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IEVADS
 Konteksta noteikšana
Pēdējās desmitgadēs Eiropas Savienība ir centusies nodrošināt pilnu nodarbinātību,
t.i., situāciju, kad visi tie cilvēki, kas spēj un vēlas strādāt, var atrast sev darbu
salīdzinoši ātri. Un tomēr bieži vien šis skaitliskais mērķis netika papildināts ar
atbilstošiem kvalitātes standartiem – gan attiecībā uz piedāvātām darbavietām, gan
attiecībā uz atbalstu, kas tiek sniegts darba meklētājiem un bezdarbniekiem.
Pilna nodarbinātība bieži vien tiek uzskatīta par efektīvu nabadzības un sociālās
atstumtības problēmas risinājumu. Tas ir radījis situāciju, kad uz cilvēkiem tiek likts
paaugstināts spiediens: no tiem tiek prasīts atrast sev vienalga kādu darbu. Šī
retorika ir ārkārtīgi kaitējusi darba meklētājiem, viņu ģimenēm un arī plašākam darba
tirgum. Rezultātā tika radītas negodīgas prasības attiecībā uz bezdarbniekiem, kuri
turklāt, šķiet, būtu vainojami par savu situāciju (tā to prezentē pakalpojumu un
publiskais diskurss).
Kaut arī no darba meklētājiem tiek sagaidīta augsta kvalifikācija un mobilitāte, kā arī
gatavība un vēlme uzsākt jebkuru darbu jebkuros apstākļos, pārāk maz uzmanības
tiek pievērsts darba pieprasījumam – uzņēmējdarbības un valdības pusei, kam būtu
jānodrošina, lai darba tirgū tiek piedāvātas kvalitatīvas un ilgtspējīgas darbavietas,
kas ir arī iekļaujošas un pielāgojamas darba ņēmējiem ar atšķirīgiem personiskiem
apstākļiem. Eiropas Savienībā ir plaši izplatīta negatīvas aktivizēšanas tendence.
Pastāv stingrākas tiesības uz sociālo aizsardzību, kā arī "nosacītība" (piemēram,
kopienas darbs vai darba pieredze tajā, kā arī citi darbi apmaiņā pret pabalstiem) un
"sankcijas" (t.i., finansiālā atbalsta samazināšana vai atsaukšana, bieži vien ilgstoša).
Cilvēki nesaņem personalizētu palīdzību, kā arī visaptverošu atbalstu darba
meklēšanā – viņiem piedāvātās darbavietas bieži vien ir tik sliktas kvalitātes, ka šajā
gadījumā darba uzsākšana tikai pārceļ cilvēkus no kategorijas "bezdarbnieki" uz
kategoriju "strādājošie nabadzīgie", kurai laikam piemīt mazāka sociālā stigma.
Netiek ņemtas vērā problēmas, ko izraisa nabadzība un nelīdzsvarotība darba un
ģimenes dzīvē.
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Eiropas Savienības dalībvalstu valdības ir pievērsušas pārāk maz nopietnas politiskās
uzmanības darba tirgus straujās attīstības ietekmei. Darba tirgū notiekošās izmaiņas
ir saistītas ar globalizācijas paātrināšanos, ar tehnoloģiskajām pārmaiņām, ar
kolektīvo sarunu ierobežošanu, kā arī ar "labu" darbavietu skaita samazināšanos
taupības politikas pasākumu rezultātā: gan tiešā veidā (samazinot darbavietu skaitu
valsts sektorā, piemērs: Apvienotajā Karalistē valsts sektorā notika darbavietu skaita
samazinājums par vienu miljonu), gan arī netiešā veidā (brīvas monetārās politikas
rezultātā, ierobežojot valsts izdevumus un nepievēršot pietiekamu politisko
uzmanību nevienlīdzībai un reģionālajai nelīdzsvarotībai). Ekonomikas glābšanas
pasākumiem, kas notiek dažās ES dalībvalstīs, ir spēcīga negatīva ietekme uz
pienācīgas kvalitātes darba attiecībām. Šīs izmaiņas ne tikai ir radījušas ekonomiskās
un sociālās sekas, bet arī aizvien vairāk ir veicinājušas politiskās pārmaiņas.
Ar visu to uzmanību, kas tika pievērsta pilnai nodarbinātībai, novārtā tika atstāta
elastīgu darba līgumu ekonomiskā un sociālā ietekme: elastīgi darba līgumi piedāvā
pozitīvas iespējas dažiem darbiniekiem, savukārt daudziem citiem tie nozīmē tikai
tiesību un drošības zaudēšanu. Lielākā daļa nabadzīgo cilvēku un arvien vairāk cilvēku
ar vidējiem ienākumiem saskaras ar: īsākiem un nedrošākiem darba līgumiem,
piespiedu vai fiktīvu pašnodarbinātību, darbu aģentūrās, nepietiekamām darba
stundām vai tieši otrādi – pārāk ilgām darba stundām (dažreiz neapmaksātām),
neapmaksātām praksēm, nodarbinātības aizsardzības samazināšanos, vieglāku
atlaišanas procesu, kompensāciju un atgriezeniskās saites samazināšanos (darba
ņēmējiem, kuri tika atlaisti no darba).
Nesenajā Starptautiskās Darba Organizācijas ziņojumā 1 tika izcelti četri nestandarta
nodarbinātības veidi: pagaidu nodarbinātība, nepilna laika nodarbinātība, dežūras un
daudzpusējās darba attiecības, kā arī slēpta nodarbinātība / pašnodarbinātība. Darba
ņēmējiem, kas ir iesaistīti nestandarta darba attiecībās, ir daudz mazāk iespēju
strādāt labos darba apstākļos, strādāt noteiktas (drošas) darba stundas, saņemt labu
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atalgojumu, slimības un atvaļinājuma naudu, bezdarbnieka pabalstu un pensijas,
piekļūt apmācībām, kā arī saņemt pienācīgu sociālās aizsardzības nodrošinājumu.
Neskatoties uz agrākajiem pieņēmumiem, ka šāda veida darbs bija domāts tikai kā
sākumpunkts dažiem jaunajiem darbiniekiem, tagad ir skaidrs, ka darba tirgus
elastīgums, tādā veidā, kā tas tika īstenots, tikai palielina darba tirgus segregācijas
risku, samazina sociālo mobilitāti un uzliek ienākumu atbalsta slogu (īpaši attiecībā uz
ģimenēm, slimībām un vecumu) uz pieminētajiem nedrošajiem darba ņēmējiem un
uz nodokļu maksātājiem kopumā. Tas ir īpaši aktuāli gadījumos, kad arī uzņēmumi
izmanto arvien gudrākas metodes, lai izvairītos no darba devēju nodokļu un iemaksu
maksāšanas. Tādējādi šī pieeja nav ekonomiski, sociāli vai politiski ilgtspējīga.
EAPN ir atkārtoti nosodījusi šīs nesenās tendences publiskajā diskursā un politikas
veidošanā. Situācijā, kad trūkst darba vietu kopumā un īpaši grūti ir atrast kvalitatīvu
darba vietu, ir svarīgāk nekā jebkad kritiski izvērtēt Eiropas darba tirgus
funkcionēšanu un atrast veidus, kā padarīt to iekļaujošāku. Šajā dokumentā EAPN
izklāsta savu viedokli par iekļaujošo darba tirgu, norādot, kuri elementi nodrošina to,
ka darba tirgus nav diskriminējošs un aktīvi atbalsta izslēgto grupu iesaistīšanos tajā,
nodrošinot kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba vietas, kā arī pietiekamu sociālo
aizsardzību visiem darba ņēmējiem.
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 Kas ir iekļaujošais darba tirgus?
„Darba tirgus” ir tradicionāla izteiksme, kas attiecas uz vietu, kur mijiedarbojas tie,
kuri piedāvā darba vietas (darba pieprasījums) un tie, kuri meklē darbu (darba
piedāvājums). 2008. gada oktobrī Eiropas Savienība piedāvāja „Ieteikumu par to
cilvēku, kuri ir izslēgti no darba tirgus, aktīvo iekļaušanu”2. Šis ieteikums mudina ES
dalībvalstis izstrādāt un īstenot integrēto, visaptverošo stratēģiju, kas balstās uz trim
savstarpēji pastiprinošiem virzieniem:
 pietiekams ienākumu atbalsts;
 piekļuve kvalitatīviem pakalpojumiem;
 iekļaujošais darba tirgus.

Dalībvalstu darbībām būtu jāsniedz visaptverošais atbalsts tiem, kuri ir spējīgi
strādāt, lai viņi atrastu sev kvalitatīvu darbu, vienlaikus arī veicinot sociālo līdzdalību
un cienīgu dzīvi tiem, kuri nespēj strādāt.
Trešā no trim Aktīvās iekļaušanas stratēģijas savstarpēji pastiprinošiem pīlāriem –
iekļaujošā darba tirgus – mērķis ir nodrošināt personalizētās pieejas cilvēkiem, kas ir
spējīgi un vēlas strādāt, tā, lai ikviens varētu saņemt pietiekamu atbalstu kvalitatīvas
un ilgtspējīgas darba vietas atrašanā. Šādai stratēģijai būtu jāierobežo agresīvas
aktivizēšanas programmas, kas:
 balstās uz pieņēmumu, ka „galvenais ir atrast jebkuru darbu”;
 darbojas, galvenokārt pastiprinot sankcijas un palielinot dažādu nosacījumu

skaitu pabalstu saņemšanai;
 piedāvā zemas kvalitātes, nedrošas darba vietas;
 maz uzmanības pievērš cilvēku sarežģītām personiskām situācijām un

individuāliem šķēršļiem darba uzsākšanai un sociālajai līdzdalībai.
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 Aktīvās iekļaušanas ieteikums mudina ES dalībvalstis
īstenot iekļaujošo darba tirgu, izmantojot sekojošo:
Personām, kuras ir spējīgas strādāt, ir jāsaņem efektīva palīdzība darba, kas atbilst
viņu darba spējām, uzsākšanai vai atkārtotai uzsākšanai, kā arī palikšanai darbā.

 Veicināt šādus pamatprincipus
Aktīvās iekļaušanas stratēģijas kontekstā:


apmierināt cilvēku, kuri ir izslēgti no darba tirgus, vajadzības, lai sekmētu
viņu pakāpenisko reintegrāciju sabiedrībā un darba tirgū, kā arī lai
uzlabotu viņu nodarbinātības iespējas;



veikt pasākumus, kuri ir nepieciešami iekļaujošā darba tirgus veicināšanai
ar mērķi nodrošināt pieejamas nodarbinātības iespējas visiem cilvēkiem;



veicināt kvalitatīvu darba vietu izveidošanu – nodrošinot šajās darba
vietās pienācīgu darba samaksu un pabalstus, labus darba apstākļus,
veselīgu un drošu darba vidi, piekļuvi mūžizglītībai, kā arī karjeras
izredzes, – jo īpaši ar mērķi novērst nodarbinātu personu nabadzību;



novērst darba tirgus segmentāciju, veicinot darba vietu saglabāšanu un
pilnveidošanu.

 Īstenot šos principus,
izmantojot sekojošas praktiskās vadlīnijas:


paplašināt un uzlabot ieguldījumus cilvēkkapitālā, izmantojot iekļaujošu
izglītības un apmācību politiku, tostarp efektīvas mūžizglītības stratēģijas;
pielāgot izglītības un apmācību sistēmas, reaģējot uz jaunajām
kompetences prasībām un uz nepieciešamību pēc digitālajām prasmēm;
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veikt gan aktīvus, gan preventīvus darba tirgus pasākumus, tostarp
atsaucīgi

sniegt

cilvēku

vajadzībām

atbilstošus

(pielāgotus

un

personalizētus) pakalpojumus un atbalstu, kas ietver sevī cilvēku
vajadzību savlaicīgu noteikšanu, palīdzību darba meklēšanā, konsultācijas
un apmācības, kā arī motivāciju aktīvi meklēt darbu;


nepārtraukti pārskatīt stimulus un šķēršļus, ko rada nodokļu un pabalstu
sistēmas,

tostarp:

saņemšanai,

pabalstu

ievērojams

pārvaldība

minimālās

un

nosacījumi

efektīvās

nodokļu

pabalstu
likmes

samazinājums (it īpaši cilvēkiem, kuriem ir zemi ienākumi), vienlaikus
nodrošinot pietiekamu sociālās aizsardzības līmeni;


nodrošināt atbalstu sociālajai ekonomikai un aizsargātām nodarbinātības
jomām, jo tieši šīs jomas ir būtisks darba vietu avots nelabvēlīgā situācijā
esošiem cilvēkiem;



veicināt finansiālo iekļaušanu un mikroaizdevumus, finansiālus stimulus
darba devējiem, lai tie pieņemtu darbā jaunus darbiniekus, jaunu darba
vietu avotu attīstīšanu pakalpojumu jomā (īpaši vietējā līmenī), kā arī
veicināt izpratni par cilvēku iekļaušanu darba tirgū;



veicināt darba tirgus spēju pielāgoties, kā arī nodrošināt darbinieku
atbalstu un kopumā atbalstošu vidi darba vietās, kas iekļauj sevī
uzmanības pievēršanu darbinieku veselībai un labklājībai, diskriminācijas
nepieļaušanu, kā arī darba likuma piemērošanu kopā ar sociālo dialogu.
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 Kāpēc pozīcijas dokuments par iekļaujošo darba tirgu
Eiropas Savienībā ir svarīgs?
Šis dokuments izceļ šobrīd aktuālo politikas jautājumu par to, kā labāk veicināt
kvalitatīvas darba vietas atrašanu tiem cilvēkiem, kuri ir spējīgi strādāt, un kā
efektīvāk palīdzēt cilvēkiem piekļūt pienācīgam un stabilam darbam. Diskusija par to
ir īpaši svarīga šajā laikā, kad Eiropas Stratēģijas 2020 nodarbinātības un nabadzības
samazināšanas mērķi, šķiet, ir pretrunīgi. Pārāk bieži Eiropas Stratēģijas 2020
nodarbinātības mērķis tiek izskatīts vienīgi kā statistikas spēle: daudzu ES dalībvalstu
valdības pārāk ilgi ir mēģinājušās sasniegt Stratēģijas skaitliskus mērķus, neņemot
vērā tā ietekmi uz darba un nodarbinātības kvalitāti, uz ekonomiku kopumā, uz
sabiedrību un uz cilvēku dzīvēm.
Galvenie aspekti, kas raksturo sliktu darba vietas kvalitāti Eiropas Savienības valstīs,
ir:
 dzimumu diskriminācija;
 neveselīga vai stresa pilna darba vide;
 paaugstināta darba intensitāte;


neregulārais darba grafiks;

 darbs brīvdienās un virsstundās;
 koncentrācija uz ienākumu sadales apakšējo daļu.3
Kaut gan tika veikti vairāki nozīmīgi pasākumi, lai paaugstinātu problēmas
atpazīstamību un savstarpēju izglītošanos par to ar mērķi veicināt Aktīvās iekļaušanas
ieteikumu, joprojām trūkst saskaņots rīcības plāns, kas nodrošinātu efektīvu Aktīvās
iekļaušanas ieteikuma īstenošanu ES un tās dalībvalstu līmenī. Pietrūkst arī stingra
novērtējuma par to, kā nosacījumu skaita palielinājums un sankcijas reāli ietekmē
cilvēkus, kuri piedzīvo nabadzību un sociālo atstumtību. Atsevišķu grupu
nodarbinātības līmeņa paaugstināšana, šķiet, šobrīd ir svarīgāka par iekļaujošā darba
3
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tirgus nodrošināšanu un personalizētā atbalsta sniegšanu visiem darba meklētājiem,
kā arī pastāv bažas par darba tirgū piedāvāto darba vietu kvalitāti. Turklāt ir skaidri
redzams, ka trūkst pieejas, kas ņem vērā gan darba piedāvājuma, gan darba
pieprasījuma pusi, nevis paļaujas, galvenokārt, uz darba tirgus aktivizēšanu un
nosacītību.
Iniciatīvas, kuru mērķa grupa ir jaunieši, tādas kā „Jauniešu garantija” (Youth
Guarantee) (2013)4, ir svarīgas

konkrēto grupu iekļaušanas darba tirgū

nodrošināšanai. Lai gan iniciatīvas īstenošanas ziņojumi tiek parādīti kā pozitīvi,
tomēr šie priekšlikumi nespēj īstenot integrētās aktīvas iekļaušanas pieejas. Tā kā
uzmanība tiek pievērsta lielākoties tikai nodarbinātībai un izglītībai, šī pieeja neietver
sevī atbalsta pakalpojumus, kā arī piekļuvi pienācīgai sociālajai aizsardzībai. Turklāt
iniciatīvas ietvaros piedāvāto darba vietu vai apmācību kvalitāte netiek pienācīgi
uzraudzīta, novērtējot iniciatīvas īstenošanu. Divi jautājumi, kam vajadzētu pievērst
uzmanību, ir: tas, ka joprojām nepastāv garantijas pret negatīvas aktivizēšanas
praksēm, kā arī tas, kā var pastiprināt pašu jauniešu iesaistīšanos šajā iniciatīvā. EAPN
tīkls sagaida, ka šie jautājumi tiks labāk adresēti turpmākajās iekļaušanas stratēģijas
pārskatīšanas reizēs.
Nesenais

„Ieteikums

par

ilgstošo

bezdarbnieku

integrāciju

darba

tirgū”

(Recommendation on the Integration of the Long-Term Unemployed into the Labour
Market)5 izvirza dažus ļoti pozitīvus priekšlikumus, uzsverot individuālu pieeju darba
meklētājiem, kas sevī iekļauj visaptverošu pakalpojumu paketi un vispusīgu atbalstu.
Tas ir ļoti apsveicams solis pareizajā virzienā, un EAPN cer, ka tas nesīs pozitīvas
pārmaiņas praksē, kura šobrīd tiek pielietota šajā jomā, un uzlabos atbalstu ilgstoši
bez darba esošu cilvēku sociālajai un profesionālajai iekļaušanai.
Tomēr pieminētajos priekšlikumos trūkst vairāku būtisku elementu, kas varētu
novērst mūsdienu darba tirgus darbības traucējumus. Šie elementi ietver sevī
4

Atrast visu informāciju par šo iniciatīvu, tostarp 2016. gada iniciatīvas īstenošanas
ziņojumu, var šeit: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079
5
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pietiekamu ienākumu atbalstu un aktivizēšanas prakses pielietošanas sodīšanas
nolūkos izbeigšanu. Abi šie elementi dod nepieciešamo pamatu potenciālai darba
tirgus izmantošanai, kā arī ir augstākas kvalitātes darba vietu izveidošanas
virzītājspēks. Nākotnē darba devējiem tas atmaksāsies ar lielāku produktivitāti un ar
zemākiem darbā pieņemšanas un darba samaksas izdevumiem. Vēl viens elements,
kas trūkst esošajā stratēģijā, ir visaptveroša pieeja darba meklēšanai, kas ietver gan
darba pieprasījuma, gan arī darba piedāvājuma aspektu.
Vairākas iedrošinošas perspektīvas tika iekļautas arī Eiropas Sociālo tiesību pīlāra
priekšlikumā6 , kas ir ļoti visaptveroša iniciatīva, ko Eiropas Komisija ir izvirzījusi
2016. gada martā. Ir ļoti apsveicama priekšlikumā izmantotā uz tiesībām balstītā
pieeja, kā arī iniciatīvā ietvertie vairāki būtiskie aspekti, kas ir saistīti ar iekļaujošo
darba tirgu. Un tomēr tikai nākotnē varēs skaidri redzēt, vai šie aspekti tiks veiksmīgi
īstenoti tādā veidā, kas radītu reālas pozitīvas pārmaiņas.

 Kā šis dokuments tika izstrādāts?
EAPN tīkls ir aktīvi sekojis Eiropas Nodarbinātības stratēģijai kopš tās pieņemšanas
1997. gadā. Šis pozīcijas dokuments pamatojas uz:
 apjomīgu darbu, ko EAPN dalībnieki ir veikuši attiecībā uz darba un
nodarbinātības kvalitātes, kā arī uz iztikas minimuma nodrošināšanas izpēti;


iepriekšējām EAPN publikācijām;

 EAPN pozicionēšanu un atbildēm uz nesenajām Eiropas iniciatīvām, tādām kā
„Ieteikums

par

ilgstošo

bezdarbu”

(Long

Term

Unemployment

Recommendation) un Eiropas Sociālo tiesību pīlārs.
Daudzi EAPN nacionālie tīkli ļoti aktīvi strādā pie šiem tematiem, organizējot
nodarbinātības darba grupas, kā arī nacionālus apsekojumus.

6

Visu informāciju par Eiropas Komisijas iniciatīvu "Ceļā uz Eiropas Sociālo Tiesību Pīlāru" var
atrast šeit:
http://ec.europa.eu/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetaryunion/towards-european-pillar-social-rights_en
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Turklāt šis dokuments balstās uz padziļinātām diskusijām, kas ir notikušas EAPN tīkla
ES Iekļaušanas stratēģiju grupā (tostarp uz īpašo sesiju, kas notika 2016. gada
oktobrī), kā arī uz secinājumiem no Nabadzībā nonākušo cilvēku (PeP) Eiropas
sanāksmēm. Dokuments ietver sevī viedokļus, stāstus un ieteikumus, kas balstās uz
EAPN nacionālo tīklu dalībnieku vietējo darbību, kas tieši atbalsta no darba tirgus
izslēgtos cilvēkus, kā arī aktīvi iesaistās politikā, kas nosaka mijiedarbību starp
cilvēkiem, kuri saskaras ar nabadzību un darba pasauli.
Dokuments cenšas izvirzīt priekšplānā ceļa perspektīvu cilvēkiem, kuri saskaras ar
reālām grūtībām un ar izslēgšanu no darba tirgus, uz cienīgu un iekļaujošu
nodarbinātību Eiropā. Šajā dokumentā tiek izklāstīta EAPN tīkla izpratne par
iekļaujošo darba tirgu, detalizēti aprakstot elementus, kuri veicinātu iekļaujošo darba
tirgu Eiropā gan darba piedāvājumam, gan darba pieprasījumam. Dokuments izvirza
priekšplānā arī EAPN dalībnieku perspektīvu, tostarp cilvēku, kuri saskaras ar
nabadzību un sociālo atstumtību Eiropā, kā arī pilsoniskās sabiedrības organizāciju,
kas šos cilvēkus pārstāv, perspektīvu.
Un visbeidzot, šī dokumenta mērķis ir sniegt konkrētus ieteikumus, kas nodrošinātu
atbalsta pasākumus konkrētām grupām, lai tās varētu piekļūt kvalitatīvai un
ilgtspējīgai nodarbinātībai, tādējādi tas veicina ceļu uz iekļaušanos darba tirgū.
„Iekļaujošais darba tirgus Eiropas Savienībā” ir mērķis, kas prasa attiecīgo

ieinteresēto personu (gan valsts, gan vietēja līmeņa valdību, uzņēmumu, darbinieku
un viņu arodbiedrību pārstāvju, darba meklētāju un citu cilvēku, kas piedzīvo
nabadzību, pilsoniskās sabiedrības organizāciju, kā arī citu attiecīgo ekspertu
organizāciju) aktīvu iesaistīšanos.
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IEKĻAUJOŠĀ DARBA TIRGUS PAMATPRINCIPI

Pēc definīcijas, darba tirgus ir vieta, kur darba piedāvājums un darba pieprasījums
satiekas, tātad integrētajā pieejā, kas padarītu darba tirgu iekļaujošāku, būtu jāietver
elementi, kas attiecas uz abām šīm dimensijām. Šajā sadaļā EAPN apraksta
vissvarīgākos elementus, kas veido iekļaujošo darba tirgu no cilvēku, kas piedzīvo
nabadzību un sociālo atstumtību, viedokļa, kā arī nozīmīgākos šķēršļus, ar kuriem
saskaras dažādas cilvēku grupas, meklējot darbu, un to, kā šos šķēršļus pārvarēt.
Darba piedāvājuma pusē atbalsts, kas tiek sniegts ilgstošiem bezdarbniekiem, bieži
vien (ja ne tikai) tiek iecerēts, kā aktīvi darba tirgus pasākumi, kamēr šķēršļi, ar
kuriem saskaras bezdarbnieki, var būt daudzveidīgi un sarežģīti, tie var skart arī citas
dzīves jomas.
Galvenais pamatojums pilnīgi integrētai aktīvas iekļaušanas pieejai apvieno trīs
savstarpēji pastiprinošus virzienus:


Pietiekams ienākumu atbalsts, kas ļauj darba meklētājiem dzīvot cilvēka

cienīgu dzīvi darba meklēšanas laikā, bezdarba vai bezdarbības periodos, kā arī pirms
pensionēšanās.


Personalizētais un integrētais atbalsts kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba vietas

atrašanā.


Universāla

piekļuve

kvalitatīviem

un

pieejamiem

pakalpojumiem,

piemēram, izglītībai un apmācībām, veselības aprūpei, mājokļiem par pieņemamu
cenu, konsultācijām par parādsaistībām, bērnu aprūpei, transportam un citiem.
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Darba pieprasījuma pusē uzmanība ir jāpievērš 3 jomām:


Jaunu darba vietu radīšana – tostarp radot darba vietas, kurām var piekļūt no
darba tirgus izslēgti cilvēki, piemēram, veicot ieguldījumus sociālajā
ekonomikā, kā arī apmācību un stažēšanās programmās, izveidojot ieceļošanas
līmeņa darba vietas.



Kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba vietas – tās ir darba vietas ar pienācīgām
algām, darba līgumu stabilitāti, darba apstākļiem, darba tiesību ievērošanu,
sociālo aizsardzību.



Visaptveroša cīņa pret jebkāda veida diskrimināciju, kā arī proaktīvi atbalsta
pasākumi dažādām personām ar atšķirīgajiem personiskajiem apstākļiem.
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DARBA PIEDĀVĀJUMA PUSE

1. PIETIEKAMS IENĀKUMU ATBALSTS
Pienācīga sociālā aizsardzība ir būtiska cilvēku iesaistīšanās darba tirgū sastāvdaļa.
Piekļuve pietiekamiem minimālajiem ienākumiem vai citam finansiālajam atbalstam
(piemēram, bezdarbnieku pabalstam vai citu veidu sociālās labklājības pabalstiem)
ir galvenais priekšnoteikums darba meklēšanai. Mēs izšķiram vairākus ienākumu
atbalsta veidus:
 slimības atvaļinājuma pabalsts un citu atvaļinājumu veidu pabalsti, sociālās
apdrošināšanas iemaksas, tostarp pensiju iemaksas;
 papildmaksājumi un nodokļu kredīti, kas pieejami darba ņēmējiem ar zemiem
ienākumiem (lai gan šis ienākumu atbalsta veids uzlabo darbinieku dzīves
līmeni un paaugstina viņu neto algas līmeni, vienlaikus tas arī veicina zemas
darba samaksas kultūru starp darba devējiem);
 bezdarbnieku pabalsti un cita veida finansiālā palīdzība, kas ir pieejama
cilvēkiem darba meklēšanas laikā;
 sociālā aizsardzība, kas pieejama tiem, kuri nespēj strādāt (invaliditātes
pabalsti, minimālo ienākumu shēmas utt).
Attiecībā uz sociālās aizsardzības pabalstiem, kas ir pieejami cilvēkiem, kamēr viņi
meklē darbu, var teikt, ka šāda veida ienākumu atbalstam ir nepieciešams
nodrošināt pienācīgu pārklājumu (lai tā apjomu netraucētu pārmērīgi stingri
atbilstības kritēriji pabalstu saņemšanai), ilgumu un līmeni, kas dotu iespēju darba
meklētājiem dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi. Lielākajai daļai aktīvās darba tirgus
politikas pasākumu, tieši otrādi, ir raksturīga bezdarbnieku pabalstu līmeņa, kā arī
pārklājuma samazināšana. Galvenā prioritāte joprojām ir: kā panākt to, ka cilvēki,
nav atkarīgi no sociālajiem pabalstiem, kas bieži vien ir tikai īstermiņa risinājums un
tad cilvēkam atkal ir jāizvēlas starp nekvalitatīvām darbavietām un nepietiekamiem
14

pabalstiem. Turklāt, šķiet, ka ienākumu atbalsts galvenokārt tiek uztverts kā rīks,
kas atgriež cilvēkus atpakaļ darbā, nevis kā cilvēktiesības.
Situācijai tikai kaitē uzsvars, kas tiek likts uz ar nodarbinātību saistītiem
nosacījumiem un uz negatīvām sankcijām. Tas var novest pie tā, ka cilvēki būs
spiesti izmantot pārtikas bankas un tiks iedzīti dziļāk parādos, vēl jo vairāk, tas var
nopietni kaitēt viņu garīgajai un fiziskajai veselībai, kā arī radīt nepanesamu stresu
viņu ģimenes un draugu attiecībās. Neoklasiskās darba piedāvājuma puses teorijas
ietvaros, paradigma "darbam jāatmaksājas" ņem vērā individuālos darbaspēka
piedāvājuma lēmumus kompromisa starp ienākumiem un brīvo laiku rezultātā.
Tādējādi sociālās aizsardzības politika (piemēram, bezdarbnieku pabalsts un
minimālais ienākums) var radīt "morālo kaitējumu", jo tās rezultātā pabalstu
saņēmēji var kļūt neaktīvi darba meklēšanā. Lielākoties soda pieeja tiek aizstāvēta,
pamatojoties uz iespējamo saikni starp dāsnu sociālo aizsardzību un stimulu, lai
meklētu darbu, trūkumu.

„Pat ja es vēlos doties uz pārtikas preču veikalu, nopirkt dažas preces
un samaksāt par tām, es nevaru to izdarīt. Man ir jālūdz veikala
īpašniekam, lai viņš ļautu man samaksāt par precēm vēlāk. Tādā veidā
man būs, ko ēst vakarā. No pabalsta, kura apjoms ir €178, man
jāmaksā €150 par īri, bet pārējo es tērēju atkarībā no tā, ko man vajag
visvairāk. Tas nozīmē, ka, ja ūdens rēķins ir €10, man tas ir jāapmaksā,
jo citādi man nebūs ūdens. Ja elektrības rēķins ir €7 vai €7.5, man tas
ir jāapmaksā, bet es to nemaksāju, tātad man atslēdz elektrību. Tātad,
kā man izdodas izdzīvot? Es eju pie mātes, viņa man nedaudz palīdz.
Es skatos televīziju tur, bet tad es vakarā pārnāku mājās, kur nav
elektrības... Man ir kauns kaut-ko lūgt cilvēkiem, kuriem, iespējams, ir
vēl mazāk līdzekļu nekā man.”
(Sociālās iekļaušanas ienākuma saņēmējs, kurš tika intervēts
EMIN projekta ietvaros Portugālē)
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Portugālē Sociālās iekļaušanas ienākums (SII) ir līdzeklis, kas teorētiski
labāk atspoguļo Aktīvās iekļaušanas stratēģiju, lai gan EAPN-Portugāle
uzsver, ka tam ir būtiskas nepilnības visās trīs stratēģijas dimensijās. Mēs
uzskatām, ka ir nepieciešamība palielināt sociālās iekļaušanas ienākuma
apjomu, lai garantētu tā saņēmējiem cilvēka cienīgu dzīvi un nodrošinātu
sociālo integrāciju. Tā kā SII ir piedzīvojis vairākus samazinājumus, šobrīd
tā apjoms ir acīmredzami nepietiekams tam, lai tā saņēmēji varētu
apmierināt savas pamatvajadzības. Patiesībā SII saņēmējam, kurš dzīvo
viens pats un kuram nav pieejas sociālajam mājoklim, ir jāizvēlas, vai
izmantot saņemto SII, lai samaksātu īri un tad būt pilnībā atkarīgam no
labdarības un no individuāla un / vai institucionāla atbalsta savai ikdienas
izdzīvošanai, vai arī palikt bezpajumtniekam un izmantot SII savu ikdienas
pamatvajadzību apmierināšanai.

Tipiskai bezdarbnieku pabalstu sistēmai ir tendence pakāpeniski samazināties,
bezdarbam turpinoties. Daudzās valstīs bezdarbnieku pabalstu saņemšanas ilgums ir
ierobežots līdz 6 mēnešiem, pēc tam seko „palīdzība bezdarba gadījumā”, kas ir
līdzvērtīga minimālajam ienākumam vai ir zemāka par to. Krīzes laikā un tās seku
rezultātā veiktie taupības pasākumi ir būtiski samazinājuši tiesības uz šiem
pabalstiem, tostarp samazinājās pabalstu atbilstība un pārklājums, kā arī to
saņemšanas ilgums un apjoms. Pastāv arī tādi periodi, kad persona tiek pārcelta no
vienas sistēmas uz otru, t.i., no uz iemaksām balstītiem pabalstiem uz no iemaksām
neatkarīgiem pabalstiem, kuru laikā cilvēks nesaņem nekāda veida ienākumu
atbalstu, kā arī pastāv dažādas sarežģītas birokrātiskās procedūras un kavēšanās, kas
var atstāt cilvēku bez jebkādiem finanšu līdzekļiem. Daudzās valstīs nedrīkst
vienlaicīgi saņemt gan pabalstus (bezdarbnieka, invaliditātes un citus pabalstus), gan
ienākumus no nepilnas slodzes darba, kā rezultātā daudziem cilvēkiem ir jādzīvo
nabadzībā, jo tikai abu summu saņemšanas rezultātā tiktu panākts pietiekams
ienākumu līmenis, kas ļautu cilvēkiem izkļūt no grūtībām un dzīvot cilvēka cienīgu
dzīvi. Pašreizējā situācijā daži cilvēki ir spiesti atrast papildu ienākumus, strādājot
nelegāli – tas tiek darīts arī, lai nezaudētu viņiem piešķirtos pabalstus. Pieredze,
prasmes un kompetences, kas iegūtas nedeklarētā darba rezultātā, netiek vērtētas
darba meklēšanas kontekstā atvērtajā darba tirgū, kā rezultātā cilvēkiem ir vēl grūtāk
atrast sev pastāvīgu darbu.
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EAPN stingri atbalsta Eiropas Padomes 1992. gada Ieteikumu7 , kurā ir skaidri teikts,
ka „Personām, kas dzīvo Eiropas Savienībā (ES), ir jābūt pieejamiem pietiekamiem
resursiem un palīdzībai, lai tās varētu dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi”. Šis viedoklis tika
skaidri izteikts 2000. gada Pamattiesību hartas IV sadaļas 34. pantā „Sociālā
apdrošināšana un sociālā palīdzība”.

Spānijā, minimālais sociālās apdrošināšanas iemaksu periods, kas dod
cilvēkiem tiesības uz bezdarba apdrošināšanu, ir 360 darba dienas, kas
nostrādātas pilna laika darbā. Atkarībā no iepriekšējā iemaksu perioda
pabalsta maksimālais saņemšanas laiks ir divi gadi, kuru laikā pabalsta
apjoms tiek pakāpeniski samazināts līdz mazāk nekā pusei no sākotnējā
pabalsta apjoma. Ilgstošie darba meklētāji, kuriem ir apgādājamie, var
pieteikties PREPARA pabalstam, kas ir no iepriekšējām iemaksām neatkarīgs
pabalsts. PREPARA pabalsts ietver sevī Aktivizēšanas līgumu un ilgst tikai
6 mēnešus. Pārsteidz tas, ka pastāv dažas darba vietas vai darba "režīmi"
(piemēram, mājsaimniecības darbinieki vai pašnodarbinātie), kuros
strādājošie nekādos apstākļos nedrīkst pretendēt uz šo pabalstu, lai gan
viņiem arī ir jāmaksā sociālās apdrošināšanas kvotas.

Turpmāk to vēl vairāk pastiprināja 2008. gada Aktīvas iekļaušanas ieteikums, kas
raksturo pietiekamu ienākumu atbalstu kā vienu no trim savstarpēji pastiprinošiem
pīlāriem, kas veido visaptverošo pieeju, kuras mērķis ir iekļaut darba tirgū cilvēkus,
kuri ir no tā izslēgti. Pārskats par šī Ieteikuma īstenošanu (daļa no Sociālo investīciju
paketes) uzsver minimālo ienākumu kā galveno līdzekli nabadzības un sociālās
atstumtības apkarošanai, it īpaši krīzes laikā, vienlaikus uzsverot šī pabalsta zemo
pārklājumu, kā arī to faktu, ka ar šo līdzekli var netikt sasniegti visnelabvēlīgākajā
situācijā esošie cilvēki.
Ierosinātais Eiropas Sociālo tiesību pīlārs norāda uz bezdarbnieku pabalsta zemu
pārklājumu un nepietiekamo ilgumu, vienlaikus tas norāda arī uz minimālā ienākuma
nepietiekamību, neizmantošanu un zemu pārklājumu. Eiropas Sociālo tiesību pīlārs
7

Council Recommendation 92/441/EEC of 24 June 1992 on common criteria concerning

sufficient resources and social assistance in social protection systems,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Ac10609
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uzsver, ka ienākumu drošība nepietiekami pārklāj tos, kuriem izbeidzas bezdarbnieka
pabalsts. Tā rezultātā nepietiek ar esošo nodrošinājumu, lai bez jebkādiem līdzekļiem
palikuši cilvēki varētu izkļūt no nabadzības.
Tomēr tie paši priekšlikumi (par bezdarbnieku pabalstu, minimālo ienākumu un
integrētajiem pakalpojumiem un pabalstiem) arī stingri uzsver nepieciešamību
samazināt šķēršļus darbam (t.i., stimulu, lai strādātu; trūkumu, kas rodas no
labklājības pabalstu saņemšanas). Šāda rīcība saista pabalstu atbilstību un
pārklājumu ar konkrētām prasībām pēc darba meklēšanas, kas savukārt paver durvis
uz ļoti negatīvām, sodošām aktivizēšanas praksēm, kā arī uz nepietiekamiem
labklājības pabalstiem. Tas apdraud cilvēku pamattiesības uz pienācīgu ienākumu un
uz cienīgu dzīvi.
Līdzīga situācija ir novērojama attiecībā uz 2017. gada Izaugsmes pētījumu 8: lai gan
tajā ir iekļauta pozitīva retorika par ienākumu atbalsta pārklājumu un pietiekamību
(tostarp darba tirgus pārejas periodos), tomēr paralēli pastāvošā retorika par „darba
stimuliem” to varētu apdraudēt un praksē novest pie negatīvākas, soda
aktivizēšanas.
Turklāt, lai gan Kopīgajā nodarbinātības ziņojumā

9

tiek skaidri minēts, ka pastāv

nepieciešamība pēc integrētas aktīvas iekļaušanas stratēģijas (tostarp pēc ienākumu
atbalsta), tomēr saikne starp ienākumu atbalstu, kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību
un aktīvās darba tirgus politikas nodrošināšanu joprojām ir niecīga. Vārdi „aktīvā
iekļaušana” var tikt nepareizi saprasti kā „pabalstu un pakalpojumu izmantošana, kas
ir kā svira, kas virza cilvēkus uz jebkādu darbu”.
EAPN iesaka pozitīvus stimulus, kuri tiek uzskatīti par piemērotiem un efektīviem
citām sabiedrības grupām, izmēģināt arī uz nelabvēlīgā situācijā esošiem cilvēkiem.

8

2017 European Semester: Annual Growth Survey,
https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-annual-growth-survey_en
9
2017 European Semester: Draft Joint Employment Report,
https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-draft-joint-employmentreport_en
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2. PERSONALIZĒTAIS UN INTEGRĒTAIS ATBALSTS
Lielākā daļa cilvēku vēlas strādāt, dot savu ieguldījumu sabiedrībai un justies
noderīgiem. Neskatoties uz to, ka daudzu valstu nodarbinātības aģentūrās notika
pāreja uz klientiem orientētu pieeju, izmantojot darba meklēšanas pakalpojumus,
cilvēki bieži vien jūtas mazāk pārliecināti savos spēkos / prasmēs, viņi zaudē
entuziasmu un nejūtas pietiekami cienīti: rodas sajūta, ka tiek uzskatīts, ka viņi ir
slinki un vēlas apkrāpt sistēmu. Bezdarbnieki tiek vainoti tajā, ka viņiem nav
darba, neskatoties uz to, ka esošajā situācijā kopumā nepietiek darba vietu un
samazinās darba vietu kvalitāte. Rezultātā uz darba meklētājiem tiek likts arvien
lielāks spiediens, jo tiek uzsvērts, ka viņu vienīgais pienākums ir tikt
nodarbinātiem (it īpaši aktuāli tas ir valstīs ar ļoti augstu bezdarba līmeni). Šī
pieeja būtu jāmaina.
Ētiskās nodarbinātības jomas politikas veidošanas pamatprincips, tāpat kā
jebkurā citā jomā, ir cilvēka cieņas ievērošana, kā tas ir noteikts ES Līgumā,
Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā, un kas ir juridiski saistošs saskaņā ar Lisabonas
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līgumu, izmantojot ES Pamattiesību hartu. Ievērojot cilvēka cieņu, vajadzētu
novērst politiskās pieejas, kuras izturas pret cilvēku tikai kā pret darba tirgus
instrumentu, ņēmot vērā tikai cilvēka noderīgumu ekonomikai.
Efektīvai sociālās aktivizēšanas stratēģijai būtu jākoncentrējas uz cilvēku
individuālajām vajadzībām, vēlmēm un spējām. Šī pieeja atpazītu un risinātu
vairāku dimensiju problēmas, kas pastāv darba meklētājiem, kā arī pievērstu
uzmanību cilvēku mainīgajām vajadzībām visa mūža garumā. Īpaša uzmanība būtu
jāpievērš konkrētajiem šķēršļiem, ar kuriem saskaras sievietes un atsevišķas darba
meklētāju grupas. Šīs grupas ietver sevī:
 migrantus un etniskās minoritātes, tostarp romus;
 vecākus, kas vieni paši audzina bērnus;
 cilvēkus ar invaliditāti vai veselības problēmām;
 cilvēkus, kas ir bezpajumtnieki vai kuriem ir nedroša mājokļu situācija;
 tos, kuri piedzīvo ilgstošo bezdarbu un nabadzību kopumā.
Galvenā tendence bezdarba apdrošināšanā jau kādu laiku ir bijusi: nodrošināt
stingrāku piekļuvi un nosacījumus attiecībā uz bezdarbnieku pabalstiem. Šī pieeja
būtu jāmaina uz pilnīgi pretēju pieeju. Atbilstības (pabalstiem) nosacījumu
ierobežojumus (vecums, ģimenes ienākumi, iepriekšējā darba intensitāte
laikposmā pirms pieteikuma iesniegšanas utt.) vairs nevajadzētu izmantot kā
šķērsli piekļuvei pabalstiem.
Vienīgais vai galvenais uzsvars tiek likts uz bezdarbnieku darba meklēšanas
aktivitātes pārraudzību. Tas tiek darīts, uzliekot darba meklētājiem pienākumus:
 katru nedēļu vai katru mēnesi ziņot Valsts nodarbinātības aģentūrai
par progresu darba meklēšanā;
 pieteikties vismaz noteiktam minimālam vakanču skaitam nedēļā;
 iziet papildu apmācības (tālākizglītība).
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Ar negatīvu situāciju saskarās Nīderlande, kur pastāv Līdzdalības likums, kas
pieprasa „sociāli noderīgu” ieguldījumu sabiedrībā apmaiņā pret sociālo
pabalstu saņemšanu. Pašvaldības var izlemt, kā tieši izskatās šis ieguldījums
un cik stundas personai ir jāiesaistās tajā.
Piemēram, Amsterdamas gadījumā, sociālo pabalstu saņēmējiem nav
jāiesaistās šādās aktivitātēs vispār, kamēr Roterdamā katram sociālo
pabalstu saņēmējam ir jānostrādā 24 stundas „sociāli noderīgā” darbā.
Pašvaldība var samazināt piešķirtā ienākumu atbalsta apjomu, ja persona
atsakās dot šāda veida ieguldījumu sabiedrībai. Šajā gadījumā pašvaldība
nosaka arī sociālo pabalstu samazinājuma apjomu un ilgumu.
Par laimi, divdesmit Nīderlandes pašvaldības neievēro šo ieguldījuma politiku.
Piemēram, Amsterdamas pilsētas Sociālo lietu padomnieks paziņoja, ka viņš
nevēlas tērēt naudu uz piespiešanas sistēmu, kas acīmredzami nepalīdz
cilvēkiem atgriezties darbā.
Cilvēkiem ir jāmaksā par sabiedrisko transportu un citām lietām, lai nokļūtu
līdz darba centriem. Ja viņi nokavē, tad viņiem ir jāmaksā naudas sods vai arī
tiek samazināts viņu ienākumu atbalsta apjoms, kā rezultātā šie cilvēki
nokļūst zem nabadzības sliekšņa.

Šī pieeja, diemžēl, nav ļoti efektīva, jo īpaši valstīs ar augstu bezdarba līmeni, kur
darba vietu vienkārši pietrūkst visiem.
Visbeidzot, obligātā līdzdalība aktivizēšanas programmās būtu jāmaina uz
brīvprātīgo līdzdalību, jo piekļuve pietiekamiem resursiem, lai dzīvotu cilvēka
cienīgu dzīvi, ir katra cilvēka tiesības, nevis aktivizēšanas līdzeklis.
Tas, kas patiešām varētu efektīvi atbalstīt cilvēkus ceļā uz nodarbinātību, ir
visaptveroša, pozitīva pieeja, kas ļautu cilvēkiem veidot uzticību un atrast sev
atbilstošu, kvalitatīvu darba vietu. Tas būtu tiešām pamatots vidējā un ilgtermiņa
ieguldījums cilvēkos, darba tirgū un sabiedrībā kopumā.
Atšķirībā no šīm - sodošām, tikai uz nodarbinātību vērstām pieejām, - „sociālās
aktivizēšanas” perspektīva varētu būt visefektīvākais pirmais solis, lai iesaistītu
pašas neaizsargātākās cilvēku grupas, kurām ir visnopietnākās problēmas un kuras
ir visvairāk izslēgtas no darba tirgus.
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Cilvēki bieži vien saskaras ar sarežģītiem šķēršļiem, kas traucē darba meklējumos,
un ne visi no tiem ir ar nodarbinātību saistīti. Šie šķēršļi varētu būt saistīti ar darba
meklētāju:


mājsaimniecības sastāvu;



veselības stāvokli;



mājokļa situāciju;



parādsaistībām;



pieredzēto diskrimināciju vai nabadzību;



vispārējo garīgo stāvokli;



prasmju līmeni (tostarp rakstīt- un lasītprasmi, skaitliskajām prasmēm);



iepriekšējo darba pieredzi;



ģeogrāfisko atrašanās vietu utt.

Portugālē prioritāte ir ilgstoša un jauniešu bezdarba samazināšana. Cīņa pret
diskrimināciju un vienlīdzības veicināšana darba tirgū saņem mazāk
uzmanības. Lai novērstu šo tendenci, EAPN-Portugāle, izmantojot esošo
protokolu ar IEFP (kas ir valsts iestāde nodarbinātības jautājumos), ir
izstrādājusi „Click projektu” (Click project), kura mērķis ir sniegt
nodarbinātības iespējas neaizsargātām mērķa grupām, kā arī celt darba
devēju sociālo atbildību. Tas ir domāts kā starpniecības projekts starp darba
piedāvājumu un pieprasījumu, un ir izstrādāts kā līdzeklis, kas papildina
Valsts nodarbinātības aģentūru darbību. „Click projekts” piedāvā sesijas, kas
veicina dažādu prasmju apgūšanu, un vienlaikus veicina arī sabiedrības
izpratni par diskrimināciju un nevienlīdzību, kā arī stiprina kapacitāti ar darba
devējiem. Pēdējo trīs īstenošanas gadu laikā (2014.-2016. g.) šis projekts ir
praksē parādījis darba meklētāju pilnvarošanas un personalizētas pieejas
izšķirošo nozīmi.

Pirmais solis ir rūpīga cilvēku vajadzību novērtēšana, kas sakņojas katra cilvēka
personiskajos apstākļos, kā arī integrēta, personalizēta ceļa uz nodarbinātību
attīstīšana ar pilnīgu katra darba meklētāja iesaistīšanos.
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«Manā aktīvajā darba meklēšanas procesā piedalīšanās „Click projektā” ir
bijusi „svaiga gaisa elpa”. Es iemācījos novērtēt sevi ar CV un motivācijas
vēstules palīdzību, kā arī labāk sagatavoties darba intervijai. Es esmu
izpratis, kuri personiskie aspekti ietekmē darba meklēšanu, un iemācījos
strādāt pie tiem. Man jo īpaši patika prezentētie temati, kā arī personiskā
uzmanība, kas šī projekta ietvaros tika veltīta katram no projekta
dalībniekiem un grupai kopumā. Šis projekts ir ne tikai devis man
motivāciju meklēt darbu, tas arī parādīja man, kur es potenciāli varu
nokļūt ar savām prasmēm un pieredzi.»
„Click projekta” dalībnieks

Ļoti apsveicami ir tas, ka Ieteikums par ilgstošo bezdarbu sniedz ļoti pozitīvus
priekšlikumus par integrētā, individuāli pielāgotā atbalsta sniegšanu tiem
cilvēkiem, kuri ir bijuši bez darba ilgu laiku. Diemžēl šī pieeja neaptver visus darba
meklētājus un tā netika nodrošināta ar nepieciešamo finansējumu. Netika veikta
arī sociālo investīciju pārdalīšana šāda veida pasākumos, arī valdībām nav daudz
iespēju atbalstīt šo iniciātīvu stingro budžeta konsolidācijas noteikumu rezultātā.
Provizoriskā Eiropas Sociālo tiesību pīlāra 4. princips (t.i., aktīvais atbalsts
nodarbinātībai) neizmanto iespēju koncentrēties vairāk, nekā tikai uz jauniešu
bezdarbu un uz ilgstošajiem bezdarbniekiem. Šis princips nepietiekami uzsver
personalizētas,

darba

meklētājiem

pielāgotas

pieejas

ar

papildinošiem

pakalpojumiem un ar ienākumu atbalstu kā daļu no integrētām aktīvās
iekļaušanas stratēģijām.
Bet mūs iepriecina tas, ka 2017. gada Kopīgais nodarbinātības ziņojums parāda
skaidru atbalstu integrētām, personalizētām aktivizēšanas metodēm, kas pilnībā
iesaista atbalsta saņēmējus, kā arī uzlabo Valsts nodarbinātības aģentūru
kapacitāti un to darbinieku apmācības saskaņā ar šīm metodēm. Tiek uzsvērts, ka
resursu trūkums Valsts nodarbinātības aģentūrās kavē to pozitīvo ietekmi uz
situāciju.
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Aktīvās darba tirgus politikas novērtēšana un uzraudzība, kā arī atbalsts
bezdarbniekiem pārāk bieži balstās tikai uz skaitlisko mērķu sasniegšanu – t.i., cik
cilvēkiem izdevās iekārtoties jebkurā darbā, – nevis uz bezdarbnieku atbalsta
kvalitāti vai tā ilgtermiņa ietekmi uz indivīdu (nodarbinātības vai sociālajā jomā).
Par dažiem pakalpojumiem, ko sniedz it īpaši peļņu gūstošās aģentūras, tiek
maksāts, balstoties uz šo skaitlisko mērķu sasniegšanu.
Mūsuprāt, ilgtspējīga un efektīva bezdarbnieku atbalsta stratēģija ir tā, kas
darbojas kopā ar, nevis pret darba meklētājiem. Tās rezultātā tiek izstrādāts darba
meklēšanas plāns, kurā tiek ievērotas katra klienta preferences, vēlmes un
prioritātes. Šī iemesla dēļ Valsts nodarbinātības aģentūrām ir jādarbojas ne tikai
kā darbā iekārtošanas aģentūrām, bet ir arī jāstrādā sadarbībā ar potenciālajiem
darba devējiem un pakalpojumu sniedzējiem, NVO, arodbiedrībām un valsts
iestādēm, lai nodrošinātu integrētus pakalpojumus un personalizētu atbalstu
sociālās un profesionālās iekļaušanas sasniegšanai. Pašlaik lielākajai daļai
nodarbinātības aģentūru trūkst darbinieku, un esošie darbinieki ir nepietiekami
kvalificēti, kas noved pie visu procedūru paātrināšanas un pie vienotas pieejas
pielietošanas visiem darba meklētājiem.
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3. UNIVERSĀLA PIEKĻUVE KVALITATĪVIEM UN
PIEEJAMIEM PAKALPOJUMIEM
Eiropas Komisijas priekšlikums attiecībā uz Eiropas Sociālo tiesību pīlāru uzskata
pakalpojumu pieejamību par cilvektiesībām, tātad šī pieejamība būtu jāgarantē
visiem. EAPN izšķir divu veidu pakalpojumus:
 Būtiskie pakalpojumi ietver sevī visus pamatpakalpojumus, kas cilvēkiem ir
nepieciešami, lai varētu dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi, un uz kuriem viņiem ir
tiesības neatkarīgi no sava nodarbinātības statusa. Šie pakalpojumi
nodrošina arī nepieciešamo pamatu, lai varētu meklēt darbu (piemēram,
mājokļa pieejamība, piekļuve elektroenerģijai, vispārējai izglītībai, veselības
aprūpei un bērnu aprūpei).
 Papildinošie pakalpojumi īpaši atbalsta cilvēku (re-)integrāciju darba tirgū,
uzmanību pievēršot padomu sniegšanai un konsultācijām, apmācībām un
profesionālajai

izglītībai,

transporta

pakalpojumiem

un

citiem

pakalpojumiem.
Darba tirgus tiek uzskatīts par iekļaujošo, ja tajā tiek nodrošināta nodarbinātības
kvalitāte, pāreja no vienas darba vietas uz otru tiek atbalstīta, izmantojot
atbilstošo sociālo aizsardzību, kā arī abu pieminētu veidu atbalsta pakalpojumus.
Apmācība un kvalifikācijas celšana ir būtisks elements, lai nodrošinātu labākas
nodarbinātības iespējas, bet tām ir jākoncentrējas vairāk, nekā tikai uz darba
tirgus pašreizējām profesionālajām vajadzībām. Apmācībai un kvalifikācijas
celšanai ir jānodrošina nododamas prasmes un kompetences, tostarp
visaptverošu atbalstu cilvēku personiskajai un sociālajai attīstībai, kas vēl vairāk
nodrošina viņu integrāciju sociālajā vidē un darba tirgū, kā arī līdzdalību kopienās.
Būtiska ir arī darba meklētāju esošo kompetenču un prasmju atzīšana, ieskaitot
viņu neformālās prasmes, nevis uzmanības pievēršana tikai viņu formālajām
kvalifikācijām, kuras daudzi no darba tirgus izslēgtie cilvēki vispār nav varējuši
iegūt. Tāpat, profesionālajai apmācībai kā daļai no aktīvās darba tirgus politikas ir
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jābūt jēgpilnai, un ir faktiski jādod cilvēkiem prasmes, kas ir nepieciešamas, lai
iekārtotos kvalitatīvā darba vietā, nevis pastāvētu tikai kā formālais nosacījums
pabalstu saņemšanai.
Daudziem cilvēkiem, kas atgriežas darba tirgū pēc ilga pārtraukuma, ir
nepieciešami konkrēti pielāgojumi darba videi un darba apstākļiem. Šīs cilvēku
grupas ir:


sievietes pēc maternitātes atvaļinājuma;



tēvi pēc bērna kopšanas atvaļinājuma;



gados vecāki darbinieki;



darbinieki ar veselības problēmām vai invaliditāti.

Šādās situācijās darba devējiem var tikt nodrošināts finansiālais atbalsts un
ekspertu ieteikumi, kā arī papildu atbalsts darbiniekiem pielāgoto līgumu un darba
apstākļu izstrādei, tostarp apmācības un individuālā sagatavošana.
Vecākiem, jo īpaši vientuļajiem vecākiem, kā arī sievietēm, kuras visbiežāk ir bērna
galvenais aprūpētājs, lai nodrošinātu pienācīgu līdzsvaru starp privāto un
profesionālo dzīvi, ir nepieciešama labvēlīga un atbalstoša vide. Tāda vide tiek
panākta:


novēršot darba samaksas atšķirības starp dzimumiem;



veicinot darba laika elastīgumu darba vietās;



veicinot iespējas strādāt mājās;



garantējot kvalitatīvu aprūpes iestāžu pieejamību.

Kvalitatīviem atbalsta pakalpojumiem, tostarp aprūpes (bērnu un citu veidu)
pakalpojumiem, ir jābūt vienādi pieejamiem arī nestrādājošiem vecākiem un
aprūpētājiem, kuru bērniem un citiem apgādājamiem ir vienlīdzīgas tiesības uz
pienācīgu dzīvi un attīstības iespējām.

EAPN atzinīgi vērtē vienas pieturas aģentūras, kur cilvēki var piekļūt vairākiem
pakalpojumiem vienuviet. Tās radās kā mēģinājums vienkāršot birokrātiju un
komplikācijas, ar kurām saskaras darba meklētāji, kā arī lai nodrošinātu efektīvāku
koordināciju starp dažādiem pakalpojumiem, vienlaikus samazinot ar darba
26

meklēšanu saistītos transporta un citus izdevumus. Tomēr šādai pakalpojumu
integrācijai ir jāņem vērā arī vienas pieturas aģentūru apmeklētāju perspektīva,
uzsvaru liekot uz sniegto pakalpojumu kvalitāti un uz to, cik lielā mērā šie
pakalpojumi atbilst darba meklētāju individuālajām vajadzībām. Pirmām kārtām
uzmanība ir jāpievērš vislabākā atbalsta nodrošināšanai jebkurai personai, kas
vēlas to saņemt, nevis tikai pakalpojumu sniegšanas vienkāršošanai.
Lai gan Ieteikums par ilgstošo bezdarbu skaidri atsaucas uz nepieciešamību sniegt
integrētus un kvalitatīvus pakalpojumus darba meklētājiem, līdzīgs uzsvars trūkst
citās iniciatīvās, piemēram, Jauniešu garantijā.
Ierosinātā Eiropas Sociālo tiesību pīlāra 11. princips (t.i., „integrētie pabalsti un
pakalpojumi”) pievērš uzmanību vienas pieturas aģentūrām no ilgtspējības
viedokļa, pieminot tajās sniegto pakalpojumu atbilstības un pārklājuma
saskaņošanu, kā arī to faktu, ka labāka pakalpojumu integrācija varētu uzlabot
sociālās aizsardzības rentabilitāti. Pretēji tam viedoklim, mūsuprāt, tieši
pakalpojumu kvalitātei ir jābūt vienas pieturas aģentūru darbības pamatā. Tāpat,
ir svarīgi nodrošināt pilnīgu darba meklētāju līdzdalību, kas ir galvenais elements
integrēto pakalpojumu sniegšanā, kas tiek orientēta uz cilvēkiem. Šiem
pakalpojumiem savukārt ir jābūt pielāgotiem katras personas īpašajām
vajadzībām.
Integrēto pabalstu un pakalpojumu nodrošināšana būtu jāuzskata par katra
cilvēka tiesībām, nevis par stratēģiju, kas virzītu cilvēkus darbā par katru cenu.
Eiropas Sociālo

tiesību

pīlāra

20. princips (t.i.,

„piekļuve

būtiskajiem

pakalpojumiem”) neietver atsauces uz:
 sociālajiem pakalpojumiem;
 konsultāciju un atbalsta pakalpojumiem;
 cīņu pret atkarībām;
 pārmērīgo parādsaistību nokārtošanu;
 tiesībām uz ūdens piegādi un elektroenerģiju;
 tiesībām uz kvalitatīviem, pārredzamiem finanšu pakalpojumiem.
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2017. gada Izaugsmes pētījums atbalsta vispārējo piekļuvi veselības un aprūpes
pakalpojumiem, kā arī mājokļiem. Tomēr mūs uztrauc tajā esošā atsauce uz
pakalpojumu privatizācijas un liberalizācijas paplašināšanu ar mērķi atbalstīt
pakalpojumu iekšējo tirgu. Neseno pasākumu rezultātā, kurus noteica budžeta un
fiskālās konsolidācijas problēmas, tika ievērojami samazināts sabiedrisko
pakalpojumu sniegšanas apjoms, kā arī šo pakalpojumu kvalitāte un pieejamība.
Cilvēku grupām, kas šobrīd atrodas nelabvēlīgā situācijā, ir īpaši grūti piekļūt
sabiedriskajiem pakalpojumiem.
Valsts investīciju samazinājums universālā pakalpojumu sniegšanā daudzus
privātus uzņēmumus ir novedis pie apakšuzņēmumu līgumu slēgšanas. Šo privāto
uzņēmumu sniegums nereti netiek uzraudzīts nodrošināto pakalpojumu reālās
kvalitātes kontekstā, un šo uzņēmumu darbības pamatā bieži vien ir peļņas
gūšanas loģika.
Tajā pašā laikā daudzas pilsoniskās sabiedrības organizācijas sniedz tik ļoti
nepieciešamus papildinošus pakalpojumus. Tas nozīmē, ka šīm organizācijām ir
jābūt pietiekami apgādātām ar resursiem un ir jāsaņem nepieciešamais atbalsts,
lai tās varētu piedāvāt savus pakalpojumus tiem, kas ir izslēgti no darba tirgus.
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DARBA PIEPRASĪJUMA PUSE

1) JAUNU DARBA VIETU RADĪŠANA
Ekonomiskā un finanšu krīze ir izraisījusi masveida darba vietu zaudēšanu, un
tādas nesenās tendences kā, piemēram, globalizācija un digitalizācija, situāciju
tikai pasliktina. It īpaši tika skartas tādas nozares, kurās nodarbināti zemākas
kvalifikācijas darbinieki, vai arī nozares, situācija kurās pasliktinājās, kad darba
tirgus saskarās ar šīm globālajām pārmaiņām. Šo pārmaiņu vidū ir arī tas, ka
daudzi uzņēmumi ir pārcēluši savu ražošanu uz valstīm ar zemākām darba algām
(Eiropas ietvaros vai, biežāk, – uz jaunattīstības valstīm), izraisot sociālo
dempingu.
Dalībvalstu valdības nav pietiekami veikušas valsts sociālos ieguldījumus jaunu
darbavietu radīšanā, paļaujoties uz to, ka darba tirgus pats sniegs risinājumus šai
problēmai, kad ekonomika atveseļosies. Tā rezultātā tikusi radīta arī dziļa darba
tirgus segmentācija, jo daudzas jaunizveidotās darba vietas ir nedrošas, ar zemu
atalgojumu un ar sliktiem darba apstākļiem vai arī šīs jaunās darba vietas vispār
nav pieejamas tiem darba meklētājiem, kas ir izslēgti no darba tirgus. Nesenais
bēgļu skaita pieaugums Eiropas valstīs ir radījis papildu spiedienu uz darba tirgus
pieprasījuma pusi, jo tagad ir jānodrošina darba vietas:


kurām visi cilvēki var piekļūt;



kas ir ilgtspējīgas;



kas ir drošas;



kas ir pienācīgi atalgotas;



kas piedāvā kvalitatīvus darba apstākļus;



kas sniedz atbilstošu darba aizsardzību un tiesības.
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Mūsuprāt, ir jāveic pilnīgs iedzīvotāju sociodemogrāfiskais novērtējums, it īpaši
valstīs ar augstu bezdarba līmeni un / vai ļoti daudzveidīgām bezdarbnieku
grupām attiecībā uz viņu:


dzimumu;



vecumu;



etnisko piederību;



izglītību;



ienākumu līmeni;



neaizsargātības faktoriem;



ģeogrāfisko atrašanās vietu (lauki / pilsēta, nelabvēlīgais apgabals/
attīstītais apgabals utt.)

Izmantojot šo informāciju, darba vietu radīšanas shēmas varētu būt tuvākas
mērķauditorijai, it īpaši nelabvēlīgajā situācijā esošajām grupām un reģioniem,
un labāk sasniegt cilvēku grupas, kurām visvairāk ir nepieciešama integrācija
darba tirgū.
Tajā pašā laikā detalizētais pārskats par ekonomisko nozaru sastāvu,
uzņēmējdarbības aspektiem un darba vietu radīšanas potenciālu arī ir
nepieciešams – tas ļautu ietekmēt abas darba tirgus puses (pieprasījumu un
piedāvājumu) un noteikt darba tirgus politikas prioritātes.
Sociālie ieguldījumi darba vietu radīšanā mazāk attīstītajos reģionos palīdzētu
nodrošināt to kopienām tik ļoti nepieciešamos pakalpojumus, lai gan tas rada
risku, ka jaunizveidotajām darba vietām varētu būt īslaicīgs raksturs. Darba
devējiem ir izšķirošā loma mērķa aktīvā sasniegšanā – viņiem ir jāspēj nodrošināt
darba vietas, kas dotu labumu gan mazāk attīstītajiem reģioniem, gan kopienām,
tādējādi uzlabojot to vispārējo sociālo kohēziju, kā arī to ekonomisko potenciālu.
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Spānijā sakarā ar stagnāciju pakalpojumu sektorā, kas nespēja piedāvāt
vairāk darba vietu, darba vietu radīšanas līmenis ir nonācis zem IKP
līmeņa. Turklāt jaunradītās darba vietas parasti ir ļoti sliktas kvalitātes
(pagaidu darbs, piespiedu nepilna laika darbs, sezonas darbs). Tādējādi
EAPN-Spānija uzskata, ka ir svarīgi pārvaldīt pamatinformāciju par darba
tirgu, ko atbalsta apkopotie statistiskie dati. Ar valsts finansējuma
piesaisti tas veicinātu darba vietu izveidošanu jaunajās nozarēs un
neļautu pārtērēt ierobežotos valsts budžeta resursus (izmantojot pārāk
vispārīgos politikas noteikumus) nozarēs, kurās vairs nav izaugsmes.
Darba devējiem tiek piešķirti vairāki ekonomiskie stimuli un nodokļu
atlaides, ja viņi pieņem darbā darbiniekus, pat ja tās nav ilgtermiņa darba
saistības vai pilnas slodzes darbs.

Subsidētās darba vietas varētu būt risinājums, runājot par jaunu darba vietu
izveidošanu, bet ir jānovērtē šo subsidēto darba vietu ilgtspējība, jo tās var kļūt
nedrošas, un nodarbinātība tajās var tikt pārtraukta pēc subsīdiju atsaukšanas.
Tāpēc, izveidojot subsidētās darba vietas, ir svarīgi ieguldīt valsts līdzekļus tajās
nozarēs, kuras parāda ilgstošu potenciālu. Uztrauc arī tas, ka šajās situācijās
pārāk bieži darba devēji saņem naudas pabalstus, neskatoties uz to, ka netiek
veikta turpmākā uzraudzība par to, vai viņi faktiski nodrošina ilgtspējīgas un
kvalitatīvas darba vietas. Mūsuprāt, varētu daudz efektīvāk izmantot valsts
budžeta līdzekļus, veicot tiešos sociālos ieguldījumus jaunu darba vietu radīšanā,
it īpaši jomās ar neatliekamām sociālajām vajadzībām.
Sociālās ekonomikas un trešā sektora iniciatīvām, it īpaši Darba integrācijas
sociālajiem uzņēmumiem (WISE), gadījumā, ja šīs iniciatīvas tiek pienācīgi
atbalstītas, piemīt liels potenciāls: tās ļautu atvieglot iekļaušanos darba tirgū no
tā izslēgtajām grupām. Šīs iniciatīvas var darboties arī kā starpposms, kas
sagatavotu tos cilvēkus, kuri ilgu laiku nav bijuši nodarbināti, lai viņi varētu atkal
atgriezties atvērtajā darba tirgū. Vēl viena šo iniciatīvu funkcija ir pastāvīgu
darba vietu nodrošināšana darba ņēmējiem ar īpašajām vajadzībām: ar veselības
problēmām vai invaliditāti. Darba integrācijas sociālie uzņēmumi ir spējuši ļoti
veiksmīgi atbalstīt no darba tirgus izslēgtās grupas, lai palīdzētu šiem cilvēkiem
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atkal iesaistīties darba tirgū, it īpaši jauno sociālo un ilgtspējīgo pakalpojumu
jomās. Darba integrācijas sociālo uzņēmumu potenciāls ir rūpīgi jāizpēta un ir
atbilstoši jāizmanto.
Sadarbības ekonomika, kā arī tādas jaunattīstības ekonomikas kā zaļā un
apļveida ekonomika, arī piedāvā lielisku potenciālu kvalitātīvu un ilgtspējīgu
darba vietu radīšanai. Ir rūpīgi jānodrošina, lai jauni nodarbinātības veidi, kuru
mērķis ir nelabvēlīgā situācijā esošo cilvēku integrācija darba tirgū, tiek pilnībā
aptverti darba tiesību aktos un atbilstošās sociālās aizsardzības sistēmās, kā arī
saņem pārstāvību arodbiedrībās.

Nīderlandē tika pieņemts Līdzdalības likums, lai vairāk cilvēku ar īpašajām
vajadzībām un no darba tirgus izslēgtās grupas spētu atrast darbu ar
regulāru darba devēju. Darba devēji Nīderlandē ir vienojušies, ka līdz
2026. gadam tiks radītas 125 000 papildu darba vietas personām ar
arodslimībām. Tās ir 100 000 darbavietas uzņēmumos un
25000 darbavietas valsts sektorā. Jaunais likums nosaka, ka darba
devējiem, pie kuriem tiek nodarbināti vairāk nekā 25 darbinieki (vai strādā
vairāk nekā 40575 algotas darba stundas), ir jānodarbina arī noteikts
procents cilvēku ar slimību vai invaliditāti. Ja darba devēji nespēj nodrošināt
nepieciešamo darba vietu skaitu, no 2017. gada viņiem ir jāmaksā naudas
sods, kas sastāda 5000 eiro par katru darba vietu, kas netiek aizpildīta. Tā
ir potenciāli pozitīva iniciatīva, bet ir jāskatās, vai tā izdosies un kā tieši tā
tiks īstenota.

Lai atjaunotu darba tirgus ekonomisko pamatu un lai pārvarētu strukturālās
problēmas, ir nepieciešami starta uzņēmumi (start-ups). Tomēr vienmēr ir jāņem
vērā jauno uzņēmumu kvalitāte. Pēdējo gadu laikā ir ziņots par daudzām jauno
uzņēmumu neveiksmēm, bet ir arī veiksmīgi piemēri (it īpaši IT nozarē un / vai
atbalsta resursi), kas parāda, ka noteiktajos apstākļos starta uzņēmumi var
darboties

arī

ilgstoši.10Jāuzmanās

no

situācijām,

kad

cilvēki

uzsāk

uzņēmējdarbību, neesot gatavi tai un nesaņemot pietiekamu atbalstu
10

Savstarpējās mācīšanās programmas (2014) tematiskais notikums “Darba vietu radīšanas
stimuli: kā labāk integrēt politikas noteikumus, lai radītu ilgtspējīgas darba vietas” (“Job creation
incentives: how to better integrate policies to create sustainable jobs”). “Starta uzņēmumu
atbalsta pasākumi” (“Supporting start-up activities”) Autors: Dr. Udo Brixy.
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(apmācības un resursus), lai jaunie uzņēmēji nenonāktu parādsaistībās un
nabadzībā.
Tāpat pašnodarbinātību nevajadzētu uzskatīt par „otrās šķiras” nodarbinātību,
bet, lai to panāktu, ir jāpārskata tiesību akti un jāpaceļ pašnodarbināto cilvēku
darba samaksas likmes, lai tās atbilstu algoto darba ņēmēju algas līmenim. To ir
īpaši svarīgi veikt sociālās drošības un aizsardzības kontekstā, kā ir uzsvērts
Eiropas Sociālo tiesību pīlāra priekšlikumā. „Atkarīga” pašnodarbinātība (jeb
„viltus" pašnodarbinātība) kļūst par arvien lielāku problēmu dažās nozarēs un
valstīs. Taču ir iespējams, ka, tiklīdz pašnodarbināto cilvēku darba apstākļi tiks
izlīdzināti ar algoto darba ņēmēju darba apstākļiem, tas varētu izbeigt šo
negatīvo praksi.
Vēl viens svarīgs jautājums ir tas, vai starta uzņēmumu dibināšana un
pašnodarbinātība tiešām palīdz bezdarba apkarošanā. Bieži vien atbilde ir „nē”,
un tas jo īpaši attiecas uz cilvēkiem neaizsargātajās situācijās. Šobrīd ļoti maz
uzmanības tiek pievērsts sociālajiem ieguldījumiem jaunu darba vietu radīšanā
Eiropas līmenī, jo tiek sagaidīts, ka ekonomikas atveseļošanās rezultātā darba
tirgū automātiski tiks radītas jaunas darba vietas. Tāpat šobrīd netiek pievērsta
pietiekama uzmanība tiem cilvēkiem, kuri ir izslēgti no darba tirgus un viņu
iespējām piekļūt šīm jaunajām darba vietām.
Darba vietu radīšana vispār nav minēta Eiropas Sociālo tiesību pīlāra
provizoriskajā plānā. Tādas iniciatīvas kā, piemēram, „Jauniešu garantija” un
„Ieteikums par ilgstošo bezdarbu” lielā mērā koncentrējas tikai uz darba
piedāvājuma pusi. Tomēr mūs iepriecina atbalsts kvalitatīvu darba vietu
radīšanai, kas tiek izteikts 2017. gada Izaugsmes pētījumā (sadaļā „Strukturālo
reformu veikšana”).
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Vienmēr ir jārūpējas, lai darba tirgū ieviestās stratēģijas nodrošinātu progresu un
pāreju uz labāku nodarbinātību, kā arī palīdzētu cilvēkiem saglabāt pienācīgas
darba vietas. Tas ir jādara, koncentrējoties uz cilvēku grupām, kuras ir visvairāk
neaizsargātas pret darba zaudēšanu (atlaišanas vai pārstrukturēšanas rezultātā),
kā arī uz tiem darba ņēmējiem, kuri strādā nestabilā, nedrošā vai pagaidu darbā.
Ir jāizmanto progresīvāka un mazāk represīva pieeja, lai atbalstītu cilvēkus, kuri
pašlaik strādā neoficiālajā darba tirgū (nelegāli). Ir jāsaprot, ka bieži vien
neoficiālais darbs ir šo cilvēku izdzīvošanas stratēģija: konkrētajām, no darba
tirgus izslēgtajām grupām šī ir vienīgā iespēja nodrošināt sev pienācīgus
ienākumus. Šajā situācijā vajadzētu sodīt darba devējus, kuri izmanto
nedeklarēto darbaspēku, nevis darba ņēmējus, kuri tikai pelna sev iztikai.

34

2) DARBA VIETU KVALITĀTE UN
PIEMĒROTU DARBA VIETU PIEEJAMĪBA
Darba tirgus tiek uzskatīts par iekļaujošo, ja tas efektīvi atbalsta tos cilvēkus, kuri
ir izslēgti no darba tirgus, lai viņi varētu piekļūt kvalitatīvām un ilgtspējīgām
darba vietām.

EAPN uzskata, ka pastāv 10 pamatprincipi, kuri ir „kvalitatīvas darba
vietas” jēdziena pamatā. Tātad, kvalitatīvai darba vietai vajadzētu:

1) Nodrošināt pietiekamu algu. Algu līmenim ir jābalstās uz pozitīvu
hierarhiju, kurā kā atskaites punkts tiek iekļauts pietiekamais minimālais
ienākums (vismaz nabadzības sliekšņa līmenī).
2) Nodrošināt ilgtspējīgu darba līgumu un atbilstošas darba tiesības.
Darba ņēmēji ir jānodrošina ar aizsardzību pret patvaļīgu atlaišanu, kā
arī ar pietiekamu atlaišanas pabalstu. Tas palīdzētu cīņā pret darba
tirgus nestabilitātes un segmentācijas pieaugumu.
3) Nodrošināt darba ņēmējam atbilstošu sociālo aizsardzību. Tā ietver
sevī veselības apdrošināšanu, apmaksātu atvaļinājumu, bezdarbnieku
pabalstu, tiesības uz pensiju utt., kā arī nodrošina šo tiesību pārrobežu
pārnesamību.
4) Nodrošināt kvalitatīvus darba apstākļus un darba vidi. Tas ietver sevī
veselības un drošības noteikumu ieviešanu, darba vides pielāgošanu
grupām ar īpašām vajadzībām, saprātīgu darba laiku un maiņu kārtību
(jo īpaši attiecībā uz zemas kvalifikācijas darba vietām).
5) Ļaut darba ņēmējam saskaņot savu privāto un profesionālo dzīvi. Tas
ietver sevī elastīgas darba laika organizēšanas iespējas.
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6) Cienīt darba ņēmēja tiesības piedalīties kolektīvās sarunās un
sociālajā dialogā. Ir svarīgi, lai darba ņēmēji varētu izteikt savu
viedokli par politikas un prakses izmaiņām, kuras viņus tieši ietekmē,
un lai tiktu nodrošināta darba ņēmēju līdzdalība, kā arī pārredzamība
pārvaldības jomā.
7) Aizsargāt darba ņēmēju pret jebkāda veida diskrimināciju. Tas
attiecas gan uz cilvēku iespējām iegūt darbu, gan uz darba vidi, kur
tiek novērstas jebkādas darba samaksas atšķirības etniskā un
dzimumu saistībā, kā arī cita veida nevienlīdzība.
8) Garantēt darba ņēmējam piekļuvi apmācībām un personības
attīstībai. Tam ir jābalstās uz darbinieku esošajām prasmēm,
novērtējot tās un nodrošinot darbiniekiem iespējas tālāk attīstīt savas
personiskās un profesionālās kompetences.
9) Ļaut profesionāli augt un attīstīties. Kvalitatīvā darba vietā
darbiniekiem tiek dotas nākotnes attīstības iespējas.
10) Veicināt darba ņēmēja apmierinātību ar savu darbu. Apmierinātība
ar darbu ir būtiska cilvēka labklājības sastāvdaļa.

EAPN uzskata, ka šie principi ir derīgi attiecībā uz jebkura veida darbu,
neatkarīgi no darba līguma veida, kā arī attiecībā uz aizsargājama vai
starpposma darba tirgus darbnīcām, sociālo ekonomiku un Darba integrācijas
sociālajiem uzņēmumiem (Work Integration Social Enterprises - WISEs) un
visām darbības nozarēm.
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Pirms globālās finanšu krīzes 8% darba ņēmēju jau saskarās ar nodarbināto
personu nabadzību. Savukārt pēc krīzes šis skaitlis ir pieaudzis līdz 9.6% darba
ņēmēju. Kaut arī daži atzinīgi vērtē jaunos pasākumus, kas tiek veikti, lai
novērstu nodarbināto personu nabadzības problēmu, tie bieži vien tiek saprasti
tikai kā nodokļu atlaides vai papildināšanas shēmas, nevis kā minimālo algu
līmeņa paaugstināšana un darba apstākļu uzlabošana. Bieži vien darba
meklētājiem piedāvātās darba vietas ir tieši tādas, kurās viņi saskaras ar
nodarbināto personu nabadzību: var gadīties, ka darba samaksa tajās būs
zemāka par iepriekš saņemto bezdarbnieku pabalstu. Papildus tam darba
atrašanās

gadījumā

bezdarbnieki

zaudē

piekļuvi

dažādiem

atbalsta

pakalpojumiem (piemēram, transportam, bērnu aprūpei, īres atbalstam utt.).
Tas uzliek īpašu spriedzi sievietēm, kuras tāpat saskaras ar lielāku
diskrimināciju darba tirgū (it īpaši tām, kuras vienas pašas audzina bērnu).
Attiecībā uz darba vietu kvalitāti bieži vien tiek runāts par darba apstākļu
uzlabošanu un darba drošību, neņemot vērā būtiskus elementus, kuri ir
nepieciešami, lai apkarotu nodarbināto personu nabadzības problēmu, tādus
kā iztikas minimums un uzlabota darba drošība.

Likumā noteiktajām minimālajām algām ir:
 jāatbilst iztikas minimuma līmenim;
 jāveic aprēķins, ņemot vērā inflāciju un dzīves dārdzību;
 jābūt virs nabadzības sliekšņa;
 jāpamatojas uz patēriņa grozu;
 jābūt pozitīvā hierarhijā ar pietiekamo minimālo ienākumu.
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Iztikas minimuma noteikšanā ir jāņem vērā ne tikai darba samaksas stundas
likmes, bet arī nostrādāto stundu skaits un iknedēļas neto atalgojums. Ir
jāpievērš uzmanība darba samaksas atšķirībām (starp dzimumiem, etniskām
grupām utt.) un algu īpatsvaram saistībā ar augstākām algām, IKP un peļņu. Ir
svarīgi, lai darba esamība nodrošinātu darba ņēmējiem cilvēka cienīgu dzīvi,
palielinātu viņiem nepieciešamo patēriņu un pieprasījumu pēc pakalpojumiem,
kā arī stiprinātu nodokļu bāzi. Arodbiedrībām ir būtiska loma šajā procesā, jo,
slēdzot koplīgumus, to darbība balstās uz pamatu, ko piedāvā likumā noteiktās
minimālās algas.

Apvienotajā Karalistē / Skotijā Nabadzības alianses iniciatīvas
sadarbībā ar Iztikas minimuma fondu, ko finansē Skotijas valdība,
mērķis ir izveidot iztikas minimumu, kas tiek definēts kā stundas
likme, tiek noteikts neatkarīgi un katru gadu tiek atjaunināts.
Stundas likme tiek aprēķināta atbilstoši dzīves dārdzībai
Apvienotajā Karalistē, un darba devēji brīvprātīgi izvēlas maksāt šo
iztikas minimumu. Iztikas minimuma akreditācijas rezultātā šie
darba devēji tiek atzīti kā darba devēji, kas maksā saviem
darbiniekiem taisnīgu un pienācīgu atalgojumu. Pēc akreditācijas
saņemšanas, šiem darba devējiem tiek piešķirta „Iztikas minimuma
darba devēja zīme”, kas ir taisnīgas tirdzniecības zīme, kura
apliecina atbilstošu samaksu (darbiniekiem).

Nodarbinātības fakta aizstāvēšana (tas, ka darba vietas tiek piedāvātas) bieži
vien tiek izmantota kā iemesls kompromisiem attiecībā uz darba samaksas
līmeni, nodarbinātības drošību un citiem darba vietu kvalitātes aspektiem.
Tomēr tieši sliktas kvalitātes darba vietas pašlaik ir galvenais nabadzības cēlonis
pat dažās ekonomiski augsti attīstītajās valstīs. Tā Apvienotajā Karalistē Fiskālo
studiju institūta ziņojumā11 nesen tika uzsvērts, ka valstī 2/3 nabadzīgo ģimeņu
vismaz viens vecāks ir nodarbināts. Daudzās nabadzīgākās valstīs bērnu darba
izplatība liecina, ka šajās valstīs nav veiktas nepieciešamās arodbiedrību
11

Institute for Fiscal Studies, Living Standards, Poverty and Inequality in the UK: 2015,
https://www.ifs.org.uk/publications/7880

38

darbības un nav notikusi valdības iejaukšanās, kas arī novedusi pie šādas darba
situācijas. Šajā kontekstā nevar novērtēt par zemu arodbiedrību nozīmi, jo ir
pierādīts, ka valstīs ar stipru darba ņēmēju pārstāvību un sociālo dialogu ir arī
labākas darba tiesības un ka pastāv acīmredzama sakarība starp konfliktiem ar
arodbiedrībām un darba vietu kvalitātes samazināšanos.
Izmaiņas darba tirgū, šķiet, arī pasliktina darba vietu kvalitāti. Līdz ar to darba
devēji ir spiesti koriģēt savu darba vietu piedāvājumu, kas darba ņēmējiem,
patērētājiem un nodokļu maksātājiem kopumā rada arvien lielākas izmaksas,
riskus un nedrošību. Šī tendence nav ilgtspējīga – ne tikai fiskālā, bet arī sociālā
ziņā. Jaunākās darba tirgus tendences ietver sevī arī darba apstākļu
pasliktināšanos (it īpaši attiecībā uz ilgām darba stundām, kuras netiek
kompensētas ar atvaļinājuma laiku vai atbilstošu atalgojumu), kā arī
paaugstinātu spiedienu uz darba ņēmējiem, pieprasot tiem būt arvien vairāk
konkurētspējīgiem un produktīviem, kas bieži vien izraisa fizisku izsīkumu,
izdegšanas sindromu vai pat garīgās veselības problēmas.
Sakarā ar darba vietu nestabilitāti un zemu atalgojumu daži cilvēki ir spiesti
strādāt vairākus darbus, lai nopelnītu sev iztikai, kas atstāj negatīvu ietekmi uz
viņu veselības stāvokli un labsajūtu, kā arī uz viņu ģimenēm un kopienām.
Turklāt citas tendences, piemēram, pakalpojumu sniegšanas privatizācijas
pieaugums, globalizācija un pārvietošanās, kā arī jauni darba veidi,
rada papildu spiedienu uz darba vietu kvalitātes jēdzienu.
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Nīderlandē darba aizsardzība pastāvīgās darba vietās ir augstā līmenī
salīdzinājumā ar citām Rietumeiropas valstīm. Pastāvīgās darba vietas
ir pievilcīgas priekš darbiniekiem, jo algas pieaugums ir diezgan liels, ja
viņi ilgāku laiku strādā pie viena darba devēja. Tomēr to darba ņēmēju
skaits, kuri strādā ar elastīgiem darba līgumiem, šajā valstī pieauga no
15% 2004. gadā līdz vairāk nekā 30% 2016. gadā. Pastāvīgās darba
vietas tiek zaudētas, pieaugot elastīgo darba līgumu skaitam.
Nīderlandes darba tirgus elastīguma pieaugums rada zemākus
ienākumus darba ņēmējiem, kas tos noved pie nabadzības un sociālās
atstumtības.

Daudzu ES dalībvalstu Valsts nodarbinātības aģentūrām pastāv sava darbības
definīcija par to, kas tieši veido „piemērotu” darba vietu. Šī definīcija var ietvert
sevī:
 nosacījumus attiecībā uz darba meklētāja profilu un kvalifikācijas līmeni
(salīdzinot tos ar darba piedāvājumu prasībām);

 darba samaksas (salīdzinājums starp pēdējo darba samaksu un darba
piedāvājumā piedāvāto darba samaksu);
 darba meklētāja veselības stāvokli;
 attālumu starp darba vietu un darba meklētāja dzīvesvietu;
 darba meklētāja fizisko spēju atbilstību;
 darba meklētāja morālo atbilstību darba piedāvājuma prasībām.
Tomēr definīcijai „piemērota darba vieta” var būt ļoti atšķirīgas interpretācijas
Valsts nodarbinātības aģentūru un darba meklētāju skatījumā, kas var izraisīt
negatīvas sekas darba meklētājiem – viņi vai nu ir spiesti pieņemt jebkuru
darbu, vai nu tiek sodīti ar sankcijām par atteikšanos no darba piedāvājuma.
Tomēr tikai ar kvalitātīvas darba vietas definīcijas pieņemšanu (minimālo
standartu veidā) nepietiek, lai mainītu pašreizējo situāciju darba tirgū. Diemžēl
par darba vietu kvalitāti netiek runāts aktuālo iniciatīvu ietvaros: gan Jauniešu
garantijā, gan Ieteikumā par ilgstošo bezdarbu, bet priecē tas, ka Eiropas
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Sociālo tiesību pīlāra provizoriskajā plānā ir atrodami daži pozitīvi priekšlikumi.
Tie ietver sevī:


nepārprotamu atbalstu pietiekamam algu līmenim, kas nodrošinātu
pienācīgu dzīves līmeni;



noteikumus par darba un privātās dzīves līdzsvaru;



noteikumus par veselību un darba drošību.

Mums kļūs skaidrs, vai šie priekšlikumi būs veiksmīgi, kad redzēsim, kā tie tiks
īstenoti praksē. 2017. gada Izaugsmes pētījums arī ietver sevī precīzas norādes
uz kvalitatīvu darba vietu atbalstu un nodarbinatības nestabilitātes
samazināšanu. Bet tomēr, tā kā joprojām trūkst skaidru vispārējo kritēriju, kā
var novērtēt darba vietu kvalitāti, šis aspekts patlaban netiek pietiekami
uzraudzīts un iekļauts Eiropas Semestrī.
Nodarbinatībai ir jābūt tam, kas nodrošina cilvēkiem izeju no nabadzības un
veido progresīvu soli ceļā uz personisko un profesionālo attīstību, kā arī uz
integrāciju sabiedrībā. To varētu panākt ar daudz stingrāku kritēriju
piemērošanu attiecībā uz piedāvāto darba vietu kvalitāti: garantējot sociālos
standartus ES un dalībvalstu līmenī, ietverot šajos kritērijos pienācīgu
atalgojumu, darba drošību, darba laika elastīgumu, lai nodrošinātu atbilstošu
darba un privātās dzīves līdzsvaru, kā arī augsta līmeņa sociālo aizsardzību un
piekļuvi attiecīgajiem pakalpojumiem. Šai pieejai ir jābūt elastīgai un ir jāatzīst
cilvēku mainīgās vajadzības, kas veidojas, kad uzlabojas cilvēku pašapziņas
līmenis vai kad viņi piedzīvo būtiskas izmaiņas vai grūtības savā personiskajā vai
ģimenes situācijā: kad mainās viņu veselības stāvoklis, kad viņi iegūst
invaliditāti vai saskaras ar grūtībām, kas saistītas ar juridiskiem ierobežojumiem
attiecībā uz migrāciju, ienākumu līmeni, darba grūtībām un citām problēmām.
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3) DISKRIMINĀCIJAS NOVĒRŠANA UN
AKTĪVS ATBALSTS DARBA MEKLĒŠANĀ UN DARBA VIETĀ
Diskriminācija starp darba meklētājiem joprojām ir plaši izplatīta, kas ietekmē
daudzu cilvēku iespējas atrast darbu. Divas Eiropas Kopienas direktīvas (Rasu
vienlīdzības direktīva un Nodarbinātības pamatdirektīva) definē principu
kopumu, kas piedāvā ikvienam ES iedzīvotājam kopējo minimālo tiesiskās
aizsardzības līmeni pret diskrimināciju darba vietā rases un etniskās izcelsmes,
reliģijas, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ. Tas ir
papildinājums vairākiem likumiem, kas Eiropas Savienībā tika pieņemti pēdējo
30 gadu laikā, lai cīnītos pret dzimumu diskrimināciju un lai nodrošinātu
vienlīdzīgu attieksmi pret sievietēm un vīriešiem darba vietās. Tomēr cīņai pret
diskrimināciju joprojām būtu jāpievērš vairāk uzmanības un aktīvi javeicina
daudzveidība darba tirgū. Lai darba tirgus būtu iekļaujošs, darba devējiem ir ne
tikai pilnībā jāīsteno diskriminācijas novēršanas un vienlīdzības principi (gan
attiecībā uz darba meklētājiem, gan uz esošajiem darbiniekiem), bet ir arī
jāpiedāvā proaktīvs atbalsts dažādu darba ņēmēju kategoriju integrācijai.
Kaut arī pēdējos gados arvien vairāk sieviešu ir iesaistījušās darba tirgū,
dzimumu nevienlīdzība joprojām ir izplatīta problēma. Profesijas, kurās strādā
abu dzimumu pārstāvji, ir drīzāk izņēmums darba tirgū. Tā aprūpes
pakalpojumu sniegšanas sektorā, kā arī daudzās zemu apmaksātās profesijās
(kurās, kā tiek uzskatīts, tiek nodarbināti zemas kvalifikācijas darbinieki) strādā
lielākoties sievietes. Tāpēc ir svarīgi veikt visaptverošu prasmju līmeņa
pārvērtēšanu šāda veida darba vietās, lai panāktu vienlīdzīgu darba samaksu. Ir
jāuzsver, ka darba vietās pastāv dažādi dzimumu nevienlīdzības veidi:


atalgojuma atšķirības un pensiju lieluma atšķirības starp vīriešiem un
sievietēm;



pārāk liels sieviešu skaits, kas strādā nepilnas slodzes darbā;



šķēršļi sieviešu karjeras izaugsmei (tā sauktie „stikla griesti”);



dzimumu diskriminācija;
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atšķirības starp vīriešiem un sievietēm attiecībā uz darba apstākļiem;



atšķirības starp vīriešiem un sievietēm attiecībā uz piekļuvi apmācībām
un karjeras attīstību.

Visus šos dzimumu nevienlīdzības veidus vajadzētu novērst, kā arī ieviest
elastīgu darba laika režīmu abiem vecākiem bērna kopšanas laikā ar mērķi
panākt pienākumu un ienākumu taisnīgu sadali starp vīriešiem un sievietēm
(gan darba vietās, gan bērnu aprūpes un mājsaimniecības pienākumos).
Visās Eiropas Savienības valstīs migranti un etniskās minoritātes (tostarp romi)
saskaras ar lielāku sociālās atstumtības risku nekā pārējie iedzīvotāji, it īpaši
attiecībā uz piekļuvi darba vietām, izglītībai, veselības aprūpei un sociālajiem
pakalpojumiem. Dažas migrantu grupas šajā ziņā ir īpaši apdraudētas, tādēļ ir
nepieciešami tām pielāgoti integrācijas pasākumi. Šīs migrantu grupas ietver
sevī:


trešo valstu valstspiederīgos;



bēgļus;



starptautiskās aizsardzības saņēmējus;



mazkvalificētos imigrantus;



nelegālos imigrantus.

Sieviešu dzimuma imigranti un bēgļi saskaras ar lielākiem šķēršļiem
iekļaušanai darba tirgū nekā vīrieši. Tas notiek tradicionālo dzimumu lomu dēļ,
kā arī tāpēc, ka sievietes tiek uzskatītas par apgādājamām ģimenes
atkalapvienošanās situācijās. Vēl viens iemesls tam ir bērnu pieejamu aprūpes
pakalpojumu trūkums. Daudzos gadījumos valodu prasmju trūkums noved
sievietes – imigrantes pie vēl lielākas izolācijas un sociālās atstumtības, kā arī
neļauj

viņām

apzināties

savas

tiesības

un

piekļūt

sabiedriskajiem

pakalpojumiem. Tas arī traucē viņu bērnu integrācijai uzņemošajā valstī. 12

12

EUROSTAT Sociālās Iekļaušanas un Nodarbinātības statistika parāda negatīvas diferencētās
likmes attiecībā uz personām, kas nav ES pilsoņi, salīdzinot ar ES dzimušajiem pilsoņiem.
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Ir arī svarīgi novērst gan dzimumu, gan etnisko grupu atalgojumu un pensiju
atšķirības. ES dalībvalstu valdībām ir jānodrošina pašreizējo un jauno ES tiesību
aktu īstenošana šajā jomā. Kopā ar ieinteresētajām personām valdībām ir
jāizstrādā stratēģijas, koncentrējoties uz konkrētajām grūtībām, ar kurām
saskaras katra no šīm grupām (gan darba vietas atrašanā, gan savā karjeras
izaugsmē).
Daudzām citām iedzīvotāju grupām ir ļoti grūti piekļūt darba tirgum un
sociālajai līdzdalībai, jo tās atrodas īpaši neaizsargātā situācijā. Šīs grupas ir:


tie, kas cieš no ilgstošas slimības vai cilvēki ar invaliditāti;



cilvēki, kuri ir pieredzējuši nabadzību;



tie, kuri pagātnē saskārušies ar alkohola vai cita veida atkarības
problēmām.

Bezdarbnieki, kas ir vecāki par 45 gadiem, bieži vien saprot, ka viņu vecums ir
šķērslis, lai atgrieztos darba tirgū. Cilvēki šajā vecumā tiek uzskatīti par pārāk
veciem, lai tiktu nodarbināti, bet par pārāk jauniem, lai aizietu pensijā. Šī
problēma īpaši attiecas uz cilvēkiem ar zemu kvalifikāciju. Tam ir svarīgi
pievērst uzmanību arī tāpēc, ka demogrāfiskā novecošanās ir realitāte
mūsdienu sabiedrībā. Daudzas Eiropas Savienības dalībvalstis vēlas vēl
paaugstināt pensijas vecumu, tomēr darba tirgus šīm izmaiņām nav gatavs.

Portugālē cilvēku, kuri ir pieredzējuši nabadzību, nacionālā foruma laikā daži
dalībnieki aprakstīja aktuālas diskriminācijas situācijas, kas saistītas ar
vecumu un invaliditāti. Šie piemēri parāda, cik grūti cilvēkiem ir atgriezties
darba tirgū. (sk. tālāk)
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-„2008. gadā es biju bezdarbnieks veselības problēmas dēļ. Vēlāk es
saskāros ar daudzām grūtībām attiecībā uz iekļaušanos darba tirgū
sava vecuma un nepietiekamas izglītības dēļ.”
-„Es devos uz nodarbinātības aģentūru, un atbildīgā persona tur man
jautāja, cik vecs es esmu. Kad es atbildēju, ka man ir 61 gads, viņš
teica, ka man ir jāgaida pensionēšanās, jo es esmu pārāk vecs, lai
strādātu.”
-„Cilvēki ar invaliditāti pat 20 gadu vecumā, kad viņi ir pilnīgi spējīgi
strādāt, saskaras ar aizspriedumiem. Tādēļ viņiem vienmēr ir
problēmas atrast sev darbu.”
(EAPN Vietējo pilsoņu padomes locekļu liecības)

Diemžēl efektīva diskriminācijas apkarošana, šķiet, nav ES valstu valdību
prioritāte (kā tas tiek atspoguļots nacionālajās reformu programmās). Gan
darba devējiem, gan valsts nodarbinātības aģentūru darbiniekiem būtu
jāsaņem atbilstoša apmācība par diskriminācijas novēršanu, lai nodrošinātu, ka
neviens darba ņēmējs vai darba meklētājs netiek diskriminēts jebkāda iemesla
dēļ (tostarp sava sociāli-ekonomiskā stāvokļa dēļ), pamatojoties uz ES
dalībvalstu un Eiropas tiesību aktiem. Mūsdienu darba tirgū ilgstošie
bezdarbnieki no konkrētajām diskriminētajām mērķa grupām ir īpaši pakļauti
diskriminācijas riskam, meklējot darbu.
Turklāt darba devēji ir jāmudina vai jāpārliecina veikt vairāk aktīvu pasākumu,
lai sasniegtu nelabvēlīgajā situācijā esošās darba meklētāju grupas. Tas būtu
pozitīvs ilgtermiņa ieguldījums korporatīvajā sociālajā atbildībā, kā arī darba
devēju ieguldījums sociāli vairāk saliedētās kopienās. NVO un konkrēto valdības
aģentūru darbības bieži vien ir būtiskas, lai izveidotu šo saikni un pieeju kopā ar
darba devējiem.
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Aizsargātā nodarbinātība un Speciālie darba centri
Fundación ONCE – EAPN-Spain
Spānijā Speciālo darba centru (SJC) darbības pamatā ir „aizsargātā
nodarbinātība”: šie centri nodrošina personas ar invaliditāti ar algotu
darbu un ar viņiem nepieciešamiem atbalsta pakalpojumiem, kā arī
veicina šo personu iekļaušanu parastajā nodarbinātības sistēmā.
Speciālo darba centru nodarbinātības politikas mērķis ir uzlabot
nodarbinātības kvalitāti, veicināt cienīgus darba apstākļus darba vietās,
kā arī aktīvi apkarot diskrimināciju. Šī iniciatīva tiek daļēji finansēta no
Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem. Laikā no 2009. līdz 2011. gadam
Speciālajos darba centros nodarbināto cilvēku skaits pieaudzis par
16,42%, kamēr darba tirgū kopumā notika būtiska darba vietu skaita
samazināšanās. Šobrīd Speciālajos darba centros ir nodarbināti vairāk
nekā 70000 darba ņēmēju, tostarp cilvēki ar invaliditāti un bez
invaliditātes. Kopumā Spānijā ir 2400 Speciālie darba centri, un to
ikgadējie algu izdevumi ir ap 900 miljoniem eiro, kas šos centrus padara
par vienu no lielākajiem darba devējiem valstī. Salīdzinot šo centru
saņemto finansiālo atbalstu ar ieguvumiem, ko tie piedāvā nodokļu un
sociālo izdevumu ietaupījumu ziņā, var secināt, ka Speciālie darba centri
ir neto maksātāji valsts kasē, jo par katru eiro, ko tie saņem no valsts
naudas, valsts kasē atgriežas 1,44 eiro.
Spānijā 74% cilvēku ar invaliditāti šobrīd nespēj atrast darbu.
Nabadzības riska rādītājs šai iedzīvotāju grupai ir lielāks par 28,6%. No
2014. gadā slēgtajiem darba līgumiem tikai 0,43% līgumu tika slēgti ar
cilvēkiem ar invaliditāti. Ik gadu darbiniekiem ar invaliditāti algās tiek
izmaksāts vidēji par 10000 eiro mazāk nekā cilvēkiem bez invaliditātes.
Lai veicinātu izpratni par šo jautājumu, 2016. gadā Fundación ONCE
uzsāka kampaņu "Neierobežojiet mani" (No seas mi límite).
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Nīderlandē nacionālais piemērs projektam, kas palīdz cilvēkiem, kuri ir
izslēgti no darba tirgus (tādiem kā ilgstošie bezdarbnieki ar garīgās
veselības problēmām vai atkarību), ir „Līdzdalības tirgus”, kas notiek katru
gadu Amsterdamā (sk. attēlu augstāk). Piedalīšanās tajā sniedz iespēju
darba devējiem prezentēt savu darbību, apmeklētājiem – atrast
nodarbinātības iespējas, bet politikas veidotājiem – gūt priekšstatu par
dažādiem piedāvājumiem un jaunākajām tendencēm sociālajā jomā.
Piemēram, „Līdzdalības tirgus” ietvaros notiek tikšanās ar darba devējiem,
kurās apmeklētājiem ir iespēja piedalīties neoficiālās sarunās ar to
uzņēmumu pārstāvjiem, kuri piedāvā darba vietas darba ņēmējiem ar
nodarbinātības invaliditāti. Apmeklētājiem tiek piedāvāta palīdzība sava CV
sastādīšanā, kā arī palīdzība pareizo apģērbu priekš darba intervijas izvēlē
(te ir iespēja aizņemties apģērbu darba intervijai un, ja personai izdevies
iekārtoties darbā, tad šo apģērbu var paturēt sev). Projekta ietvaros notiek
arī ekskursijas, kurās tiek apmeklēti blakus esošie sociālie uzņēmumi.
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GALVENĀS VĒRTĪBAS:
LĪDZDALĪBA, PILNVAROŠANA UN ĪPAŠUMTIESĪBAS

Visefektīvākā stratēģija, kas veicinātu ilgtspējīgu un iekļaujošu darba tirgu, kā arī
sociālo līdzdalību, ietver sevī plašu sadarbības tīklu ar visiem attiecīgajiem
dalībniekiem visos līmeņos. Ir skaidrs, ka šajā procesā ir jāiekļauj tradicionālie
darba tirgus dalībnieki:


darba devēji;



darbā iekārtošanas aģentūras;



Valsts nodarbinātības aģentūras;



arodbiedrības;



pakalpojumu sniedzēji (mājokļu, izglītības un apmācību, veselības aprūpes
jomā);



paši darba meklētāji (it īpaši cilvēki, kas piedzīvo nabadzību un sociālo
atstumtību);



pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas pārstāv darba meklētājus.

Ir būtiski izstrādāt, kā arī īstenot integrētu plānu un pieeju, kas ņem vērā visu šo
dalībnieku intereses. Atjaunotā apņemšanās nodrošināt labu pārvaldību, kas tiek
izteikta Eiropas Stratēģijas 2020 un Eiropas Semestra ietvaros tikai apstiprina
aktīvas visu ieinteresēto pušu līdzdalības nozīmi pārvaldības procesā, lai gan
šobrīd tas vēl netiek pietiekami īstenots. 13
Ir svarīgi atbalstīt un stiprināt arodbiedrības, kas pārstāv darba tirgus galvenos
dalībniekus, kā arī kolektīvās sarunas un sociālā dialoga mehānismus, lai
nodrošinātu darbiniekiem vienlīdzīgu balsi un pārstāvību jautājumos, kas viņus
tieši ietekmē. Tomēr ir jārēķinās ar to, ka mijiedarbība ar darba tirgu nenotiek tikai
no darba ņēmēju puses, bet arī no bezdarbnieku puses. Dažreiz, zaudējot darbu,
13

Skatīt EAPN novērtējumu par 2016. gada Nacionālajām reformu programmām „What

Progress For Social Europe?” šeit: http://www.eapn.eu/15775-2/
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cilvēks zaudē arī arodbiedrības biedra statusu, tāpēc svarīga loma ir bezdarbnieku
centriem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas tieši strādā ar no darba
tirgus izslēgtajām iedzīvotāju grupām. Integrēta Aktīvas iekļaušanas pieeja būs
veiksmīga tikai tad, ja pasākumu izstrādes un, jo īpaši, īstenošanas, uzraudzības un
novērtēšanas procesā tiks tieši iesaistīti paši bezdarbnieki. Kā galvenie vietējie
dalībnieki NVO atrodas unikālā pozīcijā, kas tām ļauj izstrādāt informācijas
apmaiņas programmas, sasniedzot pat no darba tirgus atstumtākās grupas.
Sociālās NVO nodrošina arī bagātīgu pieredzi, kas iegūta, tieši strādājot ar
ieinteresētajām personām. Tāpat sociālās NVO dot cilvēkiem iespēju pašiem
iesaistīties politikas, kas viņus tieši ietekmē, izstrādāšanā un īstenošanā. Eiropas
Savienībai un tās dalībvalstīm ir jānovērtē NVO līdzdalība šajā procesā un ir
jānodrošina tām pietiekams finansējums, tostarp izmantojot struktūrfondu
līdzekļus. Tomēr tas nedrīkst aizstāt NVO izšķirošu lomu interešu aizstāvībā, kā arī
NVO iesaistīšanos plašākos un integrētākos pasākumos ar mērķi novērst
nabadzību, sociālo atstumtību un nevienlīdzību.
Nīderlandē arvien plašāk tiek atzīta nepieciešamība uzklausīt „pieredzes
ekspertu” balsis veselības aprūpes un labklājības jomā. „Pieredzes eksperti” ir
cilvēki, kas piedzīvo (vai piedzīvojuši) nabadzību un / vai sociālo atstumtību un
kuriem bija iespēja pārdomāt un apspriest šo pieredzi ar cilvēkiem, kuri ir
līdzīgā situācijā. Tā rezultātā šiem cilvēkiem ir vērtīgas zināšanas un unikāla
pieredze, kas ļauj viņiem veicināt diskusijas par šo sociālo problēmu
novēršanu. Nīderlandē (tāpat kā Beļģijā) šī pieredze tiek izmantota
profesionāli, nodrošinot „pieredzes ekspertiem” atbilstošo apmācību. Tā,
piemēram, psihiatriskajā un atkarību ārstēšanas jomā tiek izveidots arvien
vairāk apmaksātu darba vietu „pieredzes ekspertiem” (gan politikas izstrādei,
gan klientu atbalstam). Arī labklājības jomā strādājošo „pieredzes ekspertu”
skaits arvien pieaug. EAPN-Nīderlande ir saņēmis subsīdiju no Sociālo lietu
ministrijas, lai noskaidrotu, kādu pievienoto vērtību „pieredzes ekspertu”
darbs var dot pašvaldībām politikas un snieguma ziņā. Tas devis iespēju
pārskatīt to, kas šajā projektā iet labi, un kas būtu jāmaina attiecībā uz
nabadzīgo iedzīvotāju līdzdalību, izmantojot konkrētus ieteikumus situācijas
uzlabošanai.

Papildus plašākai pilsoniskai un politiskai iesaistei pasākumu un politikas
noteikšanā, kas reglamentē darba tirgus un sociālās aizsardzības sistēmas, vēl
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viens svarīgs līdzdalības aspekts ir individuālo iekļaušanas stratēģiju pielietošana,
mijiedarbojoties ar Valsts nodarbinātības aģentūrām vai citiem pakalpojumu
sniedzējiem. Jebkurai veiksmīgai iekļaušanas pieejai ir jādod darba meklētājiem
pārliecība par savām spējām un ir jārada ceļš uz labāku sociālo un profesionālo
integrāciju. Attiecībām starp sociālajiem darbiniekiem un jebkuru sociālo
pakalpojumu saņēmējiem ir jābalstās uz savstarpēju uzticēšanos, kā arī darba
meklētāju iekļaušanas procesam ir jābūt balstītam uz kopīgu risinājumu atrašanu.
Papildus tam Valsts nodarbinātības aģentūrām ir svarīgi atturēties no darba
meklētāju obligātās aktivizēšanas, liekot cilvēku, kas saskaras ar nabadzību un
sociālo atstumtību, līdzdalību, individuālās tiesības un vajadzības personisko
iekļaušanas stratēģiju centrā. Līdzdalībai vajadzētu būt plašākai par tikai
individuālajām konsultācijām: tā ietver sevī arī kolektīvo rīcību, kā arī
bezdarbnieku kā grupas atbalstu, lai viņi aizstāvētu un cīnītos par savām tiesībām.
Bezdarbnieku centri ir būtisks piemērs šādai rīcībai.

„Dažreiz mēs ejam uz IEFP (Nodarbinātības un profesionālās izglītības
institūtu), lai pieteiktos darbam vai saņemtu dažus priekšlikumus un
risinājumus, un mēs saskaramies ar informācijas trūkumu. Kā mēs parasti
sakām: darbinieki tikai atbild uz mūsu uzdotajiem jautājumiem. Viņi paši
nepiedāvā nekādus risinājumus, lai gan tie varētu būt noderīgi gan mums
(darba meklētājiem), gan arī uzņēmumiem. Uzņēmumi bieži vien arī nav
informēti par īpašiem pasākumiem, ar kuru palīdzību viņi varētu pieņemt
darbā darbiniekus. Tā sanāk, ka mēs ejam uz nodarbinātības centriem un
tur neviens nesniedz mums svarīgu informāciju”.
(Portugāle, EAPN Vietējās pilsoņu padomes locekļa liecība)
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SECINĀJUMI UN IETEIKUMI
par iekļaujošo darba tirgu, kas nodrošina
integrētas aktīvas iekļaušanas pieejas

Vissvarīgākais jautājums, uz kuru mums būtu jāatbild, ir: „Kāds ir aktīvās darba
tirgus politikas izstrādes pamatprincips?”


Vai tas ir šķietama sloga valsts finansēm samazināšana, mākslīgi samazinot
tā dēvēto „atkarību no valsts pabalstiem”?



Vai tas ir Eiropas Stratēģijas 2020 nodarbinātības skaitliskā mērķa
sasniegšana, atrodot bezdarbniekiem jebkuru darbu (saskaņā ar Eurostat
definīciju par „vienas stundas nostrādāšanu atsauces nedēļā”)?



Vai tas ir bezdarbnieku skaita samazināšana, ievietojot šos cilvēkus
apmācībās vai sabiedriskajā darbā, kas nav ilgtspējīgs vai kvalitātīvs?



Vai arī tas ir reāls sociālās un ekonomiskās situācijas uzlabojums darba
tirgū, atbalstot kvalitatīvu darba vietu radīšanu un proaktīvas pieejas, kā
arī atbalstot cilvēkus, lai viņi varētu sev atrast labu un ilgtspējīgu darbu
iekļaujošā darba tirgū, kas ir daļa no integrētās Aktīvas iekļaušanas
stratēģijas?

Gan iekļaujošā darba tirgū, gan sabiedrībā kopumā ir jāīsteno atbalstošas
iekļaušanas pieejas, it īpaši attiecībā uz atstumtajām cilvēku grupām, tāpat būtu
jānodrošina cilvēkiem pienācīgs dzīves līmenis (gan darbā, gan ārpus tā).
Centieniem sasniegt 75% nodarbinātības līmeni Eiropas Stratēģijas 2020 mērķa
ietvaros ir jābūt saistītiem ar integrējošo redzējumu par nodarbinātību, kura
pamatā ir apņemšanās ieguldīt kvalitatīvās un ilgtspējīgās darba vietās, izbeigt
jebkura veida diskrimināciju, kā arī atbalstīt cilvēkus, izmantojot personalizētus,
integrētus pakalpojumus un pietiekamu sociālo aizsardzību (tostarp minimālos
ienākumus). Negatīvas aktivizēšanas prakses īstenošana un zemas kvalitātes darba
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vietu pieņemšana un attaisnošana viennozīmīgi tikai traucēs nabadzības
samazināšanas mērķa sasniegšanai.
Savā ikgadējā seminārā, kas notika Avilē, Astūrijā, 2016. gada novembrī,
EAPN-Spānija secināja, ka papildus nacionālajām strukturālajām
ekonomiskajām problēmām, pastāv arī globālas tendences, kas apdraud
kvalitatīvu darba vietu pieejamību. Šīs tendences ir: automatizācija,
robotizācija un uzņēmējdarbības pārvietošana. Ņemot vērā šo faktu, varētu
būt, ka attiecībā uz nodarbinātību, mēs šobrīd saskaramies ar paradigmas
maiņu, nevis vienkārši ar cikla izmaiņām. Vajadzētu turpināt radīt pienācīgas
darba vietas, it īpaši mazkvalificētām un neaizsargātām cilvēku grupām, kā
arī aizstāvēt šo procesu no ekonomiskā viedokļa, nevis no neoliberālās
ekonomiskās produktivitātes viedokļa. Sociālā aktivizēšana, tostarp
„aizsargātais darbs” un WISE iniciatīvas, ir nepieciešama darbaspēka
nepietiekamības, darbavietu straujas polarizācijas starp radošiem un
kvalificētiem darbiniekiem ar ļoti augstiem ienākumiem un nodarbināto
personu nabadzības riska palielināšanas kontekstā.

EAPN atbalsta tās pieejas, kuras sākas ar cilvēkiem un ir paredzētas cilvēku
atbalstam ceļā uz labāku dzīvi, prom no nabadzības un sociālās atstumtības. Mūsu
skatījumā, iekļaujošā darba tirgus pamatā ir jābūt:
 sistēmām, kuru galvenais mērķis ir visu iedzīvotāju sociālā iekļaušana un
sociālā līdzdalība, kā arī viņu vispārējās labklājības un cieņas veicināšana.
Šīm sistēmām ir jānodrošina darba meklētājiem pozitīvs redzējums par
sevi kā par cilvēkiem, kuri var un vēlas strādāt, piedalīties un justies
noderīgiem;
 personalizētām un integrētām pieejām, kuras balstās uz darba meklētāju
individuālajiem apstākļiem, diskriminācijas apkarošanu un uz aktīvu
iekļaušanu, reaģējot uz darba meklētāju vajadzībām, daudzas no kurām
nav saistītas ar nodarbinātību;
 apņemšanās nodrošināt kvalitatīvas darba vietas un atbalstīt gan valsts,
gan privātā sektora centienus radīt šādas darba vietas, kā arī esošo darba
vietu kvalitātes pastāvīga uzlabošana;
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 ciešai sadarbībai un partnerībai ar darba meklētājiem un ar visām
attiecīgajām ieinteresētajām pusēm, it īpaši nevalstiskajām organizācijām.
Iekļaujošam darba tirgum, kas pamatojas uz iepriekš minētajiem principiem, būtu
jāsaņem politiskais atbalsts un pietiekami finanšu resursi (piemēram, izmantojot
prioritāti struktūrfondu piešķiršanai šim nolūkam), kā arī tas būtu skaidri
jāatbalsta Eiropas Semestrī tādos dokumentos kā Nacionālie ziņojumi un Valsts
konkrētie ieteikumi (CSRs).

Ieteikumi ES līmenī


Integrēt aktīvās iekļaušanas principu pilnīgu īstenošanu Eiropas Stratēģijā
2020 un pārraudzīt to, izmantojot arī skaidru integrāciju Eiropas Semestra
procesos.



Nodrošināt, lai Eiropas Sociālo tiesību pīlārs aktīvi atbalstītu kvalitatīvu un
iekļaujošo darba tirgu, izmantojot jaunus tiesiskos regulējumus un efektīvu
salīdzinošo novērtēšanu, kā arī aizstāvot nodarbinātību, sociālās tiesības un
sociālos standartus.



Izstrādāt kvalitātīvu darba vietu Eiropas definīciju ar skaidriem kritērijiem un
pilnībā integrēt to Eiropas Veiktspējas monitoringā un Vienotā novērtējuma
sistēmā.



Ieviest Eiropas Stratēģijas 2020 nodarbinātības mērķa apakšmērķus, lai
nodrošinātu, ka tiek sasniegtas arī no darba tirgus izslēgtas cilvēku grupas, kā
arī to, ka vispārējā nodarbinātības mērķa sasniegšana vienlaikus neapdraud
Eiropas Stratēģijas 2020 nabadzības apkarošanas mērķi.



Veikt tematisku salīdzinošo pārskatīšanu savstarpējās mācīšanās ietvaros un
atbalstīt paraugprakses (attiecībā uz Aktīvās iekļaušanas stratēģijas iekļaujošā
darba tirgus pīlāra īstenošanu) apmaiņu, pārraudzību un integrēšanu.
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Pieņemt un īstenot papildinātu Diskriminācijas novēršanas direktīvu, kas
aptver visus diskriminācijas iemeslus, tostarp sociāli-ekonomisko statusu.



Ieguldīt iekļaujošajā darba tirgū nosacījumus arī no darba pieprasījuma
puses, nodrošinot, ka kvalitatīvas darba vietas tiek radītas, piemēram,
izmantojot Eiropas Stratēģisko ieguldījumu fondu un struktūrfondus, kā arī to,
ka tiek ieviestas pro-aktīvas stratēģijas, kas palielina šo jaunu darba vietu
pieejamību atstumtajām iedzīvotāju grupām.



Nodrošināt, lai attiecīgās ieinteresētās puses, tostarp pilsoniskās sabiedrības
organizācijas, līdzvērtīgi piedalītos tās politikas izstrādē un īstenošanā, kas ir
saistīta ar Eiropas Stratēģiju 2020, Eiropas Sociālo tiesību pīlāru un citām
līdzīgām iniciatīvām. Šī partnerība ir jāatbalsta ar skaidrām vadlīnijām un ar
pietiekamiem resursiem.

Ieteikumi valsts līmenī


Lai visi iedzīvotāji varētu dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi visā dzīves cikla laikā,
nodrošināt viņiem piekļuvi pienācīgai bezdarba apdrošināšanai, minimālo
ienākumu shēmām un citu veidu ienākumu atbalstam. Katram cilvēkam ir
tiesības uz ienākumu atbalstu: nebūtu pareizi virzīt cilvēkus darbā, izmantojot
represīvu nosacītību (soda nosacījumus).



Uzlabot Valsts nodarbinātības aģentūru kapacitāti, kā arī ar labklājību saistīto
biroju kapacitāti, lai tie varētu veiksmīgi risināt iedzīvotāju / darba meklētāju
sarežģītas un delikātas personiskās situācijas, veicinot personalizētas darba
meklēšanas pieejas, kas pamatojas uz cilvēku individuālo vajadzību
novērtējumu.
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Ieguldīt vairāk līdzekļu būtiskajos papildpakalpojumos, tostarp bērnu aprūpē
un citu apgādājamo aprūpē, aprūpes noteikumos, nodrošinot šo pakalpojumu
pieejamību, kvalitāti un vienādu pārklājumu visiem, kā arī veicināt labāku
integrāciju starp pakalpojumiem, tostarp starp apmācībām un izglītību.



Palielināt valsts sociālos ieguldījumus kvalitātīvu un ilgtspējīgu darba vietu
radīšanā, nevis paļauties uz pašu darba tirgu šajā jautājumā. Svarīgi ir arī
nodrošināt, lai šīs jaunās darba vietas būtu pieejamas nelabvēlīgā situācijā
esošām iedzīvotāju grupām.



Ieviest visaptverošus darba kvalitātes kritērijus saskaņā ar Eiropas un
starptautiskajiem standartiem un īstenot šos kritērijus aktīvā darba tirgus
politikā, kā arī izveidot pozitīvu hierarhiju starp minimālajiem ienākumiem
(kas tiek noteikti vismaz nabadzības sliekšņa līmenī un ievērojot patēriņa groza
metodoloģiju), bezdarbnieku pabalstiem un minimālo algu, lai visiem
iedzīvotājiem nodrošinātu cilvēka cienīgu dzīvi. Nevajadzētu nodalīt darba algas
no inflācijas, cenšoties tās piesaistīt darba produktivitātei.



Apkarot diskrimināciju no darba devēju puses un sabiedrības kopumā,
īstenojot diskriminācijas novēršanas tiesību aktus un proaktīvus pasākumus, lai
veicinātu daudzveidību darba tirgū, kā arī pārraudzīt šo pasākumu izpildi.



Izveidot regulāru konsultāciju un strukturēta dialoga mehānismus ar darba
meklētājiem, bezdarbniekiem, cilvēkiem, kas piedzīvo nabadzību, un ar
organizācijām, kas viņus pārstāv, attiecībā uz Eiropas Semestra procesiem.

EAPN tīkls ir gatavs un ir spējīgs veicināt iekļaujošā darba tirgus stratēģijas un
politikas izstrādi un īstenošanu, īpašu uzmanību pievēršot nelabvēlīgā situācijā
esošo, kā arī to cilvēku, kas piedzīvo nabadzību un sociālo atstumtību, iekļaušanai
darba tirgū.
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