 

zemāks par 40% no mediānās algas. 
 
43 EK bija uzsvērusi pietiekamas minimālās algas pozitīvo ietekmi – tā ir svarīgs instruments ne 

tikai atalgojumu nevienlīdzības un strādājošo nabadzības mazināšanai, bet arī kopējā 

pieprasījuma atbalstam, jo tā palielina ienākumus ģimenēm, kurās cilvēki saņem zemas algas 

(un kurām ir lielāka tieksme patērēt). Vēl 2020. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tika 
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Papildus tam, 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā pietiekami daudz 

uzmanības tika pievērsts reformām dalībvalstu minimālo algu sistēmās (kā arī 

plānam attiecībā uz valsts minimālo algu saskaņošanu ar 60% no mediānās vai 

vidējās algas Spānijā un Polijā), kā arī tam, lai uzsvērtu minimālo algu palielināšanu 

lielākajā daļā ES dalībvalstu (46. lpp.). 

 

 Lai panāktu, ka iedzīvotāju ienākumi no nodarbinātības ir pietiekami (it īpaši tiem 

iedzīvotājiem, kuri atrodas ienākumu sadalījuma apakšējā galā), ir pozitīvi 

vērtējama tendence atzīmēt, ka vidējais darbaspēka nodokļu slogs ES-27 valstīs 

lēni, bet stabili samazinās un ka ilgtermiņa perspektīvā šis darbaspēka nodokļu 

sloga samazinājums ir bijis izteiktāks zemāko ienākumu saņēmējiem (salīdzinot 

ar vidējo un augsto ienākumu saņēmējiem) (41. lpp.). 

 

 Tāpat kā iepriekšējā gadā, arī 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tiek 

pieminēts, ka ir svarīgi novērst atšķirības starp vīriešu un sieviešu nodarbinātību, 

kā arī darba samaksas45 un pensijas atšķirības (63. lpp., 64. lpp.), it īpaši tāpēc, ka 

šis Sociālo rezultātu apkopojuma rādītājs neuzrāda konverģenci, un vairākās ES 

dalībvalstīs, kurās ir bijušas lielas vai vidēji lielas atšķirības starp vīriešu un sieviešu 

nodarbinātību, 2019. gadā tika reģistrēta turpmāka situācijas pasliktināšanās šajā 

jomā. 

                                                                                                                                                                                     
atzīts, ka minimālās algas ietekme gan uz nodarbinātību, gan uz dzīves apstākļiem ir lielāka, ja 

tiek aptverta lielāka darbaspēka daļa. 
 
44 Sal. EAPN tīkla nostājas dokuments par pietiekamiem ienākumiem (2020. gada maijs) 

(https://www.eapn.eu/eapn-position-paper-on-adequate-income/) un EAPN tīkla ieguldījums 

EK apspriešanā "Izsakiet savu viedokli" par EK priekšlikumu direktīvai par atbilstošu minimālo 

algu (2020. gada 18. decembris), pieejams šeit: https://ec.europa.eu/info/law/better-

regulation/have-your-say/initiatives/12721-Adequate-minimum-wages-in-the-

EU/feedback_en?p_id=13087675 
 
45 Kā tika paskaidrots 2020. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā, to lielā mērā izraisa tas 

fakts, ka sievietēm ģimenē ir daudz plašāki aprūpes pienākumi, kā rezultātā viņas biežāk saņem 

minimālās algas, kā arī kopumā strādā zemāk apmaksātajās nozarēs un profesijās. Pagājušā 

gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā arī tika uzsvērts, ka starp dzimumiem pastāvošās darba 

samaksas atšķirības saglabājas pat tad, ja tiek izslēgti citi faktori (darba pieredzes atšķirības, 

izglītības līmenis un darba līguma veids). 

https://www.eapn.eu/eapn-position-paper-on-adequate-income/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12721-Adequate-minimum-wages-in-the-EU/feedback_en?p_id=13087675
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12721-Adequate-minimum-wages-in-the-EU/feedback_en?p_id=13087675
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12721-Adequate-minimum-wages-in-the-EU/feedback_en?p_id=13087675
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Būtiskās darba samaksas atšķirības starp vīriešiem un sievietēm46 kopumā nav 

mainījušās kopš 2018. gada, un 2019. gadā nekoriģētās darba samaksas atšķirības 

starp vīriešiem un sievietēm sastādīja 14,1%.47  

 

“COVID-19 pandēmija vēl vairāk uzsvēra to faktu, kā sievietes joprojām ļoti bieži 

strādā zemāk apmaksātās nozarēs un profesijās, kā arī saskaras ar 

ierobežojumiem savās profesionālajās izvēlēs, kuri ir saistīti ar ģimenes aprūpes 

pienākumiem”(64. lpp.). 

 

Papildus tam, 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tika norādīts, ka ir 

nepieciešams rīkoties, lai samazinātu pensiju atšķirības starp vīriešiem un 

sievietēm, kas 2018. gadā ES-27 valstīs vidēji sastādīja 29,1% (pensionāriem 

vecumā no 65 līdz 74 gadiem) (64. lpp.). 

 

 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tika (netieši) atbalstīta darba un 

privātās dzīves līdzsvara uzlabošana sievietēm ar aprūpes pienākumiem             

(64. lpp.), kā arī piekļuves uzlabošana kvalitatīvai bērnu aprūpei un ilgtermiņa 

aprūpei par pieņemamu cenu (64. – 65. lpp.).  

 

Uzsverot to faktu, ka bērnu, kas ir jaunāki par sešiem gadiem, audzināšanai ir 

negatīvā ietekme uz sieviešu (māšu) nodarbinātību daudzās ES dalībvalstīs (it īpaši 

Bulgārijā, Čehijā, Igaunijā, Vācijā, Ungārijā, Maltā, Polijā un Slovākijā), 2021. gada 

                                                           
46 “Darba samaksas atšķirības starp vīriešiem un sievietēm joprojām pārsniedz 20% Igaunijā, 

Austrijā, Čehijā un Vācijā, savukārt vismazākās darba samaksas atšķirības (no 1 līdz 4%) tika 

reģistrētas Rumānijā, Luksemburgā un Itālijā. Kopš 2014. gada situācija ir ievērojami 

uzlabojusies Igaunijā, Portugālē, Grieķijā un Luksemburgā (attiecīgi par 6,3 procentpunktiem 

(pp), 6 pp, 4.6 pp un 4 pp), savukārt Latvijā, Maltā un Slovēnijā darba samaksas atšķirības starp 

vīriešiem un sievietēm šajā periodā ir palielinājušās par vairāk nekā 2 procentpunktiem”         

(64. lpp.). 
 
47 “Pētījumi rāda, ka tādi faktori kā atšķirības attiecībā uz izglītības līmeni, darba pieredzi un 

darba līguma veidu ir veidojuši mazāk nekā vienu trešdaļu no visām darba samaksas atšķirībām 

starp vīriešiem un sievietēm. Tā darba samaksas atšķirību daļa, ko varētu izskaidrot, lielā mērā 

bija saistīta ar iedzīvotāju saimniecisko darbību un darba laiku” (64. lpp.). 
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Vienotais nodarbinātības ziņojums netieši iestājas par bērnu aprūpes pienākumu 

sadales uzlabošanu starp sievietēm un vīriešiem (65. lpp.). 

 

 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā vēlreiz tika uzsvērta saprātīga 

ilguma bezdarbnieka pabalstu nodrošināšana: šiem pabalstiem ir jābūt 

pieejamiem visiem darba ņēmējiem un tie būtu jāpapildina ar efektīviem aktīva 

darba tirgus pasākumiem, kas ir neaizstājams instruments, lai atbalstītu darba 

meklētājus nodarbinātības pārejas periodā (87. lpp.). 

 

Papildus tam, 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tika izceltas reformas 

vairākās ES dalībvalstīs, kas vai nu uzlabo piekļuvi aktīva darba tirgus 

instrumentiem, vai arī veicina šo instrumentu integrāciju un individualizāciju 

(piemēram, izmantojot individuālus rīcības plānus un personalizētas konsultācijas) 

ilglaicīgiem bezdarbniekiem un citām neaizsargātām iedzīvotāju grupām. Vēl viens 

pasākumu veids ir tie pasākumi, kas nodrošina neaizsargātām iedzīvotāju grupām 

apdrošināšanu bezdarba gadījumā (94. – 95. lpp.). 

 

 2020. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tika norādīts, ka būtu jāpievērš 

īpaša uzmanība trūkumiem saistībā ar (piekļuvi) konsultācijām par mācību un 

profesionālās apmācības iespējām ārvalstīs dzimušajiem darba ņēmējiem un 

dalībvalstu nodarbinātības dienestiem būtu jārīkojas šajā virzienā. 

 

Bet neskatoties uz to, šī gada (2021. gada) Vienotajā nodarbinātības ziņojumā 

par svarīgu intervences (iejaukšanās) jomu tika uzskatīta novērtēšanas 

instrumentu kvalitāte ilglaicīgiem bezdarbniekiem (ir paredzams, ka ilglaicīgo 

bezdarbnieku skaits COVID-19 pandēmijas rezultātā atkal pieaugs, pat 

neskatoties uz to, ka iepriekšējos gados bija vērojama ilglaicīgo bezdarbnieku 

skaita pakāpeniska samazināšanās, 85. lpp.).  

 

2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tika norādīts uz Valsts 

nodarbinātības dienestu rīcības iespējām, lai uzlabotu savu mērķtiecīgu pieeju 

(mērķtiecīgus informēšanas pasākumus). 
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 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tiek atzīts, ka ES-27 valstīs, 

salīdzinot ar 2018. gadu, 2019. gadā vidējo nominālo algu pieaugums ir 

paātrinājies: tas "vidēji ir bijis virs 3%, savukārt Baltijā, Centrālajā Eiropā, 

Austrumeiropā un Īrijā tas ir sasniedzis vairāk nekā 4%" (37. lpp.).  

 

Pozitīvas tendences šajā jomā bija vērojamas arī vairākās citās Eiropas Savienības 

dalībvalstīs, tomēr vidējo nominālo algu pieaugumam šajās valstīs bija tendence 

palēnināties.48 

 

 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tomēr tika atzīta arī zemo algu 

saņēmēju situācijas pasliktināšanās49 (39. lpp.) un strādājošo nabadzības līmeņa 

noturība50 – šis līmenis joprojām ir augsts (9%) un krietni pārsniedz pirmskrīzes 

līmeni (2008. gadā - 8,6%; 2010. gadā - 8,3%, 39. lpp.), lai gan pēdējos gados šim 

īpatsvaram bija tendence samazināties (tas sasniedza maksimumu (9,8%)       

2016. gadā; 2018. gadā samazinājās līdz 9,5%). 

 

EAPN tīkla dalībniekus uztrauc tas fakts, ka 6 no 27 ES dalībvalstīm (Grieķija, 

Itālija, Luksemburga, Portugāle, Rumānija un Spānija) vairāk nekā 10% strādājošo 

iedzīvotāju saskaras ar strādājošo nabadzību (40. lpp.), un šī ir aizvien pieaugošā 

tendence četrās no šīm dalībvalstīm (Itālijā, Luksemburgā, Portugālē un Spānijā), 

salīdzinājumā ar 2018. gadu un lielākajā daļā ES dalībvalstu pēdējo desmit gadu 

laikā. 

                                                           
48 “Ungārijā, Lietuvā un Īrijā 2019. gadā rādītāji ir ievērojami apsteiguši iepriekšējā gada rādītājus, 

savukārt Rumānijā, Bulgārijā, Igaunijā un Čehijā tika novērota vidējo nominālo algu pieauguma 

tempa palēnināšanās pēc iepriekšējā strauja pieauguma. Algu pieauguma temps ir samazinājies 

arī Zviedrijā un it īpaši - Itālijā un Francijā (kur algu līmenis ir palicis nemainīgs - 2018. gada 

līmenī)” (37. lpp.). 
 
49 Pretēji pagājušajam gadam, 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā nav atsauces uz 

algu pieauguma būtisko lomu (it īpaši algu skalas zemākajā daļā) pieprasījuma uzturēšanā, kā 

arī ienākumu nevienlīdzības un strādājošo nabadzības samazināšanā. 
 
50 "Strādājošo nabadzības līmenis tiek noteikts kā to cilvēku daļa, kuri strādā un kuru 

ekvivalentais rīcībā esošais ienākums ir zem nabadzības riska sliekšņa (kas ir noteikts 60% 

apmērā no valsts vidējā ekvivalentā rīcībā esošā ienākuma (pēc sociālo pabalstu saņemšanas)" 

(39. lpp.). 
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2020. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tika iekļauts paziņojums, ka 

strādājošo nabadzības risks ir cieši saistīts ar darba līguma veidu: darbinieki ar 

pagaidu darba līgumu joprojām daudz biežāk saskaras ar strādājošo nabadzību 

(16,2%, tāds pats īpatsvars kā 2018. gadā, 27. lpp.), salīdzinot ar tiem darba 

ņēmējiem, kuriem ir pastāvīgs darba līgums (5,7%, 39. lpp.).  

 

Tie iedzīvotāji, kuri strādā nepilnu darba laiku, arī tikpat bieži saskaras ar 

strādājošo nabadzību (15,1%). 

 

 Tāpat kā 2019. un 2020. gadā, arī 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā 

tika norādīts uz problēmām, kas rodas cilvēkiem ar invaliditāti – tie ir dažādi 

šķēršļi, kas kavē viņu piekļuvi darba tirgum. Tā rezultātā cilvēkiem ar 

invaliditāti ir zemāki nodarbinātības un aktivitātes rādītāji un vidējā 

nodarbinātības plaisa starp viņiem un pārējiem iedzīvotājiem sastāda gandrīz     

25 procentpunktus (50,8% pret 75%, 66. lpp.), savukārt sieviešu ar invaliditāti 

nodarbinātības rādītāji ir vēl zemāki (47,8%). 

 

2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tika uzsvērta arī personu ar 

invaliditāti integrācijas darba tirgū nozīme – tā ir nepieciešama, lai novērstu un 

samazinātu cilvēku ar invaliditāti sociālo atstumtību un augstāku strādājošo 

nabadzības risku viņu starpā (2019. gadā - 10,5%, salīdzinot ar vidējo rādītāju - 

9%, 67. lpp.). Neskatoties uz to, šajā kontekstā 2021. gada Vienotajā 

nodarbinātības ziņojumā netika uzsvērta kvalitatīvas nodarbinātības nozīme, kas 

ir primārais sociālās iekļaušanas faktors darba ņēmējiem ar fizisko un garīgo 

invaliditāti.51 

 

 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tika uzsvērts, ka COVID-19 

pandēmija ir ne tikai saasinājusi darba apstākļu atšķirības starp iedzīvotājiem, 

bet arī skaidri izgaismojusi darba tirgus segmentācijas negatīvās sekas visās ES 

                                                           
51 Salīdzinot ar pagājušā gada Vienoto nodarbinātības ziņojumu, 2021. gada Vienotajā 

nodarbinātības ziņojumā diemžēl netika pieminēta nepieciešamība atbalstīt cilvēku ar 

invaliditāti neatkarīgu dzīvesveidu, pamatojoties uz pieejamiem labas kvalitātes aprūpes 

pasākumiem. 
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dalībvalstīs, tostarp “nabadzības riska un sociālās nevienlīdzības pieaugumu vai 

sociālās mobilitātes samazināšanos” (78. lpp.)52: "Dualitātei darba tirgū ir 

negatīvas sekas uz tās skartajiem darba ņēmējiem, it īpaši uz jauniešiem un tām 

personām, kuras atrodas neaizsargātā situācijā" (76. lpp.). Šī darba tirgus 

dualitāte - liels pagaidu darbinieku īpatsvars un zems pārejas ātrums no pagaidu 

nodarbinātības uz pastāvīgu nodarbinātību (79. lpp.) ir aizvien pieaugoša 

problēma, kas rada bažas.  

 

Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tika uzsvērts arī, ka, lai novērstu darba tirgus 

segmentāciju un nodrošinātu iekļaujošu izaugsmi, pagaidu darba līgumiem 

(pēdējā desmitgadē tādi bija sastopami vidēji 1 no 7 darbavietām) būtu jākļūst 

                                                           
52 2020. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tika piedāvāta plaša analīze par 

jautājumiem, kas ir saistīti ar darba tirgus segregāciju. Tā atgādināja, ka, darba tirgus 

segregācijai nostiprinoties, palielinās nevienlīdzība, pasliktinās sociālā kohēzija un palēninās 

ekonomiskās izaugsmes temps, jo tas ir saistīts ar mazāku kopējo pieprasījumu, zemāku 

produktivitāti, lēnāku cilvēkkapitāla attīstību un sociālo mobilitāti. 
 

Tajā tika uzsvērts, ka pagaidu darba līgumu īpatsvars kopējā darbinieku skaitā pēdējā 

desmitgadē ir veidojis aptuveni 15% no ES vidējā līmeņa, un ka pagaidu darba līgumi reti rada 

stabilu nodarbinātību: vidēji visās ES valstīs tikai 14,2% darbinieku veic pāreju no pagaidu darba 

līgumiem uz pastāvīgiem darba līgumiem, savukārt vairāk nekā puse - 53% pagaidu darba 

līgumu (10 ES dalībvalstīs – pat vairāk nekā 70% šādu darba līgumu) tika slēgti piespiedu kārtā 

(tā nebija darbinieka izvēle). Citiem vārdiem sakot, tie darbinieki, kuriem darba līgums tika 

noslēgts uz noteiktu laiku, atrodas šādā situācijā, jo nespēja sev atrast pastāvīgu darbu.  
 

Vēl Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tika identificēta tāda problēma kā fiktīva 

pašnodarbinātība, kas ir viens no galvenajiem faktoriem, kas palielināja darba tirgus segregāciju 

un iestājās pret netipisku darba līgumu attīstību (piemēram, darba līgumi par darbu ar 

nenormētu darba laiku, mini-darbavietas, utt.) un platformas ekonomikas pieaugumu. 
 

2020. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tas, ka paralēli pastāv liels nepilnas slodzes 

darba, kas netika izvēlēts labprātīgi, un liels pagaidu darba īpatsvars tika parādīts kā divu 

nestabilu nodarbinātības veidu negatīvā kombinācija, kas rada problēmas attiecībā uz 

nodarbinātības nepārtrauktību un darba kvalitāti.” Vēl šajā ziņojumā tika uzsvērts, ka liels 

pagaidu darbinieku īpatsvars un zemi pārejas rādītāji no pagaidu darba uz pastāvīgu darbu 

liecina par slikti izstrādātiem darba aizsardzības tiesību aktiem. Un visbeidzot, bet ne mazāk 

svarīgi, tajā tika uzsvērts, ka Eiropā daudzi darba ņēmēji ar pagaidu darba līgumiem saskaras ar 

problēmām attiecībā uz piekļuvi sociālajai aizsardzībai un iespējām uzkrāt tiesības uz sociālo 

aizsardzību. 
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par pārmaiņu virzītājspēku uz pastāvīgām darbavietām, nevis par karjeras 

strupceļu. 

 

2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tika uzsvērts arī tas fakts, ka "tos 

iedzīvotājus, kuriem ir nestabilāki vai mazāk pielāgojami darba apstākļi un/vai 

sliktāka piekļuve sociālajai aizsardzībai, ir stiprāk ietekmējusi COVID-19 krīze" 

(turpat).  

 

Raugoties uz turpmākajiem pandēmijas mēnešiem, Vienotajā nodarbinātības 

ziņojumā tiek atgādināts, ka "iedzīvotāju grupas, kas atrodas darba ienākumu 

sadalījuma zemākajā daļā, visticamāk, arī turpmāk piedzīvos ienākumu 

samazināšanu un darbavietu zaudēšanu, it īpaši pagaidu darbinieki, gados jaunāki 

darbinieki un mazkvalificēti darbinieki" (turpat). Pat ja "no šobrīd pieejamiem 

datiem būtu pāragri spriest, vai pašreizējā COVID-19 krīze izraisīs nepilnu darba 

laiku strādājošo skaita pieaugumu" (80. lpp.), tas, visticamāk, tomēr notiks un 

radīs negatīvu ietekmi uz ienākumiem no darba ievērojamam skaitam darbinieku 

un darba vietu. 

 

Ir svarīgi, lai 2021. gada Vienotais nodarbinātības ziņojums iestātos par sociālās 

aizsardzības pieejamības nodrošināšanu visiem iedzīvotājiem, tostarp arī 

(individuālajiem) pašnodarbinātajiem, kuri veido ne mazāk kā 9% no visa 

darbaspēka ES-27 valstīs (2019. gadā - 9,4%, 81. lpp.). 

 

EAPN tīkla dalībnieki atzinīgi vērtē to faktu, ka šajā kontekstā tika uzsvērts 

Eiropas Sociālo Tiesību Pīlāra 5. princips ("Droša un pielāgojama 

nodarbinātība") un 7. princips ("Informācija par nodarbinātības nosacījumiem 

un sociālo aizsardzību atlaišanas gadījumā"). Šie divi principi aicina politikas 

veidotājus nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret visiem darba ņēmējiem 

neatkarīgi no viņu darba attiecību (darba līguma) veida. 

 

 Vēl 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tika uzsvērta saikne starp 

joprojām lielo nestandarta darbavietās strādājošo skaitu un “individuālo un 

sociālo neaizsargātību pret darba tirgus pielāgošanu” (24. lpp.).  
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Tiek brīdināts par aizvien pieaugošu darba vietu polarizāciju, kas izriet no 

“strukturālajām tendencēm, kas pārveido darba tirgu (piemēram, digitalizācija un 

nestandarta darba veidu pieaugums)” (39. lpp.), kā rezultātā palielinās arī zemu 

apmaksāto profesiju skaits. 

 

 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tika norādīts arī uz to, ka 

"paredzamais nodarbinātības samazinājums COVID-19 krīzes dēļ ietekmēs 

migrantus, kuri nāk no valstīm ārpus ES smagāk nekā vietējos iedzīvotājus"    

(66. lpp.). 

 

Tas ir izskaidrojams ar “lielāku pagaidu darba īpatsvaru migrantu vidū, viņu īsāku 

darba stāžu, zemāku to darbinieku īpatsvaru, kuri strādā attālināti un/vai valsts 

sektorā, kā arī ar lielāku migrantu īpatsvaru tajās nozarēs, kuras, iespējams, 

ekonomikas lejupslīde ietekmēs visvairāk (izmitināšanas un ēdināšanas 

pakalpojumi, tūrisms, pakalpojumu nozare, būvniecība utt.)" (turpat). 

 

 Vēl 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tika uzsvērta COVID-19 

pandēmijas būtiska negatīva ietekme uz nozarēm, kurās tradicionāli ir liels 

nedeklarēto darba ņēmēju īpatsvars. Tajā tika norādīts arī uz tādām problēmām 

kā augsts ienākumu un darba zaudēšanas risks un kopumā ierobežotā piekļuve 

sociālajai aizsardzībai.53 

 

 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tika pozitīvi attēlots pilsoniskais 

dialogs54 un pilsoniskās sabiedrības organizāciju (PSO) loma: “PSO ir darbojušās 

                                                           
53 2020. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā bija ietverta pozitīva atsauce uz daudzām 

nedeklarētā darba negatīvām sekām gan pašiem darba ņēmējiem, gan ekonomikai, valsts 

finansēm un sociālajam taisnīgumam. EAPN tīkla dalībnieki ir pauduši gandarījumu par to, ka 

šajā Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tika uzsvērtas atsevišķās ES dalībvalstīs īstenotas 

iniciatīvas, kas sodīja darba devējus, kuri izmanto nedeklarēto darbu un labāk informēja darba 

ņēmējus par viņu tiesībām. 
 
54 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tika pozitīvi vērtēts sociālais dialogs kā 

galvenais elements ekonomikas atveseļošanās un sociālās noturības veicināšanai. Tomēr tajā 

netika ņemts vērā 2020. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā iekļautais paziņojums, ka 

plašāka koplīgumu slēgšana parasti ir saistīta ar zemāku ienākumu nevienlīdzības līmeni. 
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priekšgalā pandēmijas seku mazināšanai Eiropas valstīs” (92. lpp.). Tajā tika 

uzsvērts, ka “centieni padarīt ekonomikas atveseļošanos iekļaujošāku un 

ilgtspējīgāku ir atkarīgi arī no valsts iestāžu un pilsonisko organizāciju 

iesaistīšanās un no sadarbības starp tām” (93. lpp.).  

 

Turklāt, Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tiek atgādināts, ka konsultēšanās ar 

pilsoniskās sabiedrības organizācijām “varētu sniegt noderīgu ieskatu un atbalstu 

politikas izstrādē un īstenošanā” (92. lpp.).  

 

Un visbeidzot, 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā ES dalībvalstīm 

tiek atgādināts, ka saskaņā ar 2020. gada oktobra pārskatītajām nodarbinātības 

pamatnostādnēm (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1512&from=EN) dalībvalstīm būtu 

„jāņem vērā attiecīgo pilsoniskās sabiedrības organizāciju pieredze 

nodarbinātības un sociālo jautājumu jomā. Pilsoniskās sabiedrības organizācijām 

varētu būt galvenā loma ārkārtas pasākumu, reformu un ieguldījumu savlaicīgā 

un atbildīgā īstenošanā, lai atbalstītu ekonomikas atveseļošanos un sociālo 

noturību” (turpat). 

 

 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tika ietverta vismaz viena skaidra 

atsauce uz iekļaujošas izglītības priekšrocībām. Tajā tika uzsvērta "iekļaujošas 

izglītības nozīme, lai nodrošinātu taisnīgu ekonomikas atveseļošanos un 

stiprinātu sociālo noturību" (18. lpp.), kā arī atgādināts par "ciešu saikni starp 

izglītības rezultātiem, panākumiem darba tirgū un līdzdalību sabiedrībā" (turpat).  

 

Bet neskatoties uz to, 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā šai pieejai 

tika piešķirts daudz mazāk uzmanības nekā pagājušā gada Vienotajā 

nodarbinātības ziņojumā.55 

                                                           
55 2020. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tika atbalstīta plašāka pieeja pieejamai, 

iekļaujošai un kvalitatīvai izglītībai un apmācībai, kas tika pamatots ar atsauci uz Eiropas sociālo 

tiesību pīlāru, kurā ir atzītas ikviena cilvēka tiesības uz mūžizglītību, lai iegūtu prasmes, kas ir 

nepieciešamas, lai pilnvērtīgi piedalītos sabiedrībā un veiksmīgi pārvaldītu pārejas darba tirgū. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1512&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1512&from=EN
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 COVID-19 pandēmija - ar tās laikā pēkšņi pieaugošo pieprasījumu pēc mācību 

procesa digitalizācijas - ir pilnībā atklājusi jau pastāvošo nevienlīdzību (plaisu) 

izglītības un digitālajā jomā. Esošie pierādījumi liecina arī par to, ka mājsēde un 

citi ierobežojošie pasākumi ir nesamērīgi negatīvi ietekmējuši neaizsargātos 

cilvēkus un iedzīvotāju grupas, kā arī cilvēkus no mazāk attīstītiem reģioniem.  

 

Tieši šie izaicinājumi ir pamatā steidzamai nepieciešamībai pēc atbilstošiem 

operatīvās reaģēšanas pasākumiem. Pretējā gadījumā jau pastāvošā digitālā 

nevienlīdzība (plaisa) attiecībā uz datoru vai planšetdatoru pieejamību, ātru un 

stabilu interneta pieslēgumu un datorprasmēm / informācijas tehnoloģiju (IT) 

prasmēm (52. lpp.), “varētu aizvien palielināt pastāvīgi ciešo korelāciju starp 

iedzīvotāju sociāli ekonomiskajiem apstākļiem un viņu izglītības rezultātiem” 

(49. lpp.). Tie visciešāk korelē ar viņu vecāku izglītības līmeni un migrantu 

izcelsmi56 (49. lpp.) un nozīmē, ka izglītība nedarbojas pietiekami efektīvi kā 

sociālās mobilitātes spēks. 

 

 Tāpat kā iepriekšējā gadā, arī 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tika 

atzīts, ka priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas rādītājs ir aptuveni divreiz 

augstāks tiem skolēniem, kuri ir dzimuši ārpus Eiropas Savienības (22,5%; 

salīdzinot ar 2018. gadu, tas ir nedaudz palielinājies - par 1,1 procentpunktu), kā 

arī tiem skolēniem, kuri ir dzimuši citā ES dalībvalstī, nevis savā pašreizējā 

dzīvesvietas valstī (21,4%, kas ir par 2,2 procentpunktiem vairāk nekā            

2018. gadā), salīdzinot ar vietējās izcelsmes skolēniem (49. lpp.), kuru vidū šis 

īpatsvars ir nedaudz zemāks par vispārējo ES vidējo rādītāju (2019. gadā - 10,2%). 

Tādējādi var teikt, ka stratēģijas “Eiropa 2020” mērķis attiecībā uz priekšlaicīgu 

mācību pārtraukšanu (10% apmērā) gandrīz tika sasniegts. 

 

 Turpmākie riski sabiedrības un ekonomiskās iekļaušanas jomā, kā arī 

līdzdalības jomā 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tika uzrādīti, 

atsaucoties uz vairāk nekā piekto daļu no visiem Eiropas Savienības skolēniem, 

                                                           
56 Tas attiecas arī uz šķēršļiem attiecībā uz piekļuvi pieaugušo izglītībai vai apmācībām un ar to 

saistītajiem līdzdalības rādītājiem (sal. 58. lpp.). 
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kuriem ir ļoti nepietiekamas zināšanas un prasmes - lasīšanā, dabaszinātnēs un 

matemātikā (49. lpp.)57, un kopš 2009. gada šo zināšanu un prasmju līmenis ir 

pasliktinājies divās galvenajās skolu mācību programmu jomās. 

 

Ja to skolēnu īpatsvaru, kas nav ieguvuši kādu kvalifikāciju, kurai būtu tieša 

nozīme darba tirgū, iedala pēc skolēnu sociālekonomiskā stāvokļa vai migrantu 

izcelsmes,  mēs neesam pārsteigti par to, ka šim rādītajam ir raksturīga spēcīga 

sociālā dimensija: vairākās ES dalībvalstīs (piemēram, Bulgārijā, Ungārijā, 

Luksemburgā, Rumānijā) mēs redzam daudz vairāk skolēnu, kuri nesasniedz 

labus izglītības rezultātus zemākajā kvartilē, salīdzinot ar augstāko kvartili. No 

otras puses, šie dati sniedz arī kvantitatīvus pierādījumus secinājumam par to, ka 

“labas izglītības sistēmas var vienlaikus veicināt gan izglītības kvalitāti, gan 

taisnīgumu”, tādā veidā stingri pamatojot pietiekamu valsts ieguldījumu 

nepieciešamību izglītībā un apmācībā.58 

 

 EAPN tīkla dalībnieki atzinīgi vērtē to faktu, ka 2021. gada Vienotajā 

nodarbinātības ziņojumā uzmanība tika pievērsta cilvēku ar invaliditāti 

neizdevīgam stāvoklim izglītības jomā (51. lpp.). Pieejamie dati liecina par 

augstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas rādītāju šo cilvēku vidū (20,3%, kas 

vairāk nekā divas reizes pārsniedz vidējo rādītāju - 9,8%), kā arī zemu augstākās 

izglītības iegūšanas rādītāju (29,4%), salīdzinot ar personām bez invaliditātes 

                                                           
57 2020. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā pamatoti bija norādīts uz priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas ilgtermiņa negatīvajām sekām ne tikai saistībā ar iesaistīšanos darba tirgū (jo 

2018. gadā 53,8% no viņiem bija bezdarbnieki vai neaktīvi darba tirgū), bet arī ņemot vērā 

paaugstināto pastāvīgas nabadzības vai sociālās atstumtības risku šo cilvēku vidū kā svarīgu 

“āķi” politikas izstrādei, problēmu, kas diemžēl nepazudīs ne 2019., ne 2020. gadā. 
 
58 Arī attiecībā uz šo jautājumu skaidrāka norāde bija atrodama 2020. gada Vienotajā 

nodarbinātības ziņojumā. Tajā tika atbalstītas būtiskās izmaiņas pedagoģiskajā pieejā, izglītības 

un apmācību sistēmās, lai tās varētu kļūt par patiesu sabiedrības integrācijas līdzekli, kā arī lai 

vienlīdzīgāk sadalītu mācību iespējas un izglītības rezultātus, neveicinot sociālo atstumtību. Vēl 

tajā tika uzsvērta uz datiem balstīta saikne starp pieaugušo iedzīvotāju zemu kvalifikāciju un to, 

ka viņi biežāk saskaras ar nestabiliem nodarbinātības apstākļiem un ilgstošo izslēgšanu 

(atstumtību) no darba tirgus. 
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(43,8%). Abi šie faktori negatīvi ietekmē cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības 

situāciju un izredzes darba tirgū. 

 

 Tāpat kā 2020. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā, arī 2021. gada ziņojumā 

tika uzsvērta romu tautības iedzīvotāju iekļaušana izglītības sistēmā, ņemot 

vērā romu tautības skolēnu ilgstoši sarežģīto situāciju (spriežot pēc visiem 

izglītības rādītājiem).  

 

Pat pirms COVID-19 krīzes romu tautības skolēnu izglītību ietekmēja vairāku 

negatīvu faktoru kombinācija: segregācija skolu un mājokļu jomā, neietveroša 

mācīšana, papildu šķēršļi, kas radušies galējās nabadzības vai mājokļu 

segregācijas rezultātā (51. lpp.). 

 

COVID-19 pandēmijas rezultātā ir kļuvis skaidrāks tas fakts, ka “tālmācība bieži 

nav pieejama romu un klejotāju bērniem un/vai viņi nevar to atļauties, jo viņi ir 

pakļauti nabadzības riskam, viņiem trūkst atbilstošu datorierīču, nav interneta 

pieslēguma vai pat elektrības savā mājoklī, nometnē vai pagaidu dzīvesvietā”   

(51. lpp.), un tas aizvien palielina digitālo plaisu starp viņiem un pārējiem 

iedzīvotājiem. Tas ir uzsvēris vēl steidzamāku nepieciešamību rīkoties, lai 

atrisinātu šīs un citas, vēl plašākās, problēmas, ar kurām saskaras šīs 

iedzīvotāju grupas.59 

 

 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā atkal tika ziņots par sociālā 

stāvokļa ietekmi uz piekļuvi pirmsskolas izglītībai un aprūpei (ECEC). Bērniem 

no tām ģimenēm/mājsaimniecībām, kuras ir pakļautas nabadzības un sociālās 

atstumtības riskam, vai no nelabvēlīgām iedzīvotāju grupām, pirmsskolas izglītība 

                                                           
59 EAPN tīkla dalībnieki atzinīgi vērtē to faktu, ka 2020. gada Vienotajā nodarbinātības 

ziņojumā tika atbalstīti aktīvie segregācijas novēršanas pasākumi (lai cīnītos pret segregāciju 

dažādās skolās un klasēs), kuri būtu jāpapildina ar finansiālo un profesionālo atbalstu, lai 

veicinātu romu tautības bērnu integrāciju vispārizglītojošās skolās, kā arī tika apgalvots, ka ir 

svarīgi izvairīties no speciālo vietu nodalīšanas romiem, kuri tā vietā varētu kvalificēties 

regulārai uzņemšanai skolā. Šī gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā šis jautājums netika 

pieminēts. 
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un aprūpe ir pieejama daudz retāk60 nekā viņu vienaudžiem no ģimenēm, kas 

neatrodas nelabvēlīgā situācijā (73. lpp.). 

 

Šīm atšķirībām arī ilgtermiņā ir stipra negatīva ietekme, jo “tik agrīnā dzīves 

posmā piedzīvota nevienlīdzība, visticamāk, vēlāk dzīvē novedīs pie sliktākiem 

izglītības rezultātiem (sekmēm), zemāka izglītības līmeņa un sliktākām 

perspektīvām darba tirgū” (50. lpp.). 

 

 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tika norādīts, ka ar mājokļa 

izmaksu nesamērīgo slogu joprojām saskaras gandrīz 10% visu eiropiešu, 

neskatoties uz to, ka 2019. gadā turpināja nedaudz samazināties gan šīs 

problēmas skarto cilvēku īpatsvars, gan absolūtais skaits. Šajā kategorijā tiek 

iekļauti cilvēki, kas dzīvo mājsaimniecībās, kurās vairāk nekā 40% no visiem rīcībā 

esošajiem ienākumiem tiek tērēti mājokļa izdevumiem. 

 

Vēl svarīgāk ir atzīmēt to, ka šajā jomā joprojām pastāv lielas atšķirības ES 

dalībvalstu starpā, un tiem iedzīvotājiem, kuri saskaras ar nabadzības risku, ir ļoti 

augsts mājokļa izmaksu pārslodzes līmenis (35%), kas ir vairāk nekā trīsarpus 

reizes vairāk nekā vidēji iedzīvotājiem. 

 

 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā vēlreiz tika uzsvērts, ka 

bezpajumtnieku skaits joprojām ir augsts un pēdējās desmitgades laikā tas ir 

palielinājies lielākajā daļā ES dalībvalstu, kā arī tas, ka “bezpajumtniecības risks 

pastāv dažādās sabiedrības grupās. Piemēram, Īrijā katrs trešais bezpajumtnieks, 

kas 2020. gadā atradās pagaidu izmitināšanas vietās, bija bērns.” (106. lpp.). 

 

                                                           
60 2020. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tika atgādināts, ka 2016. gadā atšķirības 

attiecībā uz piekļuvi pirmsskolas izglītībai un aprūpei sasniedza 11 procentpunktus bērniem 

vecumā no 3 gadiem un gandrīz 15 procentpunktus bērniem vecumā līdz 2 gadiem. Svarīgi ir 

arī tas, ka šajā Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tika norādīts arī uz pozitīvo ietekmi - to, ka 

imigrantu bērnu sociālā iekļaušana uzlabojās jau agrīnā vecumā, šiem bērniem apmeklējot 

pirmsskolas izglītības un aprūpes iestādes. 
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EAPN tīkla dalībnieki pauž nožēlu par to, ka 2021. gada Vienotajā nodarbinātības 

ziņojumā netika iekļauts 2020. gada ziņojumā ietvertais paziņojums, ka šī sociālā 

problēma būtu jārisina steidzami un prioritāri. 2020. gada Vienotajā 

nodarbinātības ziņojumā tika ierosināti integrētie risinājumi bezpajumtniecības 

un mājokļu zaudēšanas problēmas novēršanai, kā arī profilakses pakalpojumu 

izmantošana un ciešāka sadarbība gan politikas, gan pakalpojumu sniegšanas 

līmenī.  

 

EAPN tīkla dalībniekus ir ļoti pārsteidzis šis fakts, jo 2021. gada Vienotajā 

nodarbinātības ziņojumā tika citēts FEANTSA un Fondation Abbé Pierre izdotais 

pētījums61, kurā šokējoši tika lēsts, ka “ES katru nakti vismaz 700 000 cilvēku guļ 

uz ielas vai kādā ārkārtas situācijas vai pagaidu izmitināšanas vietā, kas ir par 

70% vairāk nekā pirms desmit gadiem.” 

 

 EAPN tīkla dalībnieki atzinīgi vērtē 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā 

iekļauto atsauci uz enerģētiskās nabadzības problēmu, kas tomēr “vidēji ir 

samazinājusies no sava maksimālā līmeņa 2012. gadā (11,2%) līdz 7,3%           

2019. gadā. (105. lpp.) Vientuļie cilvēki vecumā no 65 gadiem (10,2%) un 

vientuļie vecāki (10,5%) ir tās iedzīvotāju grupas, kas ir vairāk pakļautas 

enerģētiskās nabadzības riskam nekā pārējie iedzīvotāji.” (turpat).  

 

2021. gada ziņojumā tika uzsvērts arī tas, ka cilvēku īpatsvars, kuri saskaras ar 

nespēju uzturēt siltumu savās mājās (apkuri), ir 18,8% to iedzīvotāju grupā, kuri ir 

pakļauti nabadzības riskam, salīdzinot ar tikai 5% tiem iedzīvotājiem, kuri atrodas 

virs AROPE rādītāja nabadzības sliekšņa līmeņa.  

 

2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tika norādīts arī uz proporcionāli 

lielākiem izdevumiem par elektrību, gāzi un cieto kurināmo mājsaimniecībām 

ar zemākiem ienākumiem sakarā ar (pieaugošajiem) nodokļiem vai nodevām 

                                                           
61 FEANTSA/Foundation Abbé Pierre (2020): Piektais pārskats par mājokļu zaudēšanas 

problēmu Eiropā, pieejams šeit: https://www.feantsa.org/en/news/2020/07/23/fifth-

overview-of-housing-exclusion-in-europe-2020 

https://www.feantsa.org/en/news/2020/07/23/fifth-overview-of-housing-exclusion-in-europe-2020
https://www.feantsa.org/en/news/2020/07/23/fifth-overview-of-housing-exclusion-in-europe-2020
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par enerģiju un tika uzsvērts liels slogs, ko šīs izmaksas (kā liela daļa no rīcībā 

esošā ienākuma) uzliek šīm trūcīgajām mājsaimniecībām (42. lpp.).  

 

EAPN tīkla dalībniekiem ir svarīgi uzsvērt, ka COVID-19 pandēmija, visticamāk, ir 

pasliktinājusi esošās problēmas, jo daudziem cilvēkiem bija vairāk laika jāpaliek 

mājās, kā arī jāstrādā no mājām un jāmācās no mājām, kas nozīmēja arī 

augstākas apkures izmaksas un lielākus rēķinus par elektroenerģiju.  

 

Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tika ieteikts izmantot “ieņēmumus no vides 

nodokļiem, lai atbalstītu visus ienākumus” (43. lpp.). Iesniedzot šo priekšlikumu 

un izvirzot jautājumu par taisnīgumu, Eiropas Komisija vēlreiz ir netieši 

apstiprinājusi EAPN tīkla dalībnieku bažas un prasības attiecībā uz enerģētiskās 

nabadzības novēršanu un samazināšanu, kā arī taisnīgu un sociālu, videi 

draudzīgu (“zaļu”) pāreju.62 

 

 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tika atzīts, ka augstas veselības 

aprūpes pakalpojumu izmaksas, garās rindas (ilgs gaidīšanas laiks, lai saņemtu 

veselības aprūpes pakalpojumus) un/vai liels attālums joprojām ir būtiski 

šķēršļi veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai. Tajā tiek ziņots, ka          

2020. gadā (tāpat kā 2019. gadā) ES iedzīvotāju īpatsvars, kas saskaras ar 

neapmierinātām vajadzībām veselības jomā ir 1,8% (107. lpp.). Savukārt, 

Igaunijā un Grieķijā šis īpatsvars joprojām pārsniedz 5%, Somijā un Rumānijā tas 

ir tuvu šim slieksnim. Neapmierinātās vajadzības veselības jomā personām ar 

invaliditāti tika novērotas divreiz biežāk (4,2%), savukārt cilvēkiem ar smagu 

invaliditāti - visbiežāk (5,6%). 

 

 

                                                           
62 Sal. EAPN tīkla informatīvais izdevums (Flash Newsletter), 2020. gada decembris, raksts “EAPN 

tīkls aicina visiem Eiropas iedzīvotājiem padarīt pieejamas tiesības uz elektroenerģiju”. 

(https://www.eapn.eu/eapn-calls-for-making-the-right-to-energy-for-all-a-reality-across-

europe/). Tas tika publicēts arī rakstā koalīcijas “Tiesības uz enerģiju” (R2E) mājaslapā: 

https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2020/12/EAPN-R2E-Coalition-Energy-Forum-2020-

WS-WPWBGT-DataDemands-EAPN-4906.pdf 

https://www.eapn.eu/eapn-calls-for-making-the-right-to-energy-for-all-a-reality-across-europe/
https://www.eapn.eu/eapn-calls-for-making-the-right-to-energy-for-all-a-reality-across-europe/
https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2020/12/EAPN-R2E-Coalition-Energy-Forum-2020-WS-WPWBGT-DataDemands-EAPN-4906.pdf
https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2020/12/EAPN-R2E-Coalition-Energy-Forum-2020-WS-WPWBGT-DataDemands-EAPN-4906.pdf
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3.3. Galvenās problēmas: kādi 2021. gada vienotā nodarbinātības 

ziņojuma aspekti izraisa vislielākās bažas? 

 

 2020. gads bija pēdējais gads, kad tika īstenota stratēģija „Eiropa 2020” gudrai, 

ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei. EAPN tīkla dalībniekiem lielas bažas rada 

tas, ka līdz šim brīdim netika veikts sistemātisks pārskats par stratēģijas „Eiropa 

2020” sasniegumiem un trūkumiem, kā arī EK vēl joprojām nav piedāvājusi 

visaptverošu stratēģisku pieeju turpmākai rīcībai.  

 

Savukārt, Eiropas jaunajam zaļajam kursam (salīdzinot ar stratēģiju               

„Eiropa 2020”) ir daudz šaurāks skatījums. Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) 

integrēšana Eiropas pusgadā, kas tika paziņota 2020. gadā, netika iekļauta arī 

2021. gada Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā. 

 

 Sociālo rezultātu apkopojuma galvenie rādītāji mēra katras valsts sniegumu 

salīdzinājumā ar ES vidējo rādītāju, nevis izvirza vērienīgus mērķus gadījumos, 

kad pastāv sociālas problēmas vai šķēršļi efektīvai integrācijai darba tirgū, lai gan 

attiecībā uz visiem galvenajiem rādītājiem joprojām pastāv lielas atšķirības ES 

dalībvalstu starpā. 

 

Novirzot mērījumus no konkrētiem panākumiem kopīgu mērķu sasniegšanā uz 

vienkāršu konverģenci pret Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem (nevis 

augšupvērstu konverģenci ES dalībvalstu starpā), tiek mazināti sasniedzamie 

mērķi, kas noved pie pašapmierinātības ar vidējiem rādītājiem un zemāko 

kopsaucēju. 

 

 Sociālo rezultātu apkopojuma galvenajiem negatīvajiem rezultātiem netika 

piešķirta pietiekama uzmanība un prioritāte, tie netika pienācīgi analizēti, kā arī 

netika ierosināti politikas priekšlikumi, lai novērstu šos trūkumus. Sociālo 

rezultātu apkopojuma sekundārie rādītāji netika pietiekami atspoguļoti Vienotajā 

nodarbinātības ziņojumā. 
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Tā, 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā ir paskaidrots, ka                      

14 novērtētajās jomās tika identificētas 116 “kritiskas situācijas”, kas būtu 

jāuzrauga vai gadījumi, kas ir “slikti, bet ar uzlabojumu perspektīvām”, t.i. 33% no 

kopējā novērtējumu skaita (31. lpp.) - kas ir par vienu procentpunktu vairāk nekā 

2020. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā. Visas ES dalībvalstis, izņemot 

Vāciju, šajā sakarā tika pieminētas vismaz vienu reizi.  

 

Tomēr joprojām nav skaidrs, cik lielā mērā šis novērtējums un sociālo problēmu 

atrisināšanas steidzamība, kas tika uzsvērta 2021. gada Vienotajā 

nodarbinātības ziņojumā, tiks atspoguļota gan EK sniegtajā novērtējumā un 

norādījumos, gan Atveseļošanās un noturības plānos (RRP) un ar tiem 

saistītajās plānotajās investīcijās. 

 

 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā galvenais analītiskais pamats 

joprojām ir Sociālo rezultātu apkopojums. Taču tajā netika pietiekami 

sistemātiski analizēti visi 20 Eiropas sociālo tiesību pīlāra principi, tostarp        

12. princips (“sociālā aizsardzība”)63 un 14. princips (“minimālais ienākums”)64, 

un Sociālo rezultātu apkopojuma rādītāji nav pietiekami skaidri saistīti ar 

Eiropas sociālo tiesību pīlāra principiem. 

 

Svarīgi rādītāji progresa mērīšanai un uzraudzībai un efektīvu politikas pasākumu 

virzīšanai, kas vai nu ir iekļauti Sociālo rezultātu apkopojumā kā sekundārie 

rādītāji, vai arī tiek parādīti Sociālās aizsardzības veiktspējas monitora (SPPM) 

informācijas panelī (rādītāji, kas parāda bērnu nabadzību, nabadzības dziļumu vai 

nodarbināto personu nabadzības līmeni) Vienotajā nodarbinātības ziņojumā 

                                                           
63 Eiropas sociālo tiesību pīlāra 12. princips ir šāds: “Neatkarīgi no darba attiecību veida un 

ilguma darba ņēmējiem un (salīdzināmos apstākļos) arī pašnodarbinātajiem ir tiesības uz 

atbilstošu sociālo aizsardzību.” 
 
64 Eiropas sociālo tiesību pīlāra 14. princips ir šāds: “Ikvienam, kam trūkst pietiekamu resursu, ir 

tiesības uz atbilstošiem minimālo ienākumu pabalstiem, kas nodrošina cilvēka cienīgu dzīvi visā 

dzīves laikā, kā arī efektīvu piekļuvi nepieciešamām precēm un pakalpojumiem. Tiem 

iedzīvotājiem, kuri ir darbspējīgi, minimālo ienākumu pabalsti būtu jāapvieno ar stimuliem 

(atkārtoti) iekļauties darba tirgū.” 
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ietvertajā analīzē joprojām vai nu vispār pietrūkst vai nu tie netiek pietiekami 

izmantoti. 

 

 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā trūkst arī skaidras sociālo tiesību 

integrēšanas. 2021. gada ziņojumā netiek piedāvāta integrēta pieeja savstarpēji 

saistītu problēmu risināšanai, kā arī netiek uzsvērta saikne starp nodarbinātības, 

izglītības un apmācību, sociālās aizsardzības un minimālo ienākumu 

nodrošinājuma analīzi un piekļuvi citiem sabiedriskajiem pakalpojumiem un šo 

pakalpojumu pietiekamību no vienas puses, un nabadzības un sociālās 

atstumtības risku - no otras puses. 

 

Vienotā nodarbinātības ziņojuma 3.4. nodaļa, kas ir veltīta 8. nodarbinātības 

pamatnostādnei “Vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana visiem iedzīvotājiem, 

sociālās iekļaušanas veicināšana un nabadzības apkarošana” ir salīdzinoši plāna 

(16 lappuses) salīdzinājumā ar 64 lappusēm, kas tika veltītas darba tirgum un 

darba tirgus prasmēm (15 lappuses par darbaspēka pieprasījuma palielināšanu, 

28 lappuses par darbaspēka piedāvājumu un piekļuves nodarbinātībai 

uzlabošanu, darbaspēka prasmēm un kompetencēm, kā arī 21 lappuse par darba 

tirgus funkcionēšanu un sociālā dialoga efektivitāti). 

 

 Tāpat kā 2019. un 2020. gadā, arī 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā 

netika pieminēta taupības pasākumu ietekme, kā arī valsts izdevumu un 

sabiedrisko pakalpojumu samazināšana iepriekšējos gados. Tajā trūkst arī 

saskaņotas, integrētas retorikas, kas atbalstītu pietiekamas valsts investīcijas - 

tikai ar vienu izņēmumu, proti, attiecībā uz pieaugušo izglītību, kur šīs investīcijas 

tika nepārprotami pieprasītas: “Veiktā analīze liecina, ka lielāki valsts izdevumi 

apmācībām ir saistīti ar pieaugušo izglītības pretciklisko raksturu”. 

 

2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tika uzsvērta reformu un valsts 

investīciju nozīme pieaugušo izglītības sistēmās, lai stiprinātu to noturību 

lejupslīdes apstākļos (60. lpp.).  
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Šis apgalvojums par ilgtspējīgu valsts ieguldījumu priekšrocībām attiecas arī uz 

citām nodarbinātības un sociālās politikas jomām. EAPN tīkla dalībnieki uzskata, 

ka valsts sociālie ieguldījumi ir nepieciešami ne tikai nodarbinātības un 

apmācības jomā, bet arī sociālās aizsardzības un pakalpojumu jomā. 

 

2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tika norādīts, ka “sociālās 

aizsardzības izdevumi turpināja palielināties gandrīz visās ES dalībvalstīs un tika 

novirzīti vecuma pensijām un veselības vajadzībām” (102. lpp.).  

 

EAPN tīkla dalībnieki uzskata, ka sakarā ar to, izšķirošie jautājumi ir šādi: Kāpēc 

šie aizvien pieaugošie sociālās aizsardzības izdevumi netiek efektīvāk izmantoti 

nabadzības mazināšanai? Un kāpēc nepilnības sociālajā aizsardzībā (jauno risku 

rezultātā, kā arī neaizsargātām personām vai iedzīvotāju grupām) netiek 

efektīvāk noteiktas un novērstas? 

 

 2021. gada Vienotā nodarbinātības ziņojuma galvenais vēstījums ir tāds, ka 

nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku skaits līdz        

2019. gadam (ieskaitot) turpina nepārtraukti samazināties, bet neskatoties uz 

to, nabadzības līmenis joprojām ir augsts (2019. gadā ES-27 valstīs - 92,4 miljoni 

cilvēku jeb 21,1% no kopējā iedzīvotāju skaita, 25. lpp). 

 

Vēl Vienotajā nodarbinātības ziņojumā netieši tika norādīts, ka pat ja mēs 

nepiedzīvotu COVID-19 pandēmiju, tāpat nebūtu iespējams sasniegt stratēģijas 

„Eiropa 2020” nabadzības samazināšanas mērķi.  

 

Ir svarīgi pievērst uzmanību visiem pozitīvajiem sasniegumiem, taču nedrīkst 

novērtēt par zemu arī atlikušos svarīgos izaicinājumus. Vienotajā nodarbinātības 

ziņojumā būtu skaidri un tieši jānorāda uz to, ka netika sasniegts politikas mērķis 

(vienas desmitgades laikā - līdz 2020. gadam - samazināt nabadzības un sociālās 

atstumtības riskam pakļauto cilvēku skaitu par 20 miljoniem). 

 

 Tāpat kā iepriekšējo divu gadu ziņojumos, arī 2021. gada Vienotajā 

nodarbinātības ziņojumā stratēģijas “Eiropa 2020” nabadzības samazināšanas 

mērķis tika pieminēts tikai nodaļā “1. Galvenie ziņojumi” (15. lpp.) un nodaļā    
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“2. Pārskats par darba tirgu un sociālajām tendencēm un izaicinājumiem Eiropas 

Savienībā” (25. lpp.). 

 

Bet neskatoties uz to nabadzības samazināšanas mērķis (kā arī nespēja to 

sasniegt) netika pieminēts Vienotā nodarbinātības ziņojuma 3.4. nodaļā, 

rūpīgāk aplūkojot 8. nodarbinātības pamatnostādni “Vienlīdzīgu iespēju 

nodrošināšana visiem iedzīvotājiem, sociālās iekļaušanas veicināšana un 

nabadzības apkarošana. 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā netika arī 

izklāstīts politikas pārskats vai priekšlikumi politikas izstrādei nabadzības 

samazināšanas mērķa sasniegšanai. 

 

 Atšķirība starp iedzīvotāju ienākumiem ir palielinājusies daudzās Eiropas 

Savienības valstīs: “ES dalībvalstīs bagātāko 20% mājsaimniecību ienākumu 

līmenis vidēji ir bijis piecreiz augstāks nekā nabadzīgāko 20% mājsaimniecību 

ienākumu līmenis” (27. lpp.).  

 

Ir svarīgi uzsvērt arī to, ka “pierādījumi liecina, ka pēdējā desmitgadē kopējo 

ienākumu nevienlīdzības pieaugumu ir veicinājis nevienlīdzības pieaugums 

ienākumu sadalījuma zemākajā daļā”. 

 

 Pastāvīgi augsts bērnu nabadzības līmenis tika pieminēts Vienotajā 

nodarbinātības ziņojumā kā problēma, kas izraisa bažas. Tāpat 2021. gada 

Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tika uzsvērts arī bērnu nabadzības 

daudzdimensionālais raksturs – piemēram to, ka „daudzi bērni nabadzīgākajās ES 

valstīs saskaras ar materiālo trūkumu pat tad, ja viņu ģimeņu ienākumi pārsniedz 

AROP nabadzības slieksni” (98. lpp.)65, kā arī dažādas bērnu nabadzības negatīvās 

sekas. 

 

                                                           
65 Tāpat 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tika pieminēti papildu faktori, kas rada 

risku, ka bērni uzaugs mājsaimniecībā ar zemiem ienākumiem, citiem vārdiem sakot, 

kombinētais nelabvēlīgais stāvoklis: “Visās ES dalībvalstīs bērniem, kurus audzina tikai viens no 

vecākiem vai kuri aug ģimenēs, kurās ir vairāk nekā 3 bērni vai kuri ir migrantu vai romu 

izcelsmes nabadzības risks ir divas līdz trīs reizes augstāks nekā citiem bērniem” (98. lpp.). 
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Viens piemērs ir tāds, ka “bērniem, kas aug nabadzības vai sociālās atstumtības 

apstākļos, ir mazāk iespēju (nekā viņu vienaudžiem, kuru dzīves situācija ir 

labāka) gūt panākumus skolā (labākas sekmes), uzturēt labu veselības stāvokli un 

pilnībā izmantot savu potenciālu vēlāk dzīvē” (turpat). 

 

Neskatoties uz to, 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā netika 

pietiekami izstrādāti pasākumi nabadzības novēršanai ģimenēs un netika 

sniegts visaptverošs atbalsts vecākiem. Tāpat tajā netika iekļauta atsauce uz 

Eiropas Komisijas integrēto ieteikumu par ieguldījumiem bērnos, kas tika 

izstrādāts, balstoties uz 3 pīlāriem: piekļuve resursiem, pakalpojumi (tostarp 

bērnu agrīnā izglītošana) un līdzdalība. 

 

 Līdzīgi un tāpat kā iepriekšējos divos gados, neskatoties uz to, ka 2021. gada 

Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tika pausta nožēla par mazkvalificēto un 

vecāka gadagājuma cilvēku zemo līdzdalību pieaugušo izglītībā, kā arī par zemu 

pamata prasmju un digitālo prasmju līmeni šo cilvēku vidū, ziņojumā pietrūkst tā 

pamatcēloņu analīzes, kā arī piedāvāto risinājumu.  

 

Tāpat 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā netika ierosināti attiecīgie 

politikas pasākumi, lai novērstu šo problēmu strukturālos cēloņus un nodrošinātu 

labākus rezultātus šīm iedzīvotāju grupām. 

 

 EAPN tīkla dalībnieki stingri nosoda to, ka atsauce uz aktīvu iekļaušanu netika 

iekļauta ne šī gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā, ne Ilgtspējīgas 

izaugsmes stratēģijā. 2020. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tika pozitīvi 

atspoguļotas reformas vairākās ES dalībvalstīs, tādā veidā parādot “integrētu 

pieeju efektivitāti, kas sasaista pietiekamus ienākumus, aktīvus darba tirgus 

pasākumus, kā arī sociālo pakalpojumu nodrošināšanu”, t.i., aktīvas iekļaušanas 

jēdzienu politikas reformās.  

 

Tas pats attiecas arī uz “integrētām pieejām”, kuras 2021. gada Vienotajā 

nodarbinātības ziņojumā tika pieminētas tikai attiecībā uz “integrētiem veselības 

un sociālās aprūpes pakalpojumiem” vai “integrēto aprūpi” (18. lpp.). 
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 Neskatoties uz to, ka 5. nodarbinātības pamatnostādne nepārprotami atsaucas 

uz “kvalitatīvu darbavietu radīšanu” un atbalsta tos “darba veidus, kas rada 

kvalitatīvas darba iespējas”, nodarbinātības kvalitātes un ilgtspējas analīze 

netika pievienota tai sadaļai, kas ir veltīta darba vietu radīšanas politikai.  

 

Savukārt ir pozitīvi vērtējams tas fakts, ka 2021. gada Vienotajā nodarbinātības 

ziņojumā termins “kvalitatīvais darbs” tiek attēlots kā vēlamais solis 

atveseļošanai no COVID-19 pandēmijas (19. lpp., 92. lpp.). 

 

 Tā kā 2019. gada beigās bezdarba līmenis sasniedza rekordzemu līmeni (6,5%), 

samazinoties arī jauniešu un ilglaicīga bezdarba līmenim, jauniešu bezdarbs 

(jauniešiem vecumā no 15 līdz 24 gadiem) 2019. gadā sasniedza savu ilgtermiņa 

minimālo līmeni.  

 

Bet diemžēl no 2019. gada ceturtā ceturkšņa līdz 2020. gada otrajam 

ceturksnim jauniešu bezdarba līmenis ir palielinājies par 1,4 procentpunktiem. 

Turklāt, tas palielinājās no 14,9% 2020. gada martā līdz 17,1% 2020. gada 

septembrī, skaidri parādot, ka jauniešus ir īpaši smagi skārusi COVID-19 

pandēmija, kas ir ietekmējusi viņu iekļaušanos darba tirgū.  

 

Šajā kontekstā 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tika uzsvērts, ka 

“iepriekšējās ekonomiskās krīzes pieredze rada iemeslu bažām” (60. lpp.). Vēl 

tajā tika norādīts, ka jauniešu bezdarba līmenis ir saglabājies vairāk nekā divas 

reizes lielāks nekā bezdarba līmenis, kas ir novērots darbspējīgā vecuma 

iedzīvotājiem (vecākiem par 24 gadiem), kas norāda uz to, ka “strukturālie 

izaicinājumi pastāvēs pat tad, ja nebūs turpmākas krīzes” (turpat). 

 

Tas pilnībā atbilst tiem datiem, kas liecina, ka jaunieši vecumā no 15 līdz             

24 gadiem biežāk tiek nodarbināti saskaņā ar nestandarta un nestabiliem darba 

līgumiem nekā darba ņēmēji citās vecuma grupās. Tas galvenokārt attiecas uz 

tiem darbiniekiem, kuri strādā pagaidu darbos (vairāk nekā 33% darbinieku 

Spānijā, Horvātijā, Itālijā un Portugālē gan 2018., gan 2019. gadā, 60. lpp.), tiem, 

kuri strādā nepilnas slodzes darba laiku ne pēc savas izvēles un tiem, kuri strādā 

darbavietās ar zemāku atalgojumu. 
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 Jauniešu bezdarbības (neaktivitātes) līmenis un to cilvēku stāvoklis, kuri nav 

nodarbināti vai iesaistīti izglītības vai apmācību procesā (NEET), 2020. gada       

2. ceturksnī ir palielinājies līdz 11,6% (salīdzinot ar 9,8% 2019. gada 2. ceturksnī). 

2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tika norādīts arī, ka “COVID-19 

krīzes rezultātā NEET rādītāji ir pasliktinājušies visās ES dalībvalstīs, izņemot 

divas dalībvalstis” (60. lpp.).  

 

Tiek norādīts arī uz to faktu, ka “kopumā COVID-19 pandēmijai ir bijusi vēl 

nepieredzētā negatīvā ietekme: 2020. gada pirmajā un otrajā ceturksnī tika 

reģistrēts vislielākais ceturkšņa NEET rādītāja līmeņa pieaugums kopš Eurostat 

sāka apkopot datus par to 2006. gadā (no 10,4% līdz 11,6%).  

 

Neskatoties uz to, ka NEET rādītājs tika iekļauts Sociālo rezultātu apkopojumā 

(kurā tika norādīts uz to, ka Bulgārijā, Kiprā, Itālijā un Spānijā “situācija ir 

kritiska”, savukārt Austrijā, Horvātijā, Francijā, Grieķijā un Īrijā tā “būtu turpmāk 

jāuzrauga” (32. lpp.), šis rādītājs joprojām ir maz izpētīts. 

 

Turklāt, ir pozitīvi vērtējams tas fakts, ka 2021. gada Vienotajā nodarbinātības 

ziņojumā tika secināts tas, ka „pēc ekonomikas atveseļošanās no COVID-19 

krīzes bezdarbības (neaktivitātes) rādītāji, visticamāk, atkal kļūs par galveno 

problēmu saistībā ar NEETs” (61. lpp.) un tas, ka neseno notikumu rezultātā “ir 

svarīgi rūpīgi uzraudzīt pastāvošo situāciju un īstenot mērķtiecīgus pasākumus, 

kas ir domāti cilvēkiem, kuri nav nodarbināti vai iesaistīti izglītības vai apmācību 

procesā (NEETs) (turpat). EAPN tīkla dalībnieki uzskata, ka tam vajadzētu nozīmēt 

visaptveroša atbalsta nodrošināšanu un sabiedrības informēšanas iniciatīvu 

īstenošanu saskaņā ar aktīvas iekļaušanas pieeju daudzās ES dalībvalstīs. 

 

Šobrīd cilvēku, kuri nav nodarbināti vai iesaistīti izglītības vai apmācību procesā 

(NEETs) īpatsvars ārpus ES dzimušo jauniešu (vecumā no 18 līdz 24 gadiem) vidū 

ir gandrīz divreiz lielāks, salīdzinot ar viņu vietējiem (ES dalībvalstīs dzimušajiem) 

vienaudžiem (17,1% salīdzinājumā ar 9,9%).  
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Vēl augstāks šī rādītāja līmenis ir jaunām sievietēm-migrantēm, kā arī 

nepārprotami augstāks šī rādītāja līmenis ir ES dalībvalstīs dzimušajiem cilvēkiem 

ar migrantu izcelsmi, kuri nav nodarbināti vai iesaistīti izglītības vai apmācību 

procesā (62. lpp.). 

 

 Tāpat kā 2019. un 2020. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā, arī 2021. gada 

ziņojumā trūkst kvalitatīvā vērtējuma (pārbaudes) attiecībā uz to pasākumu 

ietekmi, kuri tika īstenoti atjaunotās “Jauniešu garantijas” kontekstā. Pārāk maz 

uzmanības tika pievērsts ierosināto nodarbinātības un izglītības jomas pasākumu 

kvalitātei un ilgtspējai, kā arī ieņēmumu atbalsta pasākumiem. 

 

 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tika pieminēta skaidra 

savstarpēja saistība starp dzimumu nodarbinātības plaisu (atšķirībām starp 

vīriešu un sieviešu nodarbinātību) – kas 2020. gada otrajā ceturksnī veidoja     

11,4 procentpunktus – un kvalifikācijas līmeni (kas 2019. gadā mazkvalificētām 

sievietēm veidoja 22,1 procentpunktus, salīdzinot ar 6,4 procentpunktiem 

sievietēm ar augstu kvalifikāciju).  

 

Turklāt atšķirības starp vīriešu un sieviešu nodarbinātību (kas tiek mērītas pilnas 

darba slodzes ekvivalentos) 2019. gadā, salīdzinot ar 2018. gadu, ir vēl vairāk 

palielinājušās (63. lpp.), un “attiecībā uz šo rādītāju konverģence netiek 

novērota, jo vairākās ES dalībvalstīs, kurās atšķirības starp vīriešu un sieviešu 

nodarbinātību ir lielas vai tuvu vidējām, 2020. gadā tika konstatēta šī rādītāja 

samazināšanās” (63. lpp.). 

 

Tika uzsvērta nepieciešamība pēc pielāgota, visaptveroša atbalsta saskaņā ar 

aktīvas iekļaušanas pieeju, tostarp iedzīvotāju kvalifikācijas celšanu un 

pārkvalificēšanu, lai uzlabotu viņu nodarbinātības iespējas. Tiek aicināts rūpīgi 

uzraudzīt COVID-19 krīzes ietekmi uz nodarbinātības rezultātiem abiem 

dzimumiem, “jo atšķirību starp vīriešu un sieviešu nodarbinātību (dzimumu 

nodarbinātības plaisas) samazināšanās varētu būt saistīta ar COVID-19 

pandēmijas būtiskāku un īslaicīgāku negatīvu ietekmi uz vīriešu nodarbinātību, 

nevis ar pastiprinātu sieviešu piesaistīšanu darba tirgum šajā periodā (24. lpp.). 
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 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā izglītība galvenokārt tiek 

aplūkota tās atbilstības darba tirgum kontekstā, tiek pieminēta arī zema 

prasmju līmeņa negatīvā ietekme uz iedzīvotāju nodarbinātības perspektīvām. 

2021. gada ziņojumā trūkst arī visaptveroša redzējuma par personīgās vai 

kopienas attīstības nozīmi.  

 

Līdzīgi kā pēdējo divu gadu nodarbinātības ziņojumos, neskatoties uz to, ka ir 

pozitīvi vērtējams tas fakts, ka 2021. gada ziņojumā tika pievērsta uzmanība 

darba meklētājiem piedāvāto apmācību kvalitātes un atbilstības uzlabošanai, 

taču tajā netika izteikts priekšlikums veikt papildu analīzi attiecībā uz to cilvēku 

īpatsvaru, kuri piedāvāto apmācību rezultātā ir ieguvuši kvalitatīvu un ilgtspējīgu 

nodarbinātību. 

 

 Neskatoties uz to, ka rādītājs “Bērni līdz 3 gadu vecumam, kuriem ir pieejama 

oficiālā bērnu aprūpē” ir daļa no Sociālo rezultātu apkopojuma sadaļas “Valsts 

atbalsts sociālajai aizsardzībai un iekļaušanai”, 2021. gada Vienotais 

nodarbinātības ziņojums (tāpat kā iepriekšējo divu gadu ziņojumi) to galvenokārt 

aplūko šo bērnu vecāku piekļuves darba tirgum kontekstā (t.i., tas samazina 

atšķirības nodarbinātības jomā šo bērnu mātēm un uzlabo viņu iespējas saskaņot 

savus darba un aprūpes pienākumus).  

 

Tas nozīmē, ka Vienotajā nodarbinātības ziņojumā pārāk maz uzmanības tika 

pievērsts pašu bērnu tiesībām un labklājībai un/vai agrīnās bērnības izglītības 

un aprūpes (ABIA) kvalitātei un saturam. 

 

 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā vēlreiz tika norādīts uz 

problēmām, kas ir saistītas ar piekļuvi ilgtermiņa aprūpes pakalpojumiem par 

pieņemamu cenu. Lai gan ir pozitīvi vērtējams tas fakts, ka 2021. gada ziņojumā 

tika uzsvērts, ka “galvenie faktori, kas traucēja izmantot mājas aprūpi, bija 

finansiāli iemesli (35,7%)” (108. lpp.), ziņojumā trūkst datu vai analīzes attiecībā 

uz konkrētām problēmām, ar kurām saskaras mājsaimniecības ar zemiem 

ienākumiem, kas tām traucē saņemt kvalitatīvu ilgtermiņa aprūpi. 
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Diemžēl 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā netika pieminēta 

nepieciešamība pēc valsts ieguldījumiem un finansējuma, kas ļautu nodrošināt 

ilgtermiņa aprūpi (kā uz tiesībām balstītu sociālās aizsardzības shēmu 

neatņemamo sastāvdaļu) visiem iedzīvotājiem.  

 

 Sociālo partneru un/vai sociālā dialoga loma (pamatoti) tika uzsvērta 2021. gada 

Vienotajā nodarbinātības ziņojuma 3.3. nodaļas sadaļās „Galvenie rādītāji” un 

„Politikas reakcija”, savukārt pilsoniskās sabiedrības lomai tika veltīta tikai viena 

rindkopa (tāpat kā 2020. gadā) - tā tika pieminēta vienīgi 7. nodarbinātības 

pamatnostādnes kontekstā (92. lpp.), nevis kopumā.  

 

2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tika pieminēts juridiskais pamats 

pilsoniskās sabiedrības organizāciju strukturētai iesaistei, taču Vienotā 

nodarbinātības ziņojuma tekstā netika atgādināts par to, ka 2020. gada 

Nodarbinātības pamatnostādņu 5. un 10. apsvērums (https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1512&from=EN) 

paredz to, ka pilsoniskā sabiedrība ir vienlīdzīga ar sociālajiem partneriem. 

 

EAPN tīkla dalībnieki uzskata, ka nevienlīdzīga un nepietiekama pilsoniskās 

sabiedrības iesaiste bieži vien ir saistīta ar strukturētas iesaistīšanas mehānismu 

trūkumu daudzās valstīs un/vai pietiekama institucionāla un finansiāla atbalsta 

trūkumu šai pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanai.  

 

Dalībvalstu valdības labi zina, ka tām parasti nav nekādu negatīvu seku, ja tās 

neīsteno praksē EK vadlīnijas par pilsoniskās sabiedrības organizāciju strukturētu 

iesaistīšanu – šajā situācijā visticamākais iznākums ir vienādranga (dalībvalstu) 

spiediens, vai arī EK dienestu “nosaukšanas un kaunināšanas” politika attiecībā 

uz šo pārkāpumu. 

 

 Pastāv daži temati, kurus EAPN tīkla dalībnieki uzskata par būtiskiem, lai 

palīdzētu efektīvi cīnīties pret nabadzību un sociālo atstumtību (tiem tika 

pievērsta pietiekama uzmanība 2020. gada Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1512&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1512&from=EN
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taču nepietiekami daudz uzmanības 2021. gada Vienotajā nodarbinātības 

ziņojumā). Tie ir sekojošie temati: 

 

1) Diskriminācija un tās dažādi veidi (ar diviem izņēmumiem)66
 2021. gada 

Vienotajā nodarbinātības ziņojumā būtībā netika pieminēti. 

2) Nestabila nodarbinātība, nestandarta nodarbinātība, nedeklarēts darbs 

un darba tirgus segmentācija. 

3) Iekļaujoša izglītība. 

4) Integrētas pieejas integrācijai darba tirgū saskaņā ar aktīvas iekļaušanas 

politiku. 

  

                                                           
66 2021. gada Vienotajā nodarbinātības ziņojumā tika pieminēta diskriminācija izglītības jomā 

(pret romu tautības pārstāvjiem), kā arī dzimumu diskriminācija, atsaucoties uz EK plānoto 

likumdošanas iniciatīvu par atalgojuma pārredzamību. 
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1. PIELIKUMS: ŠĪ DOKUMENTA STATUSS 

Šis EAPN tīkla novērtējuma ziņojums tika izdots ES iekļaušanas stratēģiju grupas 

(EUISG) vārdā, kurai EAPN tīkla ietvaros ir deleģētas pilnvaras izstrādāt EAPN 

tīkla politikas nostājas dokumentus un ziņojumus.  

 

Šī dokumenta projektu sākotnēji sagatavoja Matiass Mauhers (Mathias 

Maucher), EAPN tīkla politikas veidošanas darbinieks. Tas tika balstīts uz EAPN 

tīkla informatīvu paziņojumu “2021. gada Eiropas pusgada cikls - informācija, 

novērtējums un rīcības padomi EAPN tīkla dalībniekiem” (kas tika izdots       

2020. gada 5. oktobrī) un EAPN tīkla vadlīniju piezīmi “2021. gada Eiropas 

pusgada cikls - kā iesaistīties dalībvalstu atveseļošanās un noturības plānos?” 

(kura tika izdota 2020. gada 4. decembrī). 

 

Šajā dokumentā iekļautie ieteikumi tika iegūti arī no EAPN tīkla analīzes par 

2020. gada Eiropas pusgada galvenajiem procesiem, t.i., EAPN novērtējumu 

attiecībā uz 2020. gada valstu ziņojumiem (https://www.eapn.eu/putting-

social-rights-and-poverty-reduction-at-the-heart-of-eus-covid-19-response-

eapns-assessment/) un 2020. gada ES Dalībvalstīm adresētajiem konkrētajiem 

ieteikumiem (CSRs) (https://www.eapn.eu/eapn-assessment-of-the-2020-

country-specific-recommendations-position-paper/). 

 

Šis novērtējums tika balstīts arī uz informācijas un pieredzes apmaiņu EAPN 

tīkla dalībnieku starpā, kas ir notikusi divu ES iekļaušanas grupas sanāksmju 

ietvaros (2020. gada 30. septembrī un 2020. gada 1. decembrī).  

 

Visbeidzot, šī informācija tika salīdzināta ar EAPN tīkla galvenajiem ziņojumiem 

un tiem ieteikumiem, kas ir ietverti EAPN tīkla ziņojumā par COVID-19 

pandēmiju un tās ietekmi (https://www.eapn.eu/the-impact-of-covid-19-on-

people-experiencing-poverty-and-vulnerability-eapn-report/). 

 

https://www.eapn.eu/putting-social-rights-and-poverty-reduction-at-the-heart-of-eus-covid-19-response-eapns-assessment/
https://www.eapn.eu/putting-social-rights-and-poverty-reduction-at-the-heart-of-eus-covid-19-response-eapns-assessment/
https://www.eapn.eu/putting-social-rights-and-poverty-reduction-at-the-heart-of-eus-covid-19-response-eapns-assessment/
https://www.eapn.eu/eapn-assessment-of-the-2020-country-specific-recommendations-position-paper/
https://www.eapn.eu/eapn-assessment-of-the-2020-country-specific-recommendations-position-paper/
https://www.eapn.eu/the-impact-of-covid-19-on-people-experiencing-poverty-and-vulnerability-eapn-report/
https://www.eapn.eu/the-impact-of-covid-19-on-people-experiencing-poverty-and-vulnerability-eapn-report/
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Šī dokumenta melnraksts pēc tam (2021. gada 25. janvārī) tika izplatīts visiem 

EAPN tīkla dalībniekiem. Viņiem tika dots 10 dienu termiņš atgriezeniskajai 

saitei – papildinājumiem un precizējumiem (kuri tika saņemti no nacionālajiem 

tīkliem EAPN Čehijas Republika, EAPN Somija, EAPN Īrija, EAPN Portugāle,  

EAPN Spānija un EAPN Apvienotā Karaliste). Visi piedāvātie papildinājumi un 

gandrīz visi komentāri tika iekļauti dokumenta galīgajā redakcijā.  

 

Šī dokumenta sastādīšana tika pabeigta 2021. gada 5. februārī. 

 

 

Viedokļu daudzveidība pilsoniskās sabiedrības ietvaros 

 

Neskatoties uz to, ka EAPN tīkla dalībniekiem ir dažādi uzskati par noteiktām 

tēmām, visi EAPN tīkla dalībnieki ir vienoti viena mērķa sasniegšanā: radīt 

sociālu Eiropu, kurā nav nabadzības un sociālās atstumtības, un kurā visiem 

iedzīvotājiem ir nodrošinātas ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības. EAPN 

tīkla dalībniekus vieno EAPN tīkla kopīgais redzējums un vērtības, kas ir 

izklāstītas šeit: https://www.eapn.eu/who-we-are/what-is-eapn/. 

  

https://www.eapn.eu/who-we-are/what-is-eapn/
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