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1. NOSTĀJAS DOKUMENTA MĒRĶI, GALVENAIS TEMATISKAIS 

FOKUSS UN STRUKTŪRA 

Šajā EAPN tīkla nostājas dokumentā par pietiekamu ienākumu ir izklāstītas un 

atjauninātas EAPN prioritātes, priekšlikumi un prasības attiecībā uz pienācīgiem 

ienākumiem. Tas aptver gan pietiekamu minimālo ienākumu, gan taisnīgās minimālās 

algas, tostarp arī iztikas minimumu1, un lielā mērā tas balstās uz EAPN un EMIN tīkla2 

iepriekšējo politiku.  

EAPN tīklam ir svarīgi attīstīt un veicināt visaptverošu un saskaņotu pieeju, kas 

nodrošinātu, lai cilvēkiem būtu pietiekami resursi, no kuriem varētu iztikt visa mūža 

garumā, neatkarīgi no tā, vai viņi šobrīd strādā vai nē, un neatkarīgi no tā, vai viņi vēl nav 

bijuši nodarbināti vai arī vairs nav nodarbināti. Daudzi cilvēki, kuri dažādu iemeslu dēļ 

nestrādā, paļaujas uz sociālajiem pabalstiem. Arī viņiem ir nepieciešams pietiekams 

ienākumu līmenis, pretējā gadījumā nabadzība netiks izskausta. 

Minimālo ienākumu shēmas (MIS) ir neatņemama visaptverošu, uz tiesībām balstītu, 

universālu sociālās aizsardzības shēmu sastāvdaļa. Tās palīdz garantēt minimālo dzīves 

līmeni un cilvēka cienīgu dzīvi visiem iedzīvotājiem un ļauj cilvēkiem būt sabiedriski 

aktīviem, pievēršot uzmanību tiem cilvēkiem, kuri nespēj strādāt (pašlaik vai agrāk), lai viņi 

varētu atrast sev pienācīgu darbu, kā arī tiem cilvēkiem, kuri ir nodarbināti, bet kuru 

ienākumi ir nepietiekami, kā arī / vai tiem cilvēkiem, kuriem nav vai vairs nav tiesību 

saņemt citu veidu sociālos pabalstus (piemēram, pēc bezdarbnieka pabalsta izmaksāšanas 

termiņa beigām). 

                                                           
1 Jēdziens “iztikas minimums” un saikne starp minimālo algu un iztikas minimumu tiek izskaidroti šī 
dokumenta 3. pielikumā. 
 
2 EMIN (https://emin-eu.net/) ir neformāls organizāciju tīkls (pakalpojumu sniedzēji, NVO, kas cīnās 
pret nabadzību, sociālo atstumtību un diskrimināciju, valsts iestādes, arodbiedrības, akadēmiķi un 
personas, kas saņem vai varētu saņemt minimālo ienākumu atbalstu) ar apņemšanos panākt, lai 
visā Eiropā pakāpeniski tiktu realizētas pietiekamās, pieejamās un veicinošās minimālo ienākumu 
shēmas, ko koordinē EAPN tīkls. EMIN-1 projektu (2013.-2014.g) un EMIN-2 projektu                
(2017.-2018.g) ir finansējusi EK EaSI programma. 
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Ar pakāpenisku vispārējā un valsts mēroga minimālā ienākuma standarta ieviešanu (arī 

Grieķijā (kopš 2016. gada)3 un Itālijā (kopš 2018. gada)4, šobrīd visās ES dalībvalstīs pastāv 

sava veida minimālo ienākumu shēmas5. Tomēr tas nenozīmē, ka visiem tiem 

iedzīvotājiem, kuriem ir nepieciešami MI pabalsti, visā dzīves laikā tiks garantēts pienācīgs 

dzīves līmenis. Daudzas ES dalībvalstis nodrošina minimālo ienākumu shēmas, kas neatbilst 

to saņēmēju faktiskajām vajadzībām. Tās nespēj palīdzēt miljoniem cilvēku nokļūt virs 

nabadzības sliekšņa un / vai noniecina, izolē attiecīgos cilvēkus, ieslogot tos nabadzības un 

sociālās atstumtības lokā. 

Saskaņā ar EK avotiem un datiem, 2018. gadā tikai Īrija un Nīderlande nodrošināja 

minimālo ienākumu līmeni virs nabadzības sliekšņa, t.i., virs 60% no vidējiem 

mājsaimniecību reāli izmantojamajiem ienākumiem.6 2016. gadā minimālais ienākums 

                                                           
3 Grieķijā “solidaritātes ienākumi” tika ieviesti 2016. gadā; tie ir vērsti uz drošības tīkla 
nodrošināšanu mājsaimniecībām, kas dzīvo galējā nabadzībā. 2. izmēģinājuma posma beigās šī 
iniciatīva aptvēra 325 Grieķijas pašvaldības. Ir paredzams, ka 2018. gadā tā aptvers 700 000 cilvēku. 
- Avots: EMIN (2018): EMIN-2 noslēguma ziņojums “Garantētais minimālais ienākums. Neviens nav 
pelnījis mazāk, visi gūst labumu”, 6. lpp. Grieķijas premjerministrs 2019. gada 20. novembrī 
paziņoja par plāniem “konstitucionāli garantēt minimālos garantētos ienākumus kā drošības tīklu 
visneaizsargātākajām iedzīvotāju grupām”. Vairāk informācijas: 
https://greece.greekreporter.com/2019/11/20/greece-to-make-minimum-guaranteed-income-a-
constitutional-right/ 
 
4 Papildus esošajām reģionālajām MI shēmām Itālijā tika ieviests “atbalsts aktīvai iekļaušanai”   
(SIA) - priekšapmaksas karte ar nelielu naudas summu ģimenēm ar īpašām vajadzībām, kuras ir 
nonākušas ļoti nelabvēlīgos ekonomiskajos apstākļos; atkarīga no pierakstīšanās aktīvas 
iekļaušanas līgumam. Pēc tam tas tika aizstāts ar jauno shēmu - “iekļaušanas ienākumu atbalsts” 
(REI), kas tika apstiprināta 2017. gadā un ko ir paredzēts ieviest visā valstī 2018. gadā. 
 - Avots: EMIN (2018): EMIN-2 noslēguma ziņojums “Garantētais minimālais ienākums. Neviens nav 
pelnījis mazāk, visi gūst labumu”, 6. lpp. 
(https://eminnetwork.files.wordpress.com/2019/02/emin2-eu-final-report-jan_2018.pdf) 
 
5 Par minimālo ienākumu shēmu vai pabalstu šajā dokumentā mēs saucam vispārējo sociālās 
palīdzības maksājumu, bieži dēvēto par “pēdējo drošības tīklu”, kam ir jābūt pieejamam visiem, 
kuriem ir nepieciešams ienākumu atbalsts, lai izvairītos no nabadzības - tas parasti tiek finansēts no 
nodokļiem un ir no ienākumiem atkarīgs pabalsts. Papildus šiem pabalstiem pastāv arī citi 
“garantētie minimālie resursi”, bet tie ir pieejami tikai noteiktām iedzīvotāju grupām un / vai tiek 
ieviesti, lai apmierinātu īpašas vajadzības (piemēram, vientuļo vecāku ģimenēm, atraitņiem/ 
atraitnēm vai bāreņiem, neredzīgām personām, personām ar invaliditāti utt.). Iepazīties ar 
salīdzinošajām MISSOC tabulām par šo pabalstu kategoriju visās ES dalībvalstīs var šeit: 
https://www.missoc.org/missoc-database/comparative-tables/ 
 
6 Eiropas Komisija (2019): Kopējais nodarbinātības ziņojums 2020. gadam, 11. un 128. lpp. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1578392632182&uri=CELEX%3A52019DC0653 

https://greece.greekreporter.com/2019/11/20/greece-to-make-minimum-guaranteed-income-a-constitutional-right/
https://greece.greekreporter.com/2019/11/20/greece-to-make-minimum-guaranteed-income-a-constitutional-right/
https://eminnetwork.files.wordpress.com/2019/02/emin2-eu-final-report-jan_2018.pdf
https://www.missoc.org/missoc-database/comparative-tables/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1578392632182&uri=CELEX%3A52019DC0653
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1578392632182&uri=CELEX%3A52019DC0653
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vienai personai bija mazāks par 40% no šī rādītāja Bulgārijā, Rumānijā, Lietuvā, Ungārijā, 

Grieķijā, Portugālē un Slovākijā, kā tas tika uzsvērts EMIN-2 projekta noslēguma ziņojumā 

2018. gadā (https://eminnetwork.files.wordpress.com/2019/02/emin2-eu-final-report-

jan_2018.pdf). 

Spēcīga un pastāvīga tematiskā un aizstāvības jomas uzmanība, kas tiek pievērsta 

minimālajiem ienākumiem un minimālo ienākumu shēmām ir daļa no EAPN tīkla 

pastāvēšanas pamatojuma. EAPN tīkla dalībnieki uzskata, ka ES tiesiski nesaistoši tiesību 

akti nav devuši pietiekamu un ilgtspējīgu progresu nabadzības mazināšanas jomā, kā arī 

nav garantējuši pienācīgu nodarbinātību, darba un dzīves apstākļus visiem eiropiešiem. 

EAPN pamatprasība attiecībā uz Pamatdirektīvu par pietiekamu minimālo ienākumu (lai 

tiesības uz pietiekamu minimālo ienākumu visiem iedzīvotājiem visā dzīves laikā tiktu 

pārvērstas par juridiski saistošu apņemšanos visās ES dalībvalstīs) un pieprasījums pēc ES 

pamatnostādnēm attiecībā uz taisnīgu minimālo algu ir jāizskata uz šīs pierādītās “ES 

tiesiski nesaistošo tiesību mehānismu” neveiksmes fona pēdējās divās desmitgadēs. 

Saskaņā ar EAPN politiku un aizstāvības darbu MI un MIS jomā, 2019. gadā EAPN tīkls ir 

organizējis Eiropas līmeņa sanāksmi, kurā piedalījās cilvēki, kuri ir piedzīvojuši nabadzību 

(https://www.eapn.eu/2019pep-the-time-is-now-to-make-europe-poverty-free/).  

Šajā sanāksmē minimālo ienākumu shēmu atbilstību un pieejamību izskatīja kā galvenos 

jautājumus. ES dalībvalstis un ES iestādes tika aicinātas steidzami rīkoties, lai palīdzētu 

realizēt savstarpēji saistītās sociālās un cilvēktiesības.  

Šī dokumenta 1. pielikumā ir atspoguļoti galvenie EAPN politikas un interešu aizstāvības 

darba atskaites punkti, it īpaši kopš 2010. gada, to pamatojums, avoti un galvenie rezultāti. 

2. pielikumā ir sniegti atlasīti dati par nabadzības līmeni, sociālās atstumtības un ienākumu 

nevienlīdzības attīstību, lai ilustrētu un kvantitatīvi noteiktu atsevišķu ES dalībvalstu un 

Eiropas līmeņa politikas veidotāju gaidāmos izaicinājumus. 

Minimālā alga (arī – pietiekama alga, iztikas minimums) palīdz nodrošināt taisnīgus 

darba apstākļus un pienācīgu dzīves līmeni visiem darba ņēmējiem Eiropas Savienībā. 

Minimālās algas ir būtiskas, jo tās palīdz aizsargāt zemu atalgotus un mazkvalificētus 

darba ņēmējus, kā arī novērst nodarbinātu personu nabadzību. 

https://eminnetwork.files.wordpress.com/2019/02/emin2-eu-final-report-jan_2018.pdf
https://eminnetwork.files.wordpress.com/2019/02/emin2-eu-final-report-jan_2018.pdf
https://www.eapn.eu/2019pep-the-time-is-now-to-make-europe-poverty-free/
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2020. gada sākumā visās 28 ES dalībvalstīs pastāvēja minimālās algas sistēmas un kārtība: 

no tām 22 dalībvalstīs pastāvēja ar likumu noteiktās minimālās algas7 un 6 dalībvalstīs algas 

(tai skaitā vairumā gadījumu, minimālās algas) tika noteiktas, izmantojot darba koplīgumu 

slēgšanu starp sociālajiem partneriem, t.i., darba devējiem un arodbiedrībām.8 Sociālā 

realitāte ir tāda, ka to strādājošo īpatsvars, kuri saņem minimālās algas, ievērojami 

atšķiras dažādās ES dalībvalstīs - no mazāk nekā 5% no visiem iedzīvotājiem (piemēram, 

Beļģijā un Maltā) līdz aptuveni 20% iedzīvotāju (Portugālē un Rumānijā).  

Relatīvie minimālo bruto stundas ienākumu līmeņi katrā ES dalībvalstī arī būtiski 

atšķiras, 2018. gadā svārstoties no aptuveni 80% no valsts vidējās algas (Dānijā un Itālijā) 

līdz aptuveni 40% no valsts vidējās algas (Spānijā, Čehijā un Igaunijā). 

Rādītājs, kas ļauj labi izprast minimālo algu reālo pirktspēju attiecīgajā valstī, ir neto 

minimālā alga (t.i., darba ņēmēja darba samaksa pēc nodokļiem un sociālajām iemaksām). 

Gandrīz visās ES dalībvalstīs tā ir zem 60% no vidējās neto algas un aptuveni pusē no ES 

dalībvalstīm - zem 50%. Ir svarīgi atzīmēt, ka daudzus darba ņēmējus Eiropas Savienībā 

atbilstošas minimālās algas pašlaik neaizsargā vai nu tāpēc, ka pašreizējie minimālo algu 

līmeņi ir nepietiekami, lai šie cilvēki varētu izkļūt no nabadzības, vai arī tāpēc, ka pašreiz 

spēkā esošās minimālo algu kārtības pārklājumā joprojām pastāv lielas nepilnības.9 

EAPN tīkls ir ilgstoši darbojies pienācīga atalgojuma jomā, kopš 2010. gada tas 

galvenokārt notiek, ilgstoši tematiski koncentrējoties uz nodarbinātu personu nabadzības 

apkarošanu un kvalitatīvu darba vietu un pienācīgas nodarbinātības veicināšanu kā daļu 

no integrētās aktīvās iekļaušanas politikas.  

 

                                                           
7 22 ES dalībvalstīs, kurās pastāv ar likumu noteiktā valsts minimālā alga, kolektīvo sarunu un 
koplīgumu pārklājums tomēr ļoti atšķiras: Igaunijā, Lietuvā un Polijā tas ir mazāks par 20%, 
savukārt Beļģijā, Francijā un Nīderlandē - virs 80%. 
 
8 Šīs sešas valstis ir Austrija, Kipra, Dānija, Somija, Itālija un Zviedrija. Kiprā nav likumā noteiktās 
valsts minimālās algas, taču pastāv likumā noteiktās profesionālās minimālās algas deviņās zemu 
apmaksātās profesijās, uz kurām parasti neattiecas darba koplīgumi. 
 
9
 Pēc pēdējiem aprēķiniem, sešās ES dalībvalstīs, kurās nepastāv ar likumu noteiktās minimālās 

algas, to darbinieku īpatsvars, kurus aizsargā darba koplīgumi, svārstās no 45% Kiprā līdz 98% 
Austrijā. Dānijā, Somijā, Itālijā un Zviedrijā šo darbinieku īpatsvars atrodas diapazonā no 80% līdz 
90%. 
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Galvenās atziņas, kas virza EAPN tīkla politiku un aizstāvības darbu, ir sekojošas: 1) ne katrs 

darbs var garantēt izkļūšanu no nabadzības; 2) daudzi cilvēki ir nodarbināti, taču 

joprojām saskaras ar finansiālām grūtībām un / vai sociālo atstumtību. Balstoties uz 

EAPN tīkla biedru un cilvēku, kuri piedzīvo nabadzību un sociālo atstumtību, liecībām, vēl 

viens vadošais temats ir sekojošs: lai nodarbinātība varētu pildīt savu uzdevumu (efektīvi 

pasargāt cilvēkus no dzīves nabadzībā), tai ir jāatbilst noteiktam kvalitātes kritēriju 

kopumam. 

EAPN tīkla dalībnieki par kvalitatīvām darba vietām uzskata darba vietas ar pienācīgiem 

atalgojuma un citu ar darbu saistītu pabalstu standartiem, pienācīgiem darba apstākļiem, 

labu veselības un darba drošības aizsardzību, kā arī ar piekļuvi mūžizglītībai un karjeras 

izredzēm.10 Šie darba vietu kvalitātes principi kopumā atbilst arī arodbiedrību prasībām. Ja 

darba vietas kvalitāte ir zema un / vai tas ir nepilna laika darbs, minimālo ienākumu gūšana 

negarantē pietiekamus ienākumus.  

EAPN tīkla darbs minimālo ienākumu jomā kopš 2010. gada ir apkopots šī dokumenta         

3. pielikumā, kur vienā sadaļā tiek aplūkota arī minimālās algas un iztikas minimuma 

mijiedarbība. EAPN tīkla dalībnieki ir neatlaidīgi aicinājuši izveidot ES līmeņa sistēmu 

attiecībā uz minimālajām algām.11 

Starptautiskajā kontekstā un no Eiropas līmeņa perspektīvas skatoties, neefektīvas un 

nepietiekamas minimālo ienākumu shēmas un minimālās algas, kas pastāv daudzās ES 

dalībvalstīs, neatbilst miljonu eiropiešu vajadzībām un vēlmēm, neļauj viņiem dzīvot 

cilvēka cienīgu dzīvi, īstenot savas sociālās un cilvēktiesības, izmantot vienlīdzīgas 

iespējas un pilnīgu līdzdalību mūsu sabiedrībā.  

Turklāt tās apdraud ne tikai ES kopējo mērķi panākt augšupvērstu sociālo un ekonomisko 

konverģenci (kopējo virzību uz augšu) - kas ir noteikts kā politiskais mērķis Eiropas līgumos 

                                                           
10 EAPN (2017) Nostājas dokuments par iekļaujošu darba tirgu - ceļu uz kvalitatīvu nodarbinātību. 
(Inclusive Labour Markets – Building pathway approaches to quality employment). Pieejams šeit: 
https://www.eapn.eu/inclusive-labour-markets-quality-employment-eapn-position-paper/ 
 
11 Par šo prasību turpmāk tiek stāstīts šī dokumenta 4. nodaļā. Ar EAPN saistītās ES līmeņa prasības 
ir daļa no EAPN priekšlikumiem stratēģijai pēc stratēģijas “Eiropa 2020”. EAPN tīkla līdzīgas ES 
līmeņa prasības ir daļa no EAPN priekšlikumiem jaunajai stratēģijai periodam pēc 2020. gada. 
(https://www.eapn.eu/delivering-agenda-2030-for-people-and-planet-eapn-proposals-for-a-post-
europe-2020-strategy/) 

https://www.eapn.eu/inclusive-labour-markets-quality-employment-eapn-position-paper/
https://www.eapn.eu/delivering-agenda-2030-for-people-and-planet-eapn-proposals-for-a-post-europe-2020-strategy/
https://www.eapn.eu/delivering-agenda-2030-for-people-and-planet-eapn-proposals-for-a-post-europe-2020-strategy/
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un izteikts ar Eiropas sociālo modeli -, bet arī iekšējā tirgus pamatbrīvību efektīvu 

funkcionēšanu. Turklāt tās nevar kalpot arī kā līdzeklis, kas neitralizētu sociālo dempingu 

(iekšējo un starptautisko).  

EAPN tīkla dalībnieki atzīmē, ka politiskās un zinātniskās debates, kā arī politikas un 

likumdošanas iniciatīvas, kas attiecas uz minimālo ienākumu shēmām un minimālām 

algām, ir savstarpēji saistītas dažādos veidos. Tas attiecas gan uz ES līmeni, gan arī uz 

daudzu ES dalībvalstu situāciju.  

Pietiekamais minimālais ienākums un taisnīga minimālā alga ir galvenie priekšnosacījumi 

sociālās un teritoriālās kohēzijas sasniegšanai ES dalībvalstīs un ES līmenī. Minimālo 

ienākumu shēmas un minimālās algas ir savstarpēji saistītas, jo minimālo ienākumu 

pabalstu summas ietekmē arī minimālo algu līmeni, kas nevar būt zemāks par šiem 

pabalstiem (vismaz ne tiem iedzīvotājiem, kuriem ir pilna laika nodarbinātība). 

COVID-19 pandēmija ir proporcionāli vissmagāk skārusi nabadzīgākos un neaizsargātākos 

iedzīvotājus un viņu ģimenes. Nabadzībā un sociālajā atstumtībā esošajām 

mājsaimniecībām (it īpaši tām, kurās ir bērni, hroniski slimi cilvēki un personas ar 

invaliditāti) ir mazāk resursu un mazāk iespēju. COVID-19 epidēmija ir padarījusi vēl 

acīmredzamāku un neatliekamāku vajadzību pēc atbilstoša ienākumu atbalsta tiem 

cilvēkiem, kuri ir palikuši bez darba vai kuriem nav sociālās aizsardzības, tas pats attiecas 

arī uz tiem iedzīvotājiem, kuri ir bezdarbnieki vai personas ar darba nespēju. Visiem šiem 

cilvēkiem, kuriem ir lielāki rēķini un izmaksas, ir nepieciešami pietiekami, pieejami un 

veicinoši minimālo ienākumu pabalsti.  

Ir daudz pierādījumu tam, ka pacienti, kas cieš no tādiem veselības traucējumiem kā 

elpošanas ceļu slimības, paaugstināts asinsspiediens vai diabēts, ir īpaši neaizsargāti pret 

COVID-19 pandēmijas uzliesmojumu. Šie veselības traucējumi bieži vien tiek saistīti ar 

zemu ienākumu līmeni vai citām sociālās atstumtības dimensijām nepietiekama uztura un 

dažādu veselības apdraudējumu dēļ, kas rodas darba vietās ar zemiem ienākumiem vai 

neveselīgu dzīves apstākļu rezultātā.  

Tādējādi pandēmija COVID-19 ir parādījusi nepieciešamību balstīties uz īstermiņa 

ienākumu atbalstu (pabalstiem), lai garantētu visiem iedzīvotājiem pietiekamus ienākumus 

neatkarīgi no viņu nodarbinātības statusa. 
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2020. gada 5. maijā EAPN tīkls adresēja vēstuli eirokomisāriem Šmitam un Dombrovskim 

(https://www.eapn.eu/crs-2020-putting-social-rights-and-poverty-reduction-at-the-heart-

of-the-covid-19-response-eapn-letter-to-commissioner-dombrovskis/), pieprasot rīkot 

sanāksmi, kurā varētu apspriest minimālos ienākumus saistībā ar ES reakciju uz       

COVID-19 pandēmiju.12
 Papildus tam COVID-19 epidēmija vēl vairāk nekā iepriekš ir 

pievērsusi uzmanību darba ņēmēju (tostarp arī to darba ņēmēju, kuriem ir darba līgumi ar 

nenormētu darba laiku, kā arī sezonas strādnieku) neaizsargātībai netipiskās un nestabilās 

nodarbinātības formās Eiropā un visā pasaulē. COVID-19 pandēmija ir padarījusi vajadzību 

pēc kvalitatīvām darbavietām un nodarbinātību ar taisnīgu un atbilstošu atalgojumu, kas 

nodrošinātu pienācīgu dzīves līmeni, tikai acīmredzamāku un neatliekamāku.  

Sievietes un migranti ir neproporcionāli pārstāvēti nozarēs un darbavietās, kuras tagad tiek 

uzskatītas un atzītas par būtiskām, piemēram, veselības, aprūpes un sociālo pakalpojumu 

jomā, mazumtirdzniecības un piegādes pakalpojumu jomā, uzkopšanas un mājsaimniecības 

pakalpojumu jomā utt. Bieži vien tie ir zemu atalgoti vai nabadzīgi darba ņēmēji, viņiem 

nav pilns individuālo un kolektīvo darba tiesību klāsts un uz viņiem neattiecas (vai arī 

attiecas, bet ne pilnībā) valsts sociālās aizsardzības shēmas, tostarp arī pietiekami 

bezdarbnieka pabalsti un / vai īstermiņa darba shēmas, kas palīdzētu mazināt darba vai 

nodarbinātības zaudējuma negatīvo ietekmi. Tā rezultātā šīs darba ņēmēju kategorijas ir 

spiestas paļauties uz nepietiekamiem vai (dažos gadījumos) neeksistējošiem minimālo 

ienākumu drošības tīkliem.  

                                                           
12 2020. gada 17. martā EAPN tīkls ir izdevis paziņojumu attiecībā uz COVID-19 pandēmiju 

(https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2020/03/EAPN-EAPN-Statement-on-Covid-19-

4163.pdf). 2020. gada 24. martā EAPN tīkls ir nosūtījis vēstuli ES dalībvalstu un valdību vadītājiem - 

pirms Eiropadomes sanāksmes, kas notika nākamajā dienā (https://www.eapn.eu/wp-

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

 

Vēl EAPN ir izveidojis EAPN mājaslapā īpašu sadaļu, kas ir veltīta COVID-19, tajā parādot EAPN 

dalībnieku un citu partnerorganizāciju darbu, iniciatīvas un politisko darbu 

(https://www.eapn.eu/covid-19/). EAPN tīkla novērtējums par 2020. gada Valstu ziņojumiem un 

priekšlikumiem dalībvalstīm adresētajiem konkrētajiem ieteikumiem, kas tika publicēts 5. maijā, 

jau sistemātiski parāda dramatiski mainīto sociālo un ekonomisko realitāti, it īpaši attiecībā uz 

nabadzīgiem cilvēkiem un neaizsargātām iedzīvotāju grupām COVID-19 epidēmijas ietekmes dēļ. 

Tajā arī ir daudz ieteikumu, kā risināt šobrīd jau redzamās un iespējamās nākotnes problēmas šajā 

sakarā gan dalībvalstu, gan ES līmenī (https://www.eapn.eu/putting-social-rights-and-poverty-

reduction-at-the-heart-of-eus-covid-19-response-eapns-assessment/). 

https://www.eapn.eu/crs-2020-putting-social-rights-and-poverty-reduction-at-the-heart-of-the-covid-19-response-eapn-letter-to-commissioner-dombrovskis/
https://www.eapn.eu/crs-2020-putting-social-rights-and-poverty-reduction-at-the-heart-of-the-covid-19-response-eapn-letter-to-commissioner-dombrovskis/
https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2020/03/EAPN-EAPN-Statement-on-Covid-19-4163.pdf
https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2020/03/EAPN-EAPN-Statement-on-Covid-19-4163.pdf
https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2020/03/EAPN-2020-EAPN-open-letter-to-EU-leaders-on-COVID19_-4174.pdf
https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2020/03/EAPN-2020-EAPN-open-letter-to-EU-leaders-on-COVID19_-4174.pdf
https://www.eapn.eu/covid-19/
https://www.eapn.eu/putting-social-rights-and-poverty-reduction-at-the-heart-of-eus-covid-19-response-eapns-assessment/
https://www.eapn.eu/putting-social-rights-and-poverty-reduction-at-the-heart-of-eus-covid-19-response-eapns-assessment/
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Lai novērstu COVID-19 krīzes ekonomisko, sociālo un politisko ietekmi, arī pienācīgas 

minimālās algas ir priekšnoteikums taisnīgākam sociālam un ekonomiskam modelim, 

efektīvai nodarbinātu personu nabadzības novēršanai un ilgtspējīgai vidēja un ilgtermiņa 

Eiropas ekonomikas atveseļošanai. 

  



~ 10 ~ 
 

2. EAPN GALVENĀS PRASĪBAS UN PRIEKŠLIKUMI ATTIECĪBĀ UZ 
PIETIEKAMU MINIMĀLO IENĀKUMU UN TAISNĪGU 

ATALGOJUMU13 

Nākamajā dokumenta nodaļā ir apkopotas EAPN tīkla galvenās prasības un priekšlikumi 

attiecībā uz pietiekamu minimālo ienākumu un taisnīgām minimālām algām. Abos šajos 

jautājumos, kuri sīkāk tiks paskaidroti šī dokumenta 3. un 4. nodaļā, mēs nošķiram tiesiski 

nesaistošus instrumentus, kuri tomēr ir svarīgi sociālās un ekonomiskās augšupvērstās 

konverģences atbalstam, un tiesiski saistošus instrumentus, kuri ir obligāti izpildāmi 

(galvenokārt - ES tiesību akti). 

 

2.1. Pietiekamo, pieejamo un veicinošo minimālo ienākumu shēmas 

EAPN tīkla galvenā prasība ir: lai ES pieņemtu Pamatdirektīvu par pietiekamu minimālo 

ienākumu. Šis instruments ir būtisks, lai tiesības uz pietiekamu minimālo ienākumu visiem 

iedzīvotājiem visā dzīves laikā varētu pārvērst par juridiski saistošu apņemšanos visās ES 

dalībvalstīs.  

EAPN tīkla dalībnieki uzskata, ka pietiekamais garantētais minimālais ienākums ir daļa no 

visu cilvēku sociālajām tiesībām un cilvēktiesībām visa mūža garumā. Tas būtu jāsasniedz 

sekojoši: 

 Nodrošinot, lai minimālo ienākumu shēmas ļautu cilvēkiem izkļūt no nabadzības un 

pārsniegt 60% no vidējiem mājsaimniecību rīcībā esošajiem ienākumiem – 

nabadzības slieksni (AROP), veicinot to arī ar nacionālo patēriņa grozu.  

 

Šīm shēmām vajadzētu aptvert arī būtisko preču un pakalpojumu faktiskās izmaksas 

un kontekstualizēt ES līmeņa AROP slieksni, atspoguļojot dzīves līmeni, kuru var 

atļauties konkrētajā valstī, ar ienākumiem, kas atbilst šim slieksnim, un reālajiem preču 

un pakalpojumu cenu līmeņiem, kas tiek ņemti vērā. 

 

                                                           
13 EAPN tīkla galvenās prasības ir iekļautas arī EAPN atbildē uz apspriešanos par rīcības plānu 

Eiropas sociālo tiesību pīlāra (ESTP) īstenošanai, kas tika pabeigta 2020. gada jūnijā. 
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 Nodrošinot visaptverošu pārklājumu un vienmērīgu pāreju uz citiem pabalstiem 

visos posmos. 

 Atbalstot uz iedzīvotājiem vērstu, integrētu atbalstu kā daļu no “aktīvās iekļaušanas 

pieejas”, kura balstās uz lietu pārvaldības pieejām un uz personalizētu plānošanu. 

 Nodrošinot minimālo ienākumu pabalstu saņēmēju piekļuvi arī citām sociālām 

pamattiesībām (piem. pienācīgam mājoklim, izglītībai, veselības aprūpei par 

pieņemamu cenu), tās uzskatot ne tikai par nosacījumu vai instrumentu šo iedzīvotāju 

iesaistīšanai darba tirgū.  

 

EAPN tīkls uzskata, ka ES sociālajiem standartiem ir jābūt kā tiesībām, tie nekad 

nedrīkst būt atkarīgi no nosacījumiem vai uzskatāmi par aspektiem, kas nerosina 

cilvēkus meklēt darbu. Šāda veida nosacītība ir pretrunā ar uz tiesībām balstītu pieeju, 

kuru ES ir parakstījusi. 

 

 Piedāvājot pozitīvu hierarhiju minimālajām algām, lai nodrošinātu pozitīvus stimulus 

strādāt. Tas nozīmē arī to, ka minimālo algu līmeni vajadzētu noteikt augstāku par 

minimālo ienākumu pabalstu līmeni. Šī pieeja ir efektīvāka par minimālo ienākumu 

pabalstu apjoma samazināšanu. 

 

2.1.1. Tiesiski nesaistošie instrumenti augšupvērstas konverģences atbalstam 

Tiesības uz minimālajiem ienākumiem arī turpmāk ir jāstiprina, izmantojot Eiropas 

pusgadu un ES fondu līdzekļus: 

o ES dalībvalstīm būtu jāpieprasa nodrošināt, lai minimālie ienākumi šajās valstīs 

būtu pietiekami, pieejami un veicinoši. Progresu attiecībā uz visiem šiem 

elementiem vajadzētu uzraudzīt ar ES dalībvalstīm adresētajiem konkrētajiem 

ieteikumiem Eiropas pusgada ietvaros. 

o Minimālie ienākumi ir jāuzskata par daļu no integrētas aktīvās iekļaušanas pieejas 

un būtisku elementu ES daudzdimensionālā, integrētā nabadzības apkarošanas 

stratēģijā. 

o Ir jāturpina attīstīt preču un pakalpojumu patēriņa grozu, lai pārbaudītu minimālo 

ienākumu shēmu atbilstību dažādiem mājsaimniecību veidiem, iesaistot tajā 

dažādas iedzīvotāju grupas (nevis tikai tos cilvēkus, kuri saskaras ar nabadzību). 



~ 12 ~ 
 

o Ir jāpanāk progress, vienojoties par kopīgām ES definīcijām par atbilstību, 

pārklājumu un veicinošu atbalstu, kā arī par kopēju ES mēroga sistēmu un 

metodiku attiecībā uz patēriņa grozu. 

o Ir jācenšas panākt salīdzinošās novērtēšanas rādītāju (par kuriem vienojās Sociālās 

aizsardzības komitejas (SPC) Rādītāju apakšgrupa (ISG)) labāku redzamību un 

integrēšanu, lai pārbaudītu šo rādītāju atbilstību, kas saistīta ar AROP līmeni.  

 

EAPN tīkls uzskata, ka būtu jāizstrādā arī ES līmeņa rādītāji, lai atspoguļotu 

minimālo ienākumu shēmu pārklājumu, it īpaši atbalsta izmantošanas līmeni un 

veicinoša atbalsta efektivitāti14. 

 

o Ar ES fondu finansējumu ir jāveic un jāatbalsta pētījumi, izpratnes veidošana, 

savstarpēja mācīšanās un salīdzinošā pārskatīšana attiecībā uz to, kā palielināt 

atbilstošu minimālo ienākumu ilgtermiņa finansējuma pietiekamību, kā arī 

ieguvumus no metodēm, kuras pozitīvi atbalsta līdzdalību un darba meklējumus 

(aizvietojot ar šīm metodēm iedzīvotāju negatīvu aktivizēšanu ar dažādiem 

nosacījumiem).15 

o ES dalībvalstīm adresētajiem konkrētajiem ieteikumiem (CSRs) vajadzētu vest pie 

konkrētajiem politikas pasākumiem un sankcijām situācijās, kad minimālā 

ienākuma līmenis valstī ir ļoti nepietiekams. Tas arī būtu jāatzīmē, piem., Kopīgajā 

nodarbinātības ziņojumā kā “kritiskas norises”, pret kurām ir nepieciešama 

steidzama saskaņota un koordinēta rīcība ar makroekonomikas politikas jomas 

CSRs. 

 

EAPN tīkls uzskata, ka tas nozīmē investīciju atbalstu minimālo ienākumu shēmās, 

palielinot nodokļu ieņēmumus, uzlabojot nodokļu iekasēšanu, efektīvi novēršot 

izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un izmantojot progresīvākas nodokļu 

                                                           
14 Veicinoša atbalsta uzraudzība nozīmē, ka minimālo ienākumu shēmu atbalsta saņēmēji tiek aktīvi 

iesaistīti šo shēmu ieguvumu un to ilgtermiņa ietekmes novērtēšanā attiecībā uz sociālo līdzdalību, 

izglītību, profesionālo apmācību un mūžizglītību, kā arī piekļuvi ilgtspējīgām, kvalitatīvām darba 

vietām. 

 
15 Citas svarīgas pētījumu jomas ir minimālo ienākumu pabalstu neizmantošanas jautājumi, pārejas 

izlīdzināšana starp minimālo ienākumu un bezdarbnieka pabalstiem, minimālo ienākumu shēmu 

kavējošo faktoru (šķēršļu) neitralizēšana. 
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shēmas. EAPN tīkla dalībnieki ir arī novērojuši, ka valstu ziņojumos un / vai CSRs 

ieteikumos netiek pievērsta pietiekama uzmanība dzīves dārdzībai, salīdzinot to ar 

ienākumiem, it īpaši darba ņēmējiem ar atalgojumu minimālās algas līmenī, kā arī 

ar to saistītai sociālai un ekonomiskai ietekmei. 

o ES fondiem ir jābūt vērstiem uz to, lai atbalstītu efektīvu valsts minimālo 

ienākumu shēmu izstrādi. 

 

2.1.2. Tiesiski saistošie instrumenti / ES tiesību akti 

o Tikai ar nesaistošajiem tiesību aktiem lielākajā daļā valstu netiek garantēts 

pietiekamais minimālais ienākums, tie nespēj arī efektīvi samazināt nabadzības 

līmeni. EAPN tīkls uzskata, ka ir vajadzīga Eiropas pamatdirektīva par minimālajiem 

ienākumiem, lai garantētu šīs tiesības un nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences 

apstākļus attiecībā uz obligātajiem sociālajiem standartiem visās Eiropas Savienības 

dalībvalstīs. 

o Eiropas pamatdirektīvai par minimālajiem ienākumiem būtu jānodrošina kopēja 

ES sistēma, izstrādājot obligātās prasības: nosakot kopīgus mērķus, kopīgus 

principus, definīcijas un metodes, kā garantēt šīs tiesības visā ES, atsaucoties uz 

dalībvalstīm sakarā ar piekļuves nosacījumu un sīki izstrādātu piemērošanas 

noteikumu izveidošanu, lai ņemtu vērā situāciju katrā ES dalībvalstī. Šajā posmā 

netiek ierosināts, ka direktīvai būtu tieši jāfinansē ES līmeņa minimālo ienākumu 

maksājumi16. 

o Ierosinātais pietiekamības rādītājs ir nabadzības riska slieksnis (AROP) (60% no 

vidējiem ienākumiem), kurš vismaz būtu jāsasniedz, balstoties uz dalībvalstu 

patēriņa groziem. Patēriņa groza uzdevums ir pienācīgāk atspoguļot dzīves līmeni, 

ko varētu nodrošināt konkrētajā valstī ar ienākumiem, kas atbilst šim nabadzības 

riska slieksnim, un patēriņa grozā iekļauto preču un pakalpojumu faktisko cenu 

līmeni. 

                                                           
16

 Skatīt EESC pašiniciatīvas atzinumu par “Eiropas pamatdirektīvu par minimālajiem ienākumiem” 

(SOC / 584), kas tika pieņemts 20.02.19. (https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-

information-reports/opinions/european-framework-directive-minimum-income-own-initiative-

opinion) 

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/european-framework-directive-minimum-income-own-initiative-opinion
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/european-framework-directive-minimum-income-own-initiative-opinion
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/european-framework-directive-minimum-income-own-initiative-opinion
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o EAPN juridiskais atzinums un darba dokuments (abi tika izdoti 2010. gadā) 

apstiprina, ka Eiropas pamatdirektīvai par minimālajiem ienākumiem pastāv 

tiesiskais pamats no darba tirgus atstumto personu integrācijas jomā (TFEU art 

153, 1, h). Līgumā nav oficiālu iebildumu pret likumdošanas pieņemšanu par 

finansiālu atbalstu no darba tirgus atstumto cilvēku integrācijai.  

 

Šie jautājumi, kā arī pamatdirektīvas par minimālajiem ienākumiem priekšlikums ir 

sīkāk izklāstīti šī dokumenta 3.3.4. un 3.3.5. apakšsadaļā.  

 

Tie ir iekļauti arī EAPN tīkla Darba dokumentā par pamatdirektīvu 

(https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/Working-Paper-on-a-Framework-

Directive-EN-FINAL.pdf), 2010. gada Juridiskajā atzinumā 

(https://eminnetwork.files.wordpress.com/2018/12/EAPN-2010-Minimum-Income-

Directive-legal-assessment-107.pdf), kā arī EMIN-1 un EMIN-2 projektu noslēguma 

ziņojumos.17 

 

o Atbalsts obligātam ES līmeņa regulējumam attiecībā uz minimālajiem 

ienākumiem tika gūts no aizvien lielāka galveno dalībnieku (organizāciju) skaita, 

kurus piesaistīja EAPN un EMIN tīkla aktivitātes.  

 

Šo organizāciju vidū ir Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 

(https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-

reports/opinions/european-framework-directive-minimum-income-own-initiative-

opinion), Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) un Sociālā platforma 

(https://www.socialplatform.org/wp-

content/uploads/2014/06/20140624_SocialPlatform_PositionPaper_Directive-

Minimum-Income.pdf). Saskaņā ar Eiropas Parlamenta 2017. gadā pieņemto 

rezolūciju tiek atbalstīts arī ES regulējums, kas garantētu atbilstošas nacionālās 

minimālo ienākumu shēmas.  

(https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0292_EN.html) 

                                                           
17 EMIN-1 projekta Kopsavilkuma ziņojums. 2015. gada janvāris. 

https://eminnetwork.files.wordpress.com/2013/04/emin-synthesis-report-road-map-2014-en.pdf 

EMIN-2 projekta Noslēguma ziņojums. 2018. gada decembris. 

https://eminnetwork.files.wordpress.com/2019/02/emin2-eu-final-report-jan_2018.pdf 

https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/Working-Paper-on-a-Framework-Directive-EN-FINAL.pdf
https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/Working-Paper-on-a-Framework-Directive-EN-FINAL.pdf
https://eminnetwork.files.wordpress.com/2018/12/EAPN-2010-Minimum-Income-Directive-legal-assessment-107.pdf
https://eminnetwork.files.wordpress.com/2018/12/EAPN-2010-Minimum-Income-Directive-legal-assessment-107.pdf
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/european-framework-directive-minimum-income-own-initiative-opinion
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/european-framework-directive-minimum-income-own-initiative-opinion
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/european-framework-directive-minimum-income-own-initiative-opinion
https://www.socialplatform.org/wp-content/uploads/2014/06/20140624_SocialPlatform_PositionPaper_Directive-Minimum-Income.pdf
https://www.socialplatform.org/wp-content/uploads/2014/06/20140624_SocialPlatform_PositionPaper_Directive-Minimum-Income.pdf
https://www.socialplatform.org/wp-content/uploads/2014/06/20140624_SocialPlatform_PositionPaper_Directive-Minimum-Income.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0292_EN.html
https://eminnetwork.files.wordpress.com/2013/04/emin-synthesis-report-road-map-2014-en.pdf
https://eminnetwork.files.wordpress.com/2019/02/emin2-eu-final-report-jan_2018.pdf
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2.2. Taisnīgs atalgojums kvalitatīvu darba vietu un nodarbinātības kontekstā 

EAPN ir pastāvīgi strādājis pienācīga atalgojuma jomā, veltot ilgstošu tematisko 

uzmanību cīņai pret nodarbināto personu nabadzību un par kvalitatīvu darba vietu un 

nodarbinātības veicināšanu kā daļas no integrētās aktīvās iekļaušanas politikas. 

Turklāt, EAPN tīkla dalībnieki ir arī konsekventi aicinājuši izveidot ES regulējumu par 

minimālajām algām. 

 

2.1.1. Tiesiski nesaistošie instrumenti augšupvērstas konverģences atbalstam 

 Piešķirt prioritāti virzībai uz kvalitatīvu nodarbinātību, izstrādājot kvalitatīvas 

nodarbinātības principus un rādītājus, tostarp attiecībā uz algu pietiekamību, kas 

tiek noteikta kā 60% no vidējās algas. 

 Izmantojot Eiropas pusgadu, par prioritāti ir jāpieņem taisnīga atalgojuma atbalsts, 

iedrošinot un nodrošinot dalībvalstīm adresētus ieteikumus, lai palielinātu algas un 

atbalstītu likumā noteiktās minimālās algas noteikšanu pienācīgā līmenī (valstīs, kur 

tādas nav un kur ir zems atalgojuma līmenis). 

 Sistemātiskāk pārbaudīt un noteikt kā prioritāti nodarbināto personu nabadzības 

samazināšanu, liekot uzsvaru uz dzimumu vienlīdzību un konkrētām iedzīvotāju 

grupām, kā arī pieprasīt konkrētu valdības rīcību, lai palielinātu algas.18 

 Attīstīt uz iedzīvotājiem orientētas, uz tiesībām balstītas atbalstošas aktīvas 

iekļaušanas pieejas kā daļu no ES nabadzības apkarošanas stratēģijas, kas atbalstītu 

cilvēkus, lai viņi varētu iesaistīties apmācībās, kvalitatīvās darba vietās un līdzdalībā.  

Cilvēku, kas dzīvo nabadzībā (PeP), 2019. gada Eiropas sanāksmes 

(https://www.eapn.eu/2019pep-the-time-is-now-to-make-europe-poverty-free/) 

otrais galvenais ziņojums par nodarbinātību un taisnīgu atalgojumu ir uzsvēris 

vajadzību pēc personalizēta, integrēta atbalsta saskaņā ar aktīvu iekļaušanu un 

vienkāršotu birokrātiju un informāciju. Šīs sanāksmes dalībnieki kā savu trešo galveno 

ziņojumu ir formulējuši arī pieprasījumu pēc kvalitatīvām un atbilstošām darba ņēmēju 

                                                           
18 Citas saistītās EAPN tīkla prasības, lai nodrošinātu, ka pienācīga nodarbinātība tiešām ir ilgtspējīgs 

veids, kā izkļūt no nabadzības, ir: 1) palielināt nodarbinātības drošību; 2) samazināt nepilnas 

slodzes darbu, kas nav izvēlēts labprātīgi; 3) apkarot diskrimināciju attiecībā uz darba samaksas 

likmēm, kā arī novērst sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirības. 

https://www.eapn.eu/2019pep-the-time-is-now-to-make-europe-poverty-free/
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un darba meklētāju apmācībām (kur darba ņēmēju apmācības ir jāapmaksā darba 

devējam). 

 Ierosināt ES dalībvalstīm adresētus ieteikumus, lai atbalstītu dalības arodbiedrībās 

pieaugumu un labāku darbaspēka pārklājumu, izmantojot (nozaru) sarunas par 

darba koplīgumu slēgšanu. Šādi darba koplīgumi ir būtisks priekšnoteikums, lai varētu 

panākt taisnīgu iztikas minimumu un noteikt minimālā sociālā standarta līmeni. 

 Atbalstīt to cilvēku līdzdalību, kuri saskaras ar nodarbināto personu nabadzību, un 

tās NVO, kas viņus atbalsta, nodrošinot konsultācijas arī ar viņiem par aktivizēšanas 

pakalpojumu izstrādi, nodrošināšanu un uzraudzību, kā arī viņu iesaistīšanos 

strukturētos dialogos par nodarbināto personu nabadzību, kas būtu jāuzrauga, 

izmantojot Eiropas pusgadu. 

 Sniegt ieteikumus, pieprasot darba līgumus un pienācīgu atalgojumu par darbu. 

Uzraudzīt “piespiedu brīvprātīgā darba un nodarbinātības” pieaugumu kā galveno 

tiesību pārkāpumu. Cilvēku, kas dzīvo nabadzībā (PeP), 2019. gada Eiropas sanāksmes 

dalībnieki ir mudinājuši ES dalībvalstu valdības un Eiropas Savienības iestādes cīnīties 

pret zemu atalgojumu un neapmaksātu darbu, kā arī atbalstīt pienācīgu atalgojumu 

cilvēka cienīgai dzīvei, izbeigt piespiedu darbu un mūsdienu verdzību, kā arī piespiedu 

brīvprātīgo darbu, izmantojot “darbaspēka atbalstu” (nodarbinātības veicināšanas 

programmas). Tas bija šīs sanāksmes dalībnieku pirmais galvenais vēstījums attiecībā 

uz nodarbinātību un taisnīgu atalgojumu! 

 

2.1.2. Tiesiski saistošie instrumenti / ES tiesību akti 

 Panākt virzību uz ES obligāto tiesisko regulējumu, lai noteiktu taisnīgas minimālās 

algas, kas ļautu nodrošināt pienācīgu dzīves līmeni gan darba ņēmējiem, gan viņu 

ģimenēm. 

 Kā minimālās algas pietiekamības rādītāju vajadzētu izmantot noteiktu kritēriju 

(alga, kas sastāda vismaz 60% no valsts vidējās algas). Vajadzētu apsvērt arī tādus 

rādītājus, kas atspoguļo vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirības, algu 

diferencēšanu un algu īpatsvaru IKP. 
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EAPN tīkla dalībnieki uzskata, ka ir nepieciešama arī ES līmeņa direktīva, lai novērstu 

vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirības, kā arī saistoši (obligāti) atalgojuma 

pārredzamības pasākumi, lai novērstu tās nepilnības, kuras uzlabotā koordinācija 

Eiropas pusgada ietvaros nav spējusi novērst. 

 Pieprasīt ieviest efektīvas sarunas par darba koplīgumu slēgšanu un lielāku kolektīvo 

līgumu izplatību kā galveno līdzekli, kas ļautu nodrošināt ES dalībvalstu virzību uz 

taisnīgu atalgojumu visiem iedzīvotājiem, pienācīgas darba vietas un iekļaujošu darba 

tirgu. 

 Pieprasīt ieviest likumā noteiktās minimālās algas visās ES dalībvalstīs, kur algu 

līmenis ir zemāks par vidējo (mediānas līmeni) un kur šobrīd nepastāv stingri darba 

koplīgumu slēgšanas instrumenti. 
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3. PIETIEKAMO, PIEEJAMO UN VEICINOŠO MINIMĀLO IENĀKUMU 

SHĒMAS 

3.1. Kādas priekšrocības rada pietiekamās, pieejamās un veicinošās 

minimālo ienākumu shēmas? 

EAPN un EMIN tīkls uzskata, ka galvenokārt pastāv trīs pārliecinoši iemesli, lai izveidotu 

un turpinātu attīstīt valsts minimālo ienākumu shēmas: 

1) Minimālo ienākumu shēmas ir sociālo un cilvēktiesību priekšnoteikums, un tās 

atbalsta šo tiesību īstenošanu. 

2) Minimālo ienākumu shēmām ir pozitīva ietekme uz ekonomiku, jo tās veicina 

ienākumu sadali un pārdali. Tā kā nabadzīgiem cilvēkiem saņemtie minimālo 

ienākumu pabalsti ir jātērē galvenokārt dzīves un ar mājokli saistītām izmaksām 

(dažāda veida mājsaimniecībām šie pabalsti nav pietiekami – tie neļauj sasniegt 

pat nabadzības sliekšņa līmeni un veikt jebkādus uzkrājumus), sanāk, ka minimālo 

ienākumu shēmas darbojas kā automātiskie stabilizatori. Tās uztur kopējo 

pieprasījumu patēriņa vajadzībām. 

3) Minimālo ienākumu shēmām ir arī daudzas priekšrocības attiecībā uz Eiropas 

sabiedrību ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju. Tas ir īpaši svarīgi, ņemot 

vērā pieaugošās nevienlīdzības – gan starp dažādām ES dalībvalstīm, gan šo valstu 

iekšienē.19 

 

EAPN tīkla dalībnieki ir stingri pārliecināti, ka valsts minimālo ienākumu shēmām būtu 

jābalstās uz ES līmeņa likumdošanas instrumentu, lai izstrādātu, uzraudzītu un 

atbalstītu visu ES pilsoņu sociālo un cilvēktiesību īstenošanu. EAPN tīkls atbalsta 

Pamatdirektīvas par minimālajiem ienākumiem izveidi, jo tā ir vispiemērotākais 

                                                           
19 Skatīt 2020. gada Vienoto nodarbinātības ziņojumu 

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

vai Eiropas Komisijas 2019. gada ziņojumu “Nodarbinātība un sociālā attīstība Eiropā” 

(https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/747fefa1-d085-11e9-b4bf-

01aa75ed71a1/language-en), kur tiek uzsvērtas vēl vairākas nevienlīdzības izpausmes - 

ienākumos, bagātībā un bērnu aprūpes izmantošanā. 

https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-joint-employment-report_en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/747fefa1-d085-11e9-b4bf-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/747fefa1-d085-11e9-b4bf-01aa75ed71a1/language-en
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instruments, lai efektīvi risinātu līdzīgas problēmas saistībā ar nabadzību un sociālo 

atstumtību, ar kurām saskaras visas ES dalībvalstis. Šajā Direktīvā būs ietverti gan 

saturiski, gan procedūras ziņā obligātie standarti un prasības attiecībā uz minimālo 

ienākumu shēmām. 

 

EAPN tīkls ir izveidojis kritēriju sarakstu pietiekamām, pieejamām un veicinošām 

minimālo ienākumu shēmām:20 

 

Tādas minimālo ienākumu shēmas: 

o ir būtiskas, lai garantētu cilvēktiesības, turpretī, ja cilvēkiem tiek liegta piekļuve 

pietiekamiem ienākumiem, tas pārkāpj cilvēktiesības; 

o nodrošina, ka cilvēki, kuriem šīs shēmas ir nepieciešamas, var kļūt aktīvi un 

piedalīties sabiedrībā; tās palīdz viņiem atgriezties darba tirgū un ļauj viņiem 

dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi; 

o visticamāk paātrinās iedzīvotāju integrāciju ilgtspējīgā un kvalitatīvā 

nodarbinātībā, savukārt nepietiekamas minimālo ienākumu shēmas varētu ieslēgt 

cilvēkus atkarības ciklā un apdraudēt viņu ceļu uz sociālo iekļaušanu un kohēziju; 

o palīdzētu mainīt destruktīvo tendenci, kad pieaug nodarbināto personu nabadzība 

un cilvēku skaits, kas ir nodarbināti nepastāvīgās darba attiecībās un / vai zemas 

kvalitātes darba vietās; 

o kalpo kā makroekonomikas stabilizatori un darbojas kā ekonomikas stimulēšanas 

paketes (pasākumu kopums), jo nauda, kas tiek iztērēta minimālo ienākumu 

pabalstiem, nekavējoties atgriežas ekonomikā un tiek izmantota patēriņa 

izdevumiem, nevis uzkrājumiem (šis arguments ir sīkāk aprakstīts arī attiecībā uz 

minimālajām algām šī dokumenta 4.2. apakšnodaļā); 

o palīdz ienākumu un sociālās nevienlīdzības novēršanā; ir neaizstājamas 

vienlīdzīgākas sabiedrības veidošanai un sociālās kohēzijas nodrošināšanai ES 

dalībvalstu iekšienē un starp tām. 

Šie kritēriji balstās uz konkrētiem piemēriem un cilvēku pieredzi, kuri saskaras ar 

nabadzību un sociālo atstumtību, un uz tām NVO, kas viņus atbalsta. Tie ņem vērā ne 

                                                           
20 EMIN-2 projekta Noslēguma ziņojums (2018. g decembris), 27-28.lpp. Skatīt šeit: 

https://eminnetwork.files.wordpress.com/2019/02/emin2-eu-final-report-jan_2018.pdf 

https://eminnetwork.files.wordpress.com/2019/02/emin2-eu-final-report-jan_2018.pdf
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tikai cilvēku praktiskās zināšanas par valsts politikas instrumentu pieejamību un 

piemērotību, lai pienācīgi pievērstos viņu situācijai, bet arī lielu pierādījumu kopumu no 

sociālajiem un ekonomiskajiem pētījumiem. Liels skaits reālās dzīves piemēru, kā arī 

nabadzību piedzīvojušo cilvēku balsu tiek pastāvīgi “virzīts” caur EAPN dalībniekiem vai 

arī ticis apkopots divu EMIN projektu kontekstā. 

 

3.2. Kāpēc minimālo ienākumu shēmām ir jābūt pietiekamām, pieejamām 

un veicinošām? 

Sākot ar kopīgu izpratni par nabadzības daudzdimensionālo aspektu (sk. arī EAPN tīkla 

izdoto skaidrotāju “Kas ir nabadzība un kā to apkarot”, kas tika izdots 2020. gada maijā - 

https://www.eapn.eu/explainer-on-the-multidimensionality-of-poverty-eapn-

explainer/) un balstoties uz darbu ar EAPN tīkla biedru organizācijām, kā arī uz atziņām 

un ziņojumiem no diviem EMIN projektiem, EAPN tīkls par trim galvenajiem minimālo 

ienākumu shēmu un pabalstu politikas izstrādes kritērijiem ir noteicis to 

pietiekamību, pieejamību un veicinošo (iespējojošo) raksturu.  

 

Šie trīs kritēriji un ar tiem saistītās EAPN tīkla prasības ir izklāstītas zemāk: 

 

1) Pietiekamība: 

Tas nozīmē, ka minimālo ienākumu shēmām un pabalstiem ir jābūt pietiekamiem 

cilvēka cienīgai dzīvei. To var aprēķināt, salīdzinot šo pabalstu saņēmēju ienākumus 

ar valsts nabadzības sliekšņa līmeni kā norādi uz minimālo ienākumu pabalstu vai 

shēmu nabadzības mazināšanas iespējām un ietekmi: 

 

o Runājot par pietiekamību, EAPN tīkla galvenais pieprasījums ir panākt, lai 

pabalstu līmenis pārsniegtu 60% no nabadzības riska sliekšņa līmeņa (AROP) un 

lai cilvēki varētu izkļūt no nabadzības; tas ir jāapvieno ar valsts patēriņa grozu.  

EAPN tīkls atbalsta šī labi zināmā, ilgstošā, stabilā un salīdzinošā ES līmeņa AROP 

rādītāja noteikšanu kā pietiekamības atsauces vērtību arī Pamatdirektīvā par 

minimālajiem ienākumiem. 

o Relatīvais AROP kritērijs ir jābalsta un jāintegrē ar preču un pakalpojumu groza 

faktiskajām izmaksām katrā dalībvalstī. Tas ir svarīgi arī tāpēc, ka AROP rādītājs 

https://www.eapn.eu/explainer-on-the-multidimensionality-of-poverty-eapn-explainer/
https://www.eapn.eu/explainer-on-the-multidimensionality-of-poverty-eapn-explainer/
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neņem vērā labklājības valsts institucionālās struktūras atšķirības starp valstīm  

(tostarp attiecībā uz sabiedriskajiem pakalpojumiem un / vai tiešām vai netiešām 

valsts subsīdijām būtiskām precēm un pakalpojumiem), kā arī atšķirības sniegto 

pabalstu veidā (vai tie būtu skaidrā naudā, natūrā vai pakalpojumos). 

 

Patēriņa grozs ir daudzsološs instruments, kas ļauj sabiedrībā panākt 

vienprātību par to, kas ir pietiekami ienākumi, vai, citiem vārdiem sakot, 

pienācīgas dzīves standarts; tas ietver sevī tās summas, kas ir nepieciešamas arī 

pienācīgas sociālās dzīves nodrošināšanai.  

 

Patēriņa grozu var izmantot kā kritēriju, lai novērtētu cilvēku neto ienākumu 

pietiekamību, jo tas palīdz saprast, kādu dzīves līmeni var sasniegt ar 

ienākumiem, kas ir nabadzības riska sliekšņa līmenī. Patēriņa grozs nodrošina arī 

instrumentu sociālās situācijas uzraudzībai un politikas apguvei (papildus 

esošajiem sociālajiem rādītājiem, it īpaši nabadzības riska rādītājam). 

 

Patēriņa grozs, kas ir salīdzināms rādītājs starp valstīm, parādītu arī, ko dzīves 

līmeņa atšķirības praksē nozīmē tādu ienākumu apjomam, kas ir nabadzības 

riska sliekšņa līmenī. Šis rādītājs beidzot varētu arī palīdzēt sniegt vairāk 

pierādījumu par dažu iedzīvotāju grupu (piem., bērnu, salīdzinot ar citām 

vecuma grupām) nabadzības risku sistemātiski nepietiekamu novērtēšanu.21 

Tādēļ EAPN tīkls atbalsta kopējo ES mēroga patēriņa grozu sistēmu un 

metodoloģiju, kas palīdzētu labāk kontekstualizēt AROP slieksni nabadzības 

daudzdimensionālajai realitātei un svarīgām atšķirībām attiecībā uz labklājības 

valsts institucionālajām īpašībām katrā ES dalībvalstī.22 

                                                           
21 EMIN ir organizējis salīdzinošo pārskatīšanu un seminārus par patēriņa grozu, kā arī atbalstījis 

raksta “Ko nozīmē dzīvot uz nabadzības sliekšņa līmeņa? Mācības no patēriņa groza”, kura autori 

ir pētnieki no Antverpenes universitātes, publikāciju. Tajā tika aplūkota arī salīdzināmu 

starpvalstu patēriņa grozu iespējamība. Skatīt šo publikāciju šeit: 

https://eminnetwork.files.wordpress.com/2017/04/ref-budgets-to-contextualise-the-at-risk-of-

poverty-indicator-april-2017.pdf 
22 EMIN (2018): Ziņojums un salīdzinošās pārskatīšanas ieteikums par patēriņa grozu izmantošanu 

politikas mērķiem. Skatīt šeit: 

https://eminnetwork.files.wordpress.com/2018/11/reference_budgets_report_emin_peer_review

.pdf 

https://eminnetwork.files.wordpress.com/2017/04/ref-budgets-to-contextualise-the-at-risk-of-poverty-indicator-april-2017.pdf
https://eminnetwork.files.wordpress.com/2017/04/ref-budgets-to-contextualise-the-at-risk-of-poverty-indicator-april-2017.pdf
https://eminnetwork.files.wordpress.com/2018/11/reference_budgets_report_emin_peer_review.pdf
https://eminnetwork.files.wordpress.com/2018/11/reference_budgets_report_emin_peer_review.pdf
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o Patēriņa grozs ir ļoti atkarīgs no politiskajiem lēmumiem un “spēlēm”. Labas 

valsts pārvaldības trūkums ir risks, ko ir uzsvēruši vairāki EAPN tīkla dalībnieki. 

Pat ja attiecīgās ieinteresētās personas (piemēram, sociālās NVO un / vai cilvēki, 

kuri saskaras ar nabadzību) tiek iesaistītas metodikas noteikšanā, kas definētu 

minimālo ienākumu līmeni un / vai preču un pakalpojumu grozā esošās preces, 

tā rezultāts joprojām var būt nepietiekami labs.  

 

Šāds neapmierinošs rezultāts varētu būt saistīts ar preču un pakalpojumu atlasi 

patēriņa grozā, ar faktisko minimālo ienākumu līmeni valstī un / vai ar 

nepietiekamu šo summu palielināšanas biežumu. 

 

2) Pieejamība:  

Šis kritērijs koncentrējas uz piekļuves un visaptveroša pārklājuma nodrošināšanu 

visiem cilvēkiem, kuriem ir nepieciešamas minimālo ienākumu shēmas, kamēr vien 

viņiem ir nepieciešams šis atbalsts.  

 

Minimālo ienākumu shēmu pieejamības dimensijā var identificēt četrus galvenos 

aspektus: 

1. Atbilstības kritēriji;23 

2. Zināma universāluma pakāpe;24 

3. Administratīvās procedūras; 

4. Nediskriminējošie noteikumi. 

Minimālo ienākumu shēmu izstrādes konkrētie parametri nosaka MIS faktisko 

pieejamību tiem iedzīvotājiem, kuriem ir nepieciešamas MIS. 

 

o EAPN tīkla uzmanība vienmēr ir bijusi vērsta uz atbilstības (minimālo ienākumu 

shēmām/pabalstiem) kritērijiem, ar mērķi tos paplašināt. EAPN tīkla dalībnieki ir 

                                                                                                                                                                                     
 
23 Galvenās prasības, lai piekļūtu MIS, lielākajā daļā valstu ir saistītas ar pilsonību un uzturēšanās 

tiesībām, vecumu, finanšu resursu trūkumu, aktīvu skaitu tikai zem noteiktās robežas un visu 

tiesību izsmelšanu uz citiem pabalstiem. 

 
24 Tā lielā mērā ir atkarīga no materiālā stāvokļa pārbaudes stingrības – tostarp pārbaudot 

ienākumu slieksni un testā iekļautos ienākumu veidus. 
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pastāvīgi brīdinājuši un iestājušies pret reformām, kas palielinātu MIS 

atbilstības kritēriju ierobežotību, t.i., ietekmētu to pārklājumu un / vai 

samazinātu minimālo ienākumu pabalstu izmaksas ilgumu. 

o EAPN tīkls vienmēr ir cīnījies, lai nodrošinātu minimālo ienākumu shēmu 

universālumu visās Eiropas valstīs. 

o Papildus tam EAPN tīkla dalībnieki ir pastāvīgi atgādinājuši par nepieciešamību 

vienkāršot MIS administratīvās un ieviešanas procedūras un padarīt šīs 

procedūras pilnībā saprotamas tiem cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama šāda 

veida palīdzība.25 

o EAPN tīkls ir vairākkārt atzinis nepieciešamību risināt tādas problēmas kā MI 

pabalstu nepieprasīšana, kā arī pabalstu saņēmēju atbilstības ierobežojumu 

palielināšana. Vispārējie pabalsti tiek finansēti no vispārējiem nodokļu 

ieņēmumiem, savukārt sociālās palīdzības pabalsti visās ES dalībvalstīs parasti ir 

atkarīgi no ienākumiem (ar līdzekļu pārbaudi)26. Tiek lēsts, ka līdz 40% cilvēku, 

kuriem ir tiesības uz sociālo pabalstu saņemšanu, nepretendē uz šiem 

pabalstiem.27
 Tas var notikt vairāku iemeslu dēļ, sākot no potenciālo pabalstu 

                                                           
25 EAPN un EMIN tīklam ir svarīgi, lai MIS kompetentās administrācijas izvairītos no sarežģītiem 

noteikumiem un izstrādātu vienkāršus un viegli saprotamus pieteikumus un administratīvās 

procedūras MI pabalstiem, lai mazinātu institucionālos šķēršļus tiem cilvēkiem, kuriem ir 

nepieciešami šie pabalsti. Attiecīgām iestādēm ir arī jāaprīko un jāapmāca savs personāls tādā 

veidā, lai pēc iespējas mazinātu MIS īstenošanas šķēršļus (tādus kā informācijas trūkums, pabalstu 

saņēmēju kauns vai privātuma zaudēšana). Būtu jāsamazina arī iespējamie MI pabalstu 

saņemšanas nosacījumi. 

 
26 “Līdzekļu pārbaudes mērķis ir noteikt un izmērīt indivīda vai ģimenes nepieciešamību pēc 

pabalstiem. Galveno atbilstību ienākumu atbalsta pabalstu saņemšanai nosaka, novērtējot ģimenes 

ienākumu līmeni un iespējamos ienākumu avotus (piemēram, finansiālais atbalsts no ģimenes 

locekļiem vai potenciālie ieņēmumi no aktīvu pārdošanas) un salīdzinot šo ienākumu līmeni ar 

ienākumu summu, kas ir vajadzīga, lai nopirktu preču un pakalpojumu grozu, kas ir nepieciešams 

indivīdam vai mājsaimniecībai, lai varētu baudīt kaut minimālo dzīves līmeni. Ienākumu kritērijs šim 

salīdzinājumam parasti tiek noteikts, izveidojot grozu vai grozus ar minimālajām precēm un 

pakalpojumiem, kas pēc tam tiek aprēķināts pašreizējā cenu līmenī.” (SDO: Sociālās aizsardzības 

finansēšana. 2004. gads, 303. lpp.) 

 
27 Eurofound (2015): Piekļuve sociālajiem pabalstiem: pabalstu nepieprasīšanas samazināšana. 

(autori: Hans Dubois un Anna Ludwinek). Pieejams šeit: 
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saņēmēju neinformētības par tiesību (uz pabalstiem) veidiem, līdz 

ierobežojošām un sarežģītām administratīvām procedūrām, kā arī cilvēka 

stigmatizācijai (noniecināšanai), kad viņš / viņa izsaka nepieciešamību pēc 

sociālās palīdzības.28 

o Visbeidzot, EAPN tīklam ir svarīgi arī definēt noteikumus, kas nodrošinātu 

nediskrimināciju attiecībā uz jebkuru (faktisko vai potenciālo) minimālo 

ienākumu pabalstu saņēmēju grupu. 

o Ir svarīgi pieminēt arī, ka joprojām neeksistē saskaņoti ES līmeņa rādītāji vai 

kritēriji attiecībā uz MIS pieejamību29, kas lielā mērā ir saistīts arī ar MIS shēmu 

dažādību. 

3) Minimālo ienākumu (shēmu) veicinošais (iespējojošais) raksturs:  

EAPN tīklam, tā biedriem un viņu pārstāvētajiem cilvēkiem minimālo ienākumu 

shēmu šī - trešā - galvenā dimensija nozīmē MIS izstrādes parametru izmantošanu 

saskaņā ar integrētu, uz cilvēku vērstu “aktīvās iekļaušanas paradigmu”.30
  

Šī pieeja būtu jāatspoguļo visu MIS izstrādē, jo tajā tiek ņemta vērā pašu iedzīvotāju 

perspektīva, uzsverot viņu tiesības, kā arī atbalstot un pilnvarojot cilvēkus sociālajai 

līdzdalībai un / vai kvalitatīvas darbavietas atrašanai. 

                                                                                                                                                                                     
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1536e

n.pdf 

 
28 Papildus pabalstu nepieprasīšanai, MIS lielākajā daļā dalībvalstu praksē izslēdz noteiktas cilvēku 

grupas un / vai ierobežo tiesību uz pabalstiem ilgumu. Prasības attiecībā uz iedzīvotāju statusu bieži 

vien rada šķērsli MIS izmantošanai patvēruma meklētājiem un migrantiem bez dokumentiem, 

savukārt reģistrētas adreses nenorādīšana ir šķērslis bezpajumtniekiem; prasības attiecībā uz 

noteikto vecumu var liegt tiesības uz MIS jauniešiem. 

 
29 EMIN-2 projekta noslēguma ziņojums, 16. lpp.  

(https://eminnetwork.files.wordpress.com/2019/02/emin2-eu-final-report-jan_2018.pdf) 

EMIN-1 projekta kontekstā FEANTSA izstrādāja tematisko ziņojumu “Minimālo ienākumu shēmu 

pabalstu nepieprasīšana bezpajumtnieku vidū” (2014. gada oktobris) (autore Natalie Boccadoro). 

https://eminnetwork.files.wordpress.com/2014/12/emin_-homeless_nontakeup_2014_final_en.pdf 

 
30 Tas tika noteikts Eiropas Komisijas 2008. gada ieteikumā par aktīvu iekļaušanu (https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008H0867). Tās mērķis ir nodrošināt 

pietiekamu naudas pārskaitījumu, piekļuves būtiskajiem pakalpojumiem un piekļuves iekļaujošam 

darba tirgum integrāciju, atbalstot uz tiesībām balstītu pieeju, pienācīgu darbu un cienīgu dzīvi, 

veicinot cilvēku pilnvarošanu un līdzdalību sabiedrībā. 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1536en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1536en.pdf
https://eminnetwork.files.wordpress.com/2019/02/emin2-eu-final-report-jan_2018.pdf
https://eminnetwork.files.wordpress.com/2014/12/emin_-homeless_nontakeup_2014_final_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008H0867
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008H0867
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o “Aktīvās iekļaušanas pasākumu” izmantošanas un ieviešanas aizstāvēšana ir 

iedvesmojusies no EAPN novērtējuma par aktivizācijas pasākumu un nosacītības 

negatīvo ietekmi minimālo ienākumu shēmās un / vai darba tirgus (re-

integrācijas politikā. Šādi nosacījumi ir vieni no „kritiskākajiem” MIS izstrādes 

parametriem gadījumos, kad tie saista tiesības uz MI pabalstu saņemšanu ar: 

 

1. obligātu dalību darba tirgus aktivizēšanas programmās - tas var nozīmēt 

uzspiestu sabiedrisko darbu un / vai piespiedu brīvprātīgo darbu; 

2. jebkura veida darba vai apmācību piedāvājuma pieņemšanu (vēl jo vairāk, ja 

tas ir sliktas kvalitātes), lai cilvēki varētu izvairīties no pabalstu apjoma 

samazināšanas.31 

 

o EAPN tīkls vairāk nekā desmit gadus ir analizējis represīvo aktivizēšanas pasākumu 

un stingro nosacījumu negatīvo ietekmi uz cilvēkiem, kuriem ir nepieciešami 

minimālo ienākumu pabalsti, tāpēc EAPN atbalsta un iestājas par pozitīvāku 

pieeju, kas varētu apmierināt to cilvēku sociālās un veselības vajadzības, kuriem 

pastāv sarežģīti šķēršļi, kas neļauj viņiem piekļūt darba tirgum. Šī pieeja sevī ietver 

individualizētu atbalstu, kas ļautu piekļūt galvenajām tiesībām, izmantojot lietu 

pārvaldības pieeju, kas aptver atbalstošus aktivizēšanas pasākumus apvienojumā ar 

palīdzību, lai piekļūtu savām pamattiesībām uz galvenajiem pakalpojumiem, 

minimālajiem ienākumiem un sociālo aizsardzību.32 

 

                                                           
31 Valstu piemēri attiecībā uz šo problēmu ir iekļauti piem. EMIN-2 projekta Noslēguma ziņojumā 

(2018), 19.- 20.lpp. 
32 EAPN tīkls piekrīt tā dalīborganizācijas - Eiropas Starptautiskās Sociālo darbinieku federācijas 

(IFSW) – nostājai par to, ka sociālajai aizsardzībai vajadzētu pastāvēt, ne tikai lai nodrošinātu 

pamatvajadzības. IFSW uzskata, ka sociālā aizsardzība būtu jāiekļauj sociālajā politikā, kas veicina 

sociālo taisnīgumu, sociālo drošību, sociālo saskaņotību un labklājību. Sociālās aizsardzības 

sistēmas būtu jāsaprot kā instrumentus sociālās transformācijas, demokrātijas un sociāli taisnīgas 

sabiedrības veidošanai. Kā tas tika norādīts Starptautiskās Sociālo darbinieku federācijas 2016. gada 

politikas dokumentā “Sociālā darba loma sociālās aizsardzības sistēmās” 

(https://www.ifsw.org/the-role-of-social-work-in-social-protection-systems-the-universal-right-to-

social-protection/), šīm sistēmām vajadzētu būt ar preventīvu un ilgtspējīgu ietekmi, kā arī tām 

vajadzētu stiprināt indivīdu, ģimeņu un kopienu izturību un uzlabot to spēju reaģēt uz dzīves 

riskiem. 

https://www.ifsw.org/the-role-of-social-work-in-social-protection-systems-the-universal-right-to-social-protection/
https://www.ifsw.org/the-role-of-social-work-in-social-protection-systems-the-universal-right-to-social-protection/
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EAPN tīkla dalībnieki uzskata, ka tikai tad, kad tiks izpildīti šie kritēriji, minimālo 

ienākumu shēmas spēs nodrošināt nepieciešamo finansiālo un psiholoģisko drošību 

tiem cilvēkiem (kā arī tiem, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā), kuriem šī palīdzība ir 

nepieciešama, lai viņi justos pilnvaroti un spētu iesaistīties pasākumos, kas palīdzētu 

viņiem atrast sev pienācīgu un atbilstošu darbu. Šīs minimālo ienākumu shēmas 

nodrošina arī visu to cilvēku iekļaušanu, piekļuvi tiesībām un līdzdalību, kuriem 

pienācīga nodarbinātība nav (vai vairs nav) iespējama. 

 

3.3. ES pamatdirektīvas par minimālajiem ienākumiem pamatojums 

 

3.3.1. Minimālo ienākumu shēmu pašreizējais stāvoklis 

EAPN tīkla dalībnieki atzinīgi vērtē daudzās dalībvalstīs panākto progresu, piem., 

paplašinot tiesības uz MI visās dalībvalstīs (kaut arī daudzās no tām – tikai līdz kādam 

ierobežotam līmenim), paplašinot minimālo ienākumu shēmu pārklājumu un / vai 

palielinot pabalstu apjomu. Pēdējo gadu pozitīvie piemēri ir arī minimālo ienākumu 

līmeņa paaugstināšana virs nabadzības riska sliekšņa Nīderlandē un nosacījumu 

samazināšana (piem., Horvātijā - ar MIS laika ierobežojumu atcelšanu un iespēju 

apvienot MI saņemšanu ar nodarbinātību vai Slovēnijā - ar ienākumu ierobežojumu 

atcelšanu saistībā ar īpašumu).  

Citas dalībvalstis ir risinājušas MIS (pabalstu) nepieprasīšanas problēmu, piem., 

Somija, pateicoties saskaņotai sociālās palīdzības pamatpakalpojumu sniegšanai. Citas 

iedrošinošas attīstības tendences un daudzsološas prakses ir parādītas EMIN-2 projekta 

Noslēguma ziņojumā.33 

Šis ziņojums (un EAPN tīkla pēdējo gadu nabadzības novērošana, kā parādīts pirmajā 

salīdzinošajā ziņojumā, kas tika izdots 2019. gadā) atzīmē arī vairākus piemērus, kad ES 

                                                           
33

 https://eminnetwork.files.wordpress.com/2019/02/emin2-eu-final-report-jan_2018.pdf 

Sk. šī dokumenta 2. nodaļu “Minimālo ienākumu shēmu attīstība Eiropā”, 6. – 10. lpp. Šo piemēru 

izlase tiks iekļauta arī raksta “ES direktīva par pietiekamu minimālo ienākumu” (autors: Sociālā 

platforma) pielikumā “Daudzsološu minimālo ienākumu aizsardzības piemēru veicināšana” (autors: 

EAPN politikas koordinators Sian Jones), publikācijā, kurā izklāstītas Vācijas ES Padomes 

prezidentūras prioritātes nodarbinātības un sociālās politikas jomā, un kas gaidāma 2020. gada 

jūnijā. 

https://eminnetwork.files.wordpress.com/2019/02/emin2-eu-final-report-jan_2018.pdf
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dalībvalstīm trūcis vērienīguma minimālo ienākumu shēmu reformās un tikuši radīti 

negatīvi rezultāti tiem cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama šāda palīdzība. EAPN uzskata, 

ka vispārējā reakcija lielākajā daļā ES dalībvalstu tomēr ir bijusi ļoti nepietiekama, lai 

sasniegtu minimālo ienākumu shēmu galveno mērķi, t.i., panākt tādu pabalstu līmeni, 

kas izvestu cilvēkus no nabadzības. Lielākajā daļā ES dalībvalstu šo pabalstu līmenis 

joprojām ir krietni zem nabadzības riska sliekšņa. 

Negatīvas tendences bija īpaši novērojamas krīzes laikā un tika īstenotas taupības 

pasākumu ietvaros. Nevajadzētu aizmirst, ka, piem., 2020. gada kopīgajā 

nodarbinātības ziņojumā (JER) arī tika atzīts, ka ir panākts diezgan ierobežots progress 

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

report_en).  

Tā kā šī ziņojuma autore ir Eiropas Komisija, tā prasa uzlabot minimālo ienākumu 

shēmu pietiekamību un kopumā iestājas par sociālās aizsardzības (tostarp pensiju) 

atbilstību un pārklājumu, uzskatot to par būtisku elementu nabadzības līmeņa 

samazināšanā un nodarbināto personu nabadzības apkarošanā, kā arī ienākumu 

nevienlīdzības novēršanā. 

 

3.3.2. ES līmeņa “politikas āķi” juridiski saistoša ES instrumenta par minimālajiem 

ienākumiem izstrādei un ieviešanai. 

Četri ES līmeņa “politikas āķi” pamatdirektīvas par minimālajiem ienākumiem 

izstrādei34 tika ieviesti laikā no 1990. līdz 2010. gadam un kopš tā laika tiek izmantoti 

EAPN tīkla aizstāvības darbā. Ir svarīgi atzīmēt, ka pirmie trīs “politikas āķi” joprojām ir 

ļoti aktuāli mūsdienās. 

 

 

                                                           
34 1961. gada Eiropas Padomes Eiropas Sociālā harta, kas satur noteikumus par “tiesībām uz sociālo 

un medicīnisko palīdzību” (13. pants), kā arī „tiesībām uz taisnīgu atalgojumu” (4. pants), varētu 

būt noderīgs iedvesmas avots gan attiecībā uz minimālajiem ienākumiem, gan uz minimālajām 

algām. Tomēr tās pielietošana ES kontekstā ir problemātiska, jo šo hartu joprojām nav ratificējušas 

13 ES dalībvalstis un ES iestādes. 

https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-joint-employment-report_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-joint-employment-report_en
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Eiropas Padomes secinājumi par kopīgiem kritērijiem attiecībā uz pietiekamiem 

resursiem un sociālo palīdzību sociālo aizsardzības sistēmu ietvaros 

Eiropadomes 1992. gada Secinājumi par kopīgiem kritērijiem attiecībā uz 

pietiekamiem resursiem un sociālo palīdzību sociālās aizsardzības sistēmās 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31992H0441): gandrīz 

pirms 30 gadiem šajā dokumentā jau tika definēti dažādi sistēmu izstrādes kritēriji, 

kurus atbalsta EAPN un kuri joprojām ir aktuāli.  

Tur tika ietverti tādi jautājumi kā “individuālās tiesības”, “laika ierobežojumu 

neesamība”, “tiesības uz pietiekamiem resursiem un sociālo palīdzību, kas papildina 

citas sociālās tiesības”, “šo tiesību pavadīšana ar politiku, kuru uzskata par 

nepieciešamu attiecīgo personu ekonomiskajai un sociālajai integrācijai”, relatīvā 

līmeņa noteikšana, kas ir pietiekams, lai segtu būtiskas vajadzības, papildu summas 

īpašo vajadzību segšanai, kā arī piekļuve informācijai un pabalstu apjomu pielāgošana. 

Padomes ieteikumā tika atgādināts par nepieciešamību ieviest šādas sistēmas tādā 

veidā, lai saglabātu stimulus strādāt, vēl dalībvalstis tika aicinātas garantēt resursus un 

pabalstus sociālās aizsardzības kārtības pasākumos. Šis dokuments paredzēja arī 

vairākus konkrētus īstenošanas soļus35, ES līmeņa strukturēšanu, tostarp informācijas 

vākšanu un novērtējumus par šādu sociālās aizsardzības sistēmu ieviešanas pakāpi, 

ieviešanas un / vai paplašināšanas ietekmi, kā arī uzraudzības pasākumus, kas 

pamatojas uz ziņojumu, kas jāiesniedz 5 gadus pēc tā publicēšanas datuma.36° 

 

Eiropas Komisijas ieteikums par aktīvu iekļaušanu 

Eiropas Komisijas 2008. gada ieteikums par aktīvu iekļaušanu (https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008H0867): Šo dokumentu EAPN 

                                                           
35 E pantā tika ieteikts pakāpeniski īstenot šajā ieteikumā izklāstītos pasākumus, “(...) ņemot vērā 

ekonomiskos un budžeta resursus, kā arī valsts iestāžu noteiktās prioritātes un līdzsvaru sociālās 

aizsardzības sistēmās”, Eiropas Kopienu Oficiālais Vēstnesis, Nr. L 245/45, 26.08.92. Sk. šeit: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31992H0441 

 
36 Runa ir par šo Eiropas Komisijas ziņojumu Eiropadomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, kā arī Reģionu komitejai, kas tika izdots 1999. gada 

sākumā: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:51998DC0774 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31992H0441
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008H0867
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008H0867
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31992H0441
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:51998DC0774
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tīkls ir stingri atbalstījis, tas ir EAPN politikas un prasību iedvesmots un ir piesaistījis 

politikas veidotāju pastiprinātu uzmanību trīs savstarpēji pastiprinošo virzienu 

(pietiekamais ienākumu atbalsts, iekļaujošais darba tirgus, piekļuve kvalitatīviem 

pakalpojumiem) savstarpējai saistībai. Tas ir arī palīdzējis panākt plašu vienošanos par 

daudzajiem ieguvumiem no pietiekamu resursu nodrošināšanas, lai dzīvotu cilvēka 

cienīgu dzīvi, kā arī atbalstu sociālajai līdzdalībai tiem cilvēkiem, kuri ir darbnespējīgi vai 

nevar sev atrast pienācīgu darbu - piem., cilvēkiem ar invaliditāti vai ilgtermiņa 

bezdarbniekiem. 

 

Eiropas Pamattiesību hartā nostiprinātās tiesības 

2000. gada Eiropas Pamattiesību hartas (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=FR), kas 2009. gadā tika iekļauta 

Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD), 34. panta 3. punkts atzīst tiesības uz 

sociālo un mājokļu jomas palīdzību, lai nodrošinātu pienācīgu dzīvi “visiem 

iedzīvotājiem, kuru resursi ir nepietiekami saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti 

Eiropas Savienības tiesību aktos, kā arī ES dalībvalstu tiesību aktos un praksēs”. 

 

Stratēģijas „Eiropa 2020” saistības attiecībā uz nabadzības mazināšanu 

Pastāv arī iespēja balstīties uz saistībām attiecībā uz nabadzības mazināšanu 

stratēģijas „Eiropa 2020” kontekstā.37 Viens no stratēģijas „Eiropa 2020” pieciem 

pamatmērķiem (https://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators) ir bijis: 

līdz 2020. gadam samazināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku 

skaitu vismaz par 20 miljoniem cilvēku. Šie pamatmērķi tika pārveidoti par 

nacionālajiem mērķiem 

                                                           
37 Kā to varētu izdarīt (un no kādām kļūmēm būtu jāizvairās), sīkāk ir paskaidrots trīs EAPN 

publikācijās, kas tika izdotas kopš 2019. gada rudens: “Zaļā un sociālā izaugsme, kas izbeidz 

nabadzību - EAPN atbilde uz Ikgadējo ilgtspējīgas izaugsmes stratēģiju un Kopīgo nodarbinātības 

ziņojumu” (https://www.eapn.eu/working-for-a-green-and-social-deal-that-ends-poverty-eapn-

response-to-the-annual-sustainable-growth-strategy-2020/); “EAPN 2020. gada instrumentu 

kopums EAPN tīkla dalībniekiem attiecībā uz iesaistīšanos Eiropas pusgadā”; “2020. - 2030. gada 

programmas īstenošana cilvēku un planētas labā - EAPN priekšlikumi attiecībā uz Eiropas 

stratēģiju 2020. - 2030. gadam” (https://www.eapn.eu/delivering-agenda-2030-for-people-and-

planet-eapn-proposals-for-a-post-europe-2020-strategy/. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=FR
https://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators
https://www.eapn.eu/working-for-a-green-and-social-deal-that-ends-poverty-eapn-response-to-the-annual-sustainable-growth-strategy-2020/
https://www.eapn.eu/working-for-a-green-and-social-deal-that-ends-poverty-eapn-response-to-the-annual-sustainable-growth-strategy-2020/
https://www.eapn.eu/delivering-agenda-2030-for-people-and-planet-eapn-proposals-for-a-post-europe-2020-strategy/
https://www.eapn.eu/delivering-agenda-2030-for-people-and-planet-eapn-proposals-for-a-post-europe-2020-strategy/
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(https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4411192/4411431/Europe_2020_Targets.p

df). 

Kopš 2010. gada Eiropas pusgads ar tā tematisku uzsvaru uz minimālajiem 

ienākumiem (un kopš 2020. gada - Ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM), kurus tagad var 

arī efektīvāk izmantot) ir galvenais ES politikas / tiesiski nesaistošas koordinācijas 

instruments, kas ļauj panākt progresu šajā jomā. Stratēģijas „Eiropa 2020” nabadzības 

samazināšanas mērķis tika „atbalstīts” ar Eiropas sociālo tiesību pīlāra pieņemšanu, 

kura 14. principā tiek stingri atzītas eiropiešu tiesības uz pietiekamu minimālo 

ienākumu. 

Attiecībā uz posmu pēc 2020. gada EAPN tīkls saskata vēl piecas turpmākās iespējas un 

galvenos “politikas āķus”, lai papildinātu ES līmeņa politikas pasākumus attiecībā uz 

minimālajiem ienākumiem/shēmām (tās visas joprojām būs aktuālas arī pēc COVID19 

pandēmijas): 

 

1) Reformētais Eiropas pusgads; 

2) Rīcības plāns Eiropas sociālo tiesību pīlāra ieviešanai (sākot ar 2021. gadu), kas 

ir izšķiroša Eiropas Komisijas sociālās politikas iniciatīva uz 2019. gada politisko 

paziņojumu un saistību fona, kurām šobrīd tai būtu jāatbilst; 

3) Nākamās ES Padomes prezidentūras, sākot ar Vācijas prezidentūru 2020. gada 

otrajā pusē; 

4) Nodarbinātības ģenerāldirektorāta, Sociālās aizsardzības komitejas un Eiropas 

sociālās politikas tīkla iepriekšējā darbība un / vai ziņojumi; 

5) Politiskās deklarācijas, par kurām Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 

un Eiropas Parlaments ir balsojuši pēdējā desmitgadē. 

 

Iespēja labāk izmantot reformēto Eiropas pusgadu 

2020. gadā Eiropas pusgads tika pārveidots – tajā tika iekļauta apņemšanās īstenot 

Eiropas sociālo tiesību pīlāra un Sociālo rezultātu apkopojuma mērķus, izmantojot jauno 

ASGS pamatsistēmu un mērķus: 

 Aplūkojot Eiropas pusgadu, tika integrēts minimālo ienākumu temats, it īpaši 

izmantojot ES dalībvalstīm adresētus ieteikumus. EAPN tīkls atbalsta dalībvalstīm 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4411192/4411431/Europe_2020_Targets.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4411192/4411431/Europe_2020_Targets.pdf
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adresētu konkrētu ieteikumu izmantošanu, lai uzlabotu minimālo ienākumu 

shēmas, ja tie veicina politiku saskaņā ar trim galvenajiem kritērijiem, kas tika 

izklāstīti šī dokumenta 3.2. apakšnodaļā. Tie būtu jāsaista arī ar ESF+ vai citu ES 

fondu izmantošanu, it īpaši dalībvalstīs ar zemu sociālās aizsardzības valsts 

finansējuma līmeni, lai uzlabotu vai izveidotu infrastruktūru atbilstošām 

minimālo ienākumu shēmām. 

 Iepriekšminēto pamatproblēmu var ilustrēt, aplūkojot 2018. gada dalībvalstīm 

adresētos konkrētos ieteikumus par minimālajiem ienākumiem: tos ir 

saņēmušas 6 dalībvalstis (BG, EE, ES, HU, LV, RO), savukārt citas valstis, kurās 

trūkst universālā minimālā ienākuma rādītāja (IT) netika minētas. No tiem četros 

dalībvalstīm adresētos konkrētos ieteikumos bija skaidri uzsvērta minimālo 

ienākumu pietiekamība (BG, EE, HU, LV), savukārt 3 - minimālo ienākumu 

pārklājums (BG, ES, HU). Attiecībā uz citām valstīm, MIS kvalitāte dažreiz tika 

pieminēta ieteikumu preambulā, taču arī vienlaikus netika sniegti ieteikumi par 

politiku. 

 

Novērtējot 2019. gada Dalībvalstīm adresētos konkrētos ieteikumus 

(https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2019/09/EAPN-2019-Semester-

Report-Full-FINAL_Print-3844.pdf), EAPN tīkla dalībnieki no vairākām 

dalībvalstīm (EE, ES, FI, PT, RO) ir atzinīgi novērtējuši atsauces uz sociālās 

aizsardzības pietiekamību, pārklājumu un efektivitāti, kā arī atbilstošu minimālo 

ienākumu shēmu uzlabošanas un ieviešanas pieminēšanu (ES, RO). 

 

 EAPN tīkls ir kritiski novērtējis vairākus gadījumus, kad uzmanība, ko Eiropas 

Komisija pievērš pienācīgam minimālajam ienākumam, tiek apdraudēta ar 

prioritāti, kas tiek piešķirta budžeta ilgtspējībai, sociālās aizsardzības pabalstu 

konsolidācijai, mērķauditorijas palielināšanai un / vai atbalsta koncentrēšanai uz 

tiem cilvēkiem, kam tas ir visvairāk nepieciešams. 

 EAPN tīkla dalībnieki uzsver arī, ka Eiropas pusgadu varētu un vajadzētu 

izmantot kā instrumentu, kas atbalstītu progresa uzraudzību, tomēr tas nevar 

aizstāt juridiski saistošu un izpildāmu ES līmeņa minimālo ienākumu 

instrumentu. 

https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2019/09/EAPN-2019-Semester-Report-Full-FINAL_Print-3844.pdf
https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2019/09/EAPN-2019-Semester-Report-Full-FINAL_Print-3844.pdf


~ 32 ~ 
 

Nepieciešamība pilnībā izmantot Eiropas sociālo tiesību pīlāra potenciālu un izmantot 

rīcības plānu attiecībā uz ESTP 

Pieņemot Eiropas sociālo tiesību pīlāru (ESTP), tika stingri atzītas eiropiešu tiesības uz 

atbilstošu minimālo ienākumu pabalstu. ESTP 14. principā ir teikts, ka "ikvienam, kam 

trūkst pietiekamu līdzekļu, ir tiesības uz adekvātu minimālo ienākumu pabalstu, kas 

nodrošina cilvēka cienīgu dzīvi visos dzīves posmos, un tiesības uz ērtu piekļuvi sociālā 

atbalsta precēm un pakalpojumiem. Personām darbspējīgā vecumā minimālo ienākumu 

pabalstu apvieno ar stimuliem no jauna integrēties darba tirgū”.38 EAPN tīkls uzskata, 

ka, neskatoties uz to, ka Eiropas sociālo tiesību pīlārs tika pieņemts, izmantojot 

starpiestāžu deklarāciju, tas nav juridiski saistošs instruments. Neskatoties uz to, 

ESTP: 

 ir svarīgs atspēriena punkts, lai Eiropas Savienību padarītu sociālāku tās 

iedzīvotāju labā un ievērojami uzlabotu viņu dzīves un darba apstākļus; 

 varētu un tam vajadzētu kalpot par kompasu atjaunotai sociālajai 

augšupvērstai konverģencei ES, kas arī palīdzētu nodrošināt līdzvērtīgus 

konkurences apstākļus visās ES dalībvalstīs un mazināt (galvenokārt starpvalstu) 

sociālo dempingu; 

 varētu stiprināt pašreizējo politikas sistēmu attiecībā uz pietiekamu minimālo 

ienākumu Eiropas līmenī, ja to īstenotu, izmantojot vērienīgu rīcības plānu, 

tostarp attiecībā uz ESTP 14. un 12. principu; 

 ir galvenais instruments, kas palīdz atbalstīt ES tiesiski nesaistošu instrumentu 

ieviešanu un - kopā ar Sociālo rezultātu apkopojumu - atbalstīt Eiropas pusgada 

procesu, it īpaši izmantojot dalībvalstīm adresētus konkrētus ieteikumus. 

                                                           
38 EAPN tīkls savā 2017. gada nostājas dokumentā par ESTP “Padarīsim sociālās tiesības par 

Eiropas galveno prioritāti!” (https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2017/09/EAPN-2017-

EAPN-Response-European-Pillar-Social-Rights-1314.pdf) ir noteicis piecus pamatprincipus, kas 

atbilst EAPN tīkla politiskajām prioritātēm. Tie ir: 14. ESTP  princips (par minimālajiem 

ienākumiem), 12. princips (par sociālo aizsardzību), 6. princips (par atalgojumu), 1. princips (par 

vispārīgo profesionālo izglītību un mūžizglītību) un 20. princips (par piekļuvi pakalpojumiem). 

Kopš jaunās EK stāšanās amatā lielāka uzmanība tika pievērsta mājokļu zaudēšanas un 

bezpajumtniecības tēmai, kas ir ietverta ESTP 19. principā (par mājokļiem un palīdzību 

bezpajumtniekiem). 

https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2017/09/EAPN-2017-EAPN-Response-European-Pillar-Social-Rights-1314.pdf
https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2017/09/EAPN-2017-EAPN-Response-European-Pillar-Social-Rights-1314.pdf
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EAPN tīkls uzskata, ka tagad ir pienācis laiks īstenot ESTP principos izteiktās saistības. 

Balstoties uz impulsu, kas tika izveidots ar ESTP pasludināšanu un jaunās Eiropas 

Komisijas paziņojumiem (jo īpaši Nicolas Schmit, nodarbinātības un sociālo tiesību 

komisāra, paziņojumiem uzklausīšanas laikā EP un kopš viņš stājās amatā 2019. gada     

1. decembrī) attiecībā uz ES sociālās dimensijas stiprināšanu, EAPN tīkla dalībnieki 

saskata jaunas iespējas ES līmeņa politikai un tiesiskai rīcībai attiecībā uz minimālo 

ienākumu shēmām. 

Lai virzītos uz priekšu šajā virzienā, būtu jāturpina konsultācijas par rīcības plānu 

attiecībā uz Eiropas sociālo tiesību pīlāru.39 EAPN tīkla dalībnieki uzskata, ka turpmāk, 

sākot ar 2021. gadu ir nepieciešama dalībvalstu valdību, sociālo partneru dalībvalstu un 

Eiropas līmenī un Eiropas institūciju (Eiropas Komisija, Parlaments, Padome) stingra 

politiskā griba - sadarbojoties ar NVO un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, tā tiks 

vērienīgi īstenota, balstoties uz visaptverošu un atjaunotu Eiropas nabadzības 

apkarošanas stratēģiju. 

 

Gūt maksimālu labumu no gaidāmajām ES Padomes prezidentūru politiskajām 

prioritātēm 

Vācijas ES Padomes prezidentūras (kas notiks 2020. gada otrajā pusē) plānos - censties 

sasniegt atjaunotu apņemšanos “izveidot ES līmeņa sistēmu attiecībā uz nacionālām 

minimālo ienākumu shēmām” (kā tas tika noteikts pašreizējās federālās valdības trīs 

valdošo partiju 2018. gada Koalīcijas līgumā) - nav skaidras norādes uz ES līmeņa 

juridisku instrumentu. Šos plānus galvenokārt motivē apzinātā nepieciešamība 

pārorientēt ES iniciatīvas, lai atbalstītu sociālo un ekonomisko augšupvērsto 

konverģenci un novērstu ES iekšējo izraisīto “nabadzības migrāciju”, kad cilvēki ir spiesti 

migrēt uz citām ES dalībvalstīm nepietiekami augsta dzīves līmeņa dēļ. 

 

                                                           
39 Ja ESTP rīcības plāns palīdzēs izstrādāt atjauninātu un visaptverošu ES līmeņa nabadzības 

apkarošanas stratēģiju un / vai attiecīgās ES iestādes izlems pieņemt jaunu stratēģiju pēc 

stratēģijas Eiropa 2020, būs pieejami papildu attīstības punkti. 
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Pamatoties uz iepriekšējo darbu un turpināt attīstīt darbu pie minimālajiem ienākumiem 

un minimālo ienākumu shēmām, ko veic Nodarbinātības ģenerāldirektorāts, Sociālās 

aizsardzības komiteja un Eiropas sociālās politikas tīkls 

EAPN tīkla dalībnieki uzskata, ka ir svarīgi izmantot un pilnveidot līdzšinējo Sabiedrisko 

pakalpojumu tīkla darbu pie minimālajiem ienākumiem (arī strukturēto dialogu 

kontekstā), Nodarbinātības ģenerāldirektorāta organizēto tematisko pārskatu par 

minimālajiem ienākumiem, Sociālās aizsardzības komitejas paveikto darbu un izdotos 

ziņojumus (arī saistībā ar salīdzinošās pārskatīšanas vingrinājumiem attiecībā uz 

minimālajiem ienākumiem), kā arī Eiropas sociālās politikas tīkla darbu40 pēdējo gadu 

laikā. Vajadzētu pieņemt un izmantot arī Bea Cantillon 2019. gada analītisko rakstu 

“Eiropas sociālo tiesību pīlārs: 10 argumenti par to, kāpēc būtu jāpiešķir prioritāte 

minimālajiem ienākumiem” un viņas rakstā izteiktos priekšlikumus. 

(https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/content/docs/nl/sociaal-beleid-

vorm-geven/arguments-bea-cantillon.pdf)  

 

Iespēja balstīties uz iepriekšējām Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un EP 

politiskajām deklarācijām kā uz noderīgiem atsauces dokumentiem, kas apliecina 

nepieciešamību pēc augšupvērstas konverģences attiecībā uz minimālo ienākumu un 

minimālo ienākumu shēmām 

Jau 2013. gadā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) pieņēma pirmo 

atzinumu, kurā tika pausta doma, ka “Eiropas minimālo ienākumu noteikšana palīdzēs 

nodrošināt ekonomisko un teritoriālo kohēziju, aizsargāt iedzīvotāju pamattiesības, 

garantēt līdzsvaru starp ekonomiskajiem un sociālajiem mērķiem, kā arī taisnīgi pārdalīt 

bagātību un ienākumus” (1.2. punkts, 1. lpp.). Vēl šis dokuments ir aicinājis Eiropas 

Komisiju “izskatīt finansēšanas iespējas Eiropas minimālajiem ienākumiem, īpašu 

uzmanību pievēršot atbilstoša Eiropas fonda izveidošanas perspektīvai” (1.14. punkts,      

2. lpp.).41 

                                                           
40 Eiropas sociālās politikas tīkls - ESPN (2016) Minimālo ienākumu shēmas Eiropā - 2015. gada 

nacionālās politikas pētījums (autori: Hugh Frazer; Eric Marlier) 
41 EESK (2013): Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par Eiropas minimālo 

ienākumu un nabadzības rādītājiem, 2013. gada 10. decembris, SOC / 482. Skatīt šeit: 

https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/content/docs/nl/sociaal-beleid-vorm-geven/arguments-bea-cantillon.pdf
https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/content/docs/nl/sociaal-beleid-vorm-geven/arguments-bea-cantillon.pdf
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2019. gadā EESK pieņēma otro atzinumu par “Eiropas pamatdirektīvu par minimālajiem 

ienākumiem” (https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-

reports/opinions/european-framework-directive-minimum-income-own-initiative-

opinion). Tajā tika spriests, ka “tiesiski saistošu Eiropas sistēmu ieviešana pienācīgiem 

minimālajiem ienākumiem Eiropā, veicinošu minimālo ienākumu shēmu paplašināšana ES 

dalībvalstīs, to atbalstīšana un ieviešana "pienācīgā" līmenī tādējādi būtu nozīmīga 

sākotnēja Eiropas reakcija uz nopietno un pastāvīgo nabadzības problēmu Eiropas 

dalībvalstīs.” (3. lpp.) 

Šajā atzinumā tika secināts arī, ka tā "varētu būt direktīvas forma, kurā būtu noteikta 

atskaites sistēma atbilstoša minimālā ienākuma noteikšanai, kas būtu pielāgots katras 

dalībvalsts dzīves līmenim un dzīvesveidam, ņemot vērā arī sociālo pārdali, nodokļus un 

dzīves līmeņa faktorus, pamatojoties uz patēriņa grozu, kura metodoloģija arī tiktu 

noteikta Eiropas līmenī.” (3. lpp.) 

Eiropas Parlaments (EP) 2017. gadā vienojās par rezolūciju42, kurā visas ES dalībvalstis 

tiek aicinātas “ieviest pietiekamas minimālo ienākumu shēmas, pievienojot tām 

pasākumus, kuri palīdzēs darbspējīgiem iedzīvotājiem atgriezties darba tirgū, kā arī 

izglītības un apmācības programmas, kas ir pielāgotas atbalsta saņēmēju personiskajai un 

ģimenes situācijai” (1. punkts). Šajā rezolūcijā ir arī daudz punktu, kurus atbalsta EAPN 

tīkla dalībnieki. 

3.3.3 Nepietiekamais progress, kas tika panākts, izmantojot tiesiski nesaistošas 

iniciatīvas ES līmenī 

Neskatoties uz to, ka pēdējos gados daudzās ES dalībvalstīs varētu panākt būtiskāku 

progresu attiecībā uz dziļa materiālā trūkuma mazināšanu43 (skatīt arī iepriekšējo           

                                                                                                                                                                                     
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/european-

minimum-income-and-poverty-indicators 

 
42 Eiropas Parlaments (2017): Minimālo ienākumu politika kā līdzeklis cīņai pret nabadzību - 

Eiropas Parlamenta 2017. gada 24. oktobra rezolūcija par minimālo ienākumu politiku kā līdzekli 

nabadzības apkarošanai (2016/2270(INI)), P8_TA(2017)0403. Skatīt šeit:  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0403_EN.html 
43 2020. gada Kopīgajā nodarbinātības ziņojumā (https://ec.europa.eu/info/publications/2020-

european-semester-joint-employment-report_en) ir minēts, ka ir vērojams “straujš to cilvēku 

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/european-framework-directive-minimum-income-own-initiative-opinion
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/european-framework-directive-minimum-income-own-initiative-opinion
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/european-framework-directive-minimum-income-own-initiative-opinion
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/european-minimum-income-and-poverty-indicators
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/european-minimum-income-and-poverty-indicators
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0403_EN.html
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-joint-employment-report_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-joint-employment-report_en
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3.1. apakšnodaļu), EAPN tīkls uzskata, ka pēdējo 20 gadu laikā izmantotā “tiesiski 

nesaistoša pieeja” un politikas koordinācijas mehānismi nav spējuši efektīvi un 

ilgtspējīgi samazināt monetāro nabadzību, nodarbināto personu nabadzību un 

ienākumu nevienlīdzību. To varētu ilustrēt arī ar četriem ES līmeņa rādītājiem (sīkāku 

informāciju skat. šī dokumenta 2. pielikumā), kas nepārprotami pamato EAPN tīkla 

prasības pēc ES līmeņa rīcības attiecībā uz minimālo ienākumu un minimālajām algām: to 

cilvēku skaits, kuri ir pakļauti nabadzības vai sociālās atstumtības riskam (AROPE), 

joprojām ir ļoti augsts - 2018. gadā Eiropas Savienībā tie ir bijuši aptuveni 110 miljoni 

cilvēku vai gandrīz 22% no visiem ES iedzīvotājiem. 

Mēs varam novērot arī arvien pieaugošo nodarbināto personu nabadzības līmeni, kas 

kopš 2008. gada ekonomiskās krīzes ir sasniedzis rekordaugstu līmeni – tā 2018. gadā 

gandrīz 10% no visiem iedzīvotājiem saskaras ar šo problēmu. Arī ienākumu 

nevienlīdzība pieaug tādā veidā, ka 2017. gadā bagātāko 20% iedzīvotāju rīcībā esošie 

ienākumi bija 5,1 reizes lielāki nekā nabadzīgāko 20% iedzīvotāju ienākumi.  

Un, visbeidzot, 2020. gada Kopīgajā nodarbinātības ziņojumā tika ziņots, ka pēdējā laikā ir 

samazinājusies sociālo pabalstu sistēmas (tostarp arī minimālo ienākumu shēmu) spēja 

mazināt nabadzības līmeni - 2018. gadā (salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem) tāda 

problēma pastāvēja 16 no 28 ES dalībvalstīm. 

Kopumā nepietiekamais progress, ko varētu panākt ar pašreizējām minimālo ienākumu 

shēmām kā instrumentu, lai būtiski samazinātu nabadzību, rada arī jautājumu par 

„tiesiski nesaistošu mehānismu” efektivitāti: 

 EAPN tīkls pauž nožēlu par to, ka pārāk daudzās ES dalībvalstīs netiek efektīvi 

īstenots Eiropas Padomes 1992. gada ieteikums par kopīgiem kritērijiem attiecībā 

uz pietiekamiem resursiem un sociālo palīdzību sociālās aizsardzības sistēmās, kā 

tika paskaidrots iepriekš, šī dokumenta 3.3.2. apakšnodaļā. 

                                                                                                                                                                                     
skaita kritums, kuri saskaras ar dziļu materiālo trūkumu” (19. lpp.), šim skaitlim sasniedzot 

viszemāko līmeni jaunākajā vēsturē - 5,9%, taču ar šo problēmu joprojām saskaras gandrīz           

30 miljoni cilvēku visā ES.” Šajā ziņojumā ir teikts, ka šo sociāli atstumto cilvēku skaita 

samazinājumu “galvenokārt veicina stabili uzlabojumi valstīs, kur materiālā trūkuma līmenis ir 

augsts”. Materiālā un sociālā nenodrošinātība, kas aptver plašāku trūkuma dimensiju klāstu, arī 

liecina par nepārtrauktiem uzlabojumiem”(124. lpp.). 
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 EAPN tīkls pauž nožēlu arī par Eiropas Komisijas 2008. gada ieteikuma par aktīvu 

iekļaušanu nepietiekamu īstenošanu. Eiropas iestādes nav izmantojušas to kā reālu 

atspēriena punktu, lai izstrādātu konkrētas iniciatīvas attiecībā uz minimālo 

ienākumu shēmām. 

 Balstoties uz 2013. gada Sociālo ieguldījumu paketi turpmāk netika panākts 

pietiekams progress. Tajā ietilpa Ziņojums par 2008. gada Aktīvās iekļaušanas 

ieteikuma īstenošanu.44 

 Kā tas tika paskaidrots iepriekš, neskatoties uz to, ka saturiski 2017. gada Eiropas 

sociālo tiesību pīlārs ir visai noderīgs, tas joprojām - formāli un juridiski runājot, - ir 

“tikai” tiesiski nesaistoša starpiestāžu deklarācija ar principiem un labiem 

politiskiem nodomiem. Lai panāktu progresu īstenojamo sociālo tiesību jomā Eiropas 

pilsoņiem, tas būtu jāpamato ar konkrētām Eiropas Komisijas, ES dalībvalstu un / vai 

ES līmeņa un / vai dalībvalstu sociālo partneru neleģislatīvām un likumdošanas 

iniciatīvām.45 

 EAPN tīkls uzskata, ka Eiropas pusgads (kopš 2020. gada - ieskaitot arī ilgtspējīgas 

attīstības mērķus) ir galvenais pašreizējais un turpmākais ES politikas / tiesiski 

nesaistošas koordinācijas instruments. Tas nodrošina efektīvus uzraudzības 

instrumentus un arī nosaka skaidras procedūras un kanālus, lai nodrošinātu jēgpilnas 

konsultācijas, pilsoniskās sabiedrības organizāciju un sociālo partneru iesaistīšanos 

un līdzdalību nacionālā un ES līmeņa politikas izstrādē un uzraudzībā - vismaz uz 

papīra parasti to aktīvi atbalsta EK dienesti. 

                                                           
44 Šajā ziņojumā bija iekļauts priekšlikums par patēriņa groza izstrādi kā daļu no EK vadlīnijām 

dalībvalstīm, lai uzlabotu minimālo ienākumu pietiekamību. Tajā tika ierosināts arī, ka 

kompetentajām administrācijām ir jāizveido vienas pieturas aģentūras, lai atvieglotu pasākumu 

integrētu īstenošanu tiem cilvēkiem, kuriem ir tiesības uz šiem pasākumiem un kuriem tie ir 

nepieciešami. Neskatoties uz to, šajā ziņojumā netika iekļauts arī ceļvedis tā īstenošanai ES 

dalībvalstīs, tāpēc tas nevarēja nodrošināt taustāmus rezultātus. 

 

45 Kā tas ir minēts Eiropas sociālo tiesību pīlāra 14. apsvērumā: “Eiropas sociālo tiesību pīlārs pauž 

principus un tiesības, kas ir nepieciešamas taisnīgam un labi funkcionējošam darba tirgum un 

labklājības sistēmām 21. gadsimta Eiropā. Tas atkārtoti apstiprina dažas no tiesībām, kuras jau 

pastāv Savienības acquis. Tajā ir pievienoti arī jauni principi, kas risinātu sabiedrības, tehnoloģiju 

un ekonomikas attīstības radītās problēmas. Lai šīs tiesības un principi būtu juridiski īstenojami, 

vispirms atbilstošā līmenī būtu jāīsteno konkrētie pasākumi vai būtu jāpieņem attiecīgie tiesību 

akti. ” 
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Lai gan pēdējos gados konkrētajos ieteikumos (CSRs) arvien mazākam skaitam ES 

dalībvalstu tika veltīta skaidra uzmanība minimālo ienākumu shēmu vai minimālo 

ienākumu pabalstu pietiekamībai un / vai pārklājumam (sk. arī šī dokumenta       

3.3.2. apakšnodaļu), tas (pagaidām) nav nodrošinājis liela mēroga panākumus šajā 

jomā. EAPN tīkls uzskata, ka tāpēc noteikti ir nepieciešams tiesiski saistošs ES līmeņa 

instruments. 

 

EAPN un EMIN tīkls uzskata, ka ES nespēja panākt efektīvu progresu nabadzības 

samazināšanas jomā, izmantojot tikai tiesiski nesaistošus instrumentus, sniedz 

pārliecinošus argumentus tam, lai vajadzētu izvirzīt prasību par juridiski saistoša ES 

līmeņa instrumenta ieviešanu minimālo ienākumu jomā. Šādam instrumentam būtu 

trīs mērķi: 

 

1) Ir obligāti aktīvi un efektīvi jāīsteno sociālās un cilvēktiesības, kas noteiktas 

vairākos galvenajos ES dokumentos un kas atbalsta pakāpenisku Eiropas sociālā 

modeļa īstenošanu. 

2) Tas palīdzētu attaisnot miljonu eiropiešu cerības attiecībā uz viņu nacionālo 

labklājības telpu. 

3) Tas palīdzētu atjaunot uzticību un nepārtrauktu atbalstu Eiropas (integrācijas) 

projektam no miljoniem eiropiešu ar (ļoti) zemu ienākumu līmeni tiem 

iedzīvotājiem, kuriem nav materiālu aktīvu, kuri atrodas nelabvēlīgā vai 

neaizsargātā situācijā, tiem, kuriem nav pieejami būtiski pakalpojumi un / vai kuri 

ir izslēgti no lēmumu pieņemšanas procesiem mūsu sabiedrībā. 

EAPN (un EMIN) tīkls ir noteicis atbilstošu un spēcīgu juridisko pamatu Eiropas 

Savienības līmeņa rīcībai (skatīt šī dokumenta 3.3.4. apakšnodaļu), kas labi noderētu šī 

mērķa sasniegšanai. 
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3.3.4. EAPN un EMIN tīkla noteiktais atbilstošais juridiskais pamats ES 

pamatdirektīvai par minimālajiem ienākumiem 

EAPN (un EMIN) tīkls iesaka izmantot Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 

153. panta 1. punkta h) apakšpunktu par “no darba tirgus izslēgto personu 

integrāciju” kā juridisko pamatu Pamatdirektīvai par minimālajiem ienākumiem.46  

Šīs izvēles galvenie iemesli ir šādi: 

o Līguma par Eiropas Savienības darbību 153. pants ir atrodams sadaļā “Sociālā 

politika”. LESD 153. panta 1. punkta h) apakšpunkts attiecas uz sociālās labklājības 

pabalstu saņēmējiem, ko parasti var saprast kā personas, kas ir izslēgtas no darba 

tirgus.  

 

Tikai šis apakšpunkts ļautu šajā sistēmā iekļaut sociālās palīdzības pabalstus un / 

vai no iemaksām neatkarīgas sociālās aizsardzības shēmas, savukārt LESD       

153. panta 1. punkta c) apakšpunkts par nodarbināto sociālo drošību un sociālo 

aizsardzību darbotos tikai tādās shēmās, kurās pastāv saikne ar nodarbinātību, t.i., 

tikai attiecībā uz darba ņēmējiem un / vai uz iemaksām balstītām sociālās 

apdrošināšanas shēmām. 

 

o Minimālo ienākumu shēmas patiešām var uzskatīt par instrumentu, kura mērķis 

ir ne tikai reintegrācija sabiedrībā kopumā, bet arī profesionāla (re-)integrācija. 

Tās ir izveidotas un izstrādātas, lai palīdzētu iedzīvotājiem pārvarēt sociālo un 

ekonomisko atstumtību, kas neizriet no darba tirgus vai nodarbinātības. Tomēr 

neapstrīdams ir arī tas, ka minimālo ienākumu shēmas pārsniedz šo objektīvo 

                                                           
46 Šis priekšlikums ir balstīts uz 2010. gada EAPN darba dokumentu attiecībā uz pamatdirektīvu 

par minimālo ienākumu (https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/Working-Paper-on-a-

Framework-Directive-EN-FINAL.pdf), izdotu pēc juridisko ekspertu pētījuma, kuru EAPN pasūtīja 

2010. gadā - sk. Gorjão-Henriques / Sousa Ferro / Brito Camacho (2010): ES direktīva par 

pietiekamu minimālo ienākumu (https://eminnetwork.files.wordpress.com/2018/12/EAPN-2010-

Minimum-Income-Directive-legal-assessment-107.pdf), Juridisko novērtējumu, kas veikts EMIN-2 

projekta ietvaros – sk. EMIN-2 projekta noslēguma ziņojumu 3. nodaļu “ES direktīva par 

atbilstošām minimālo ienākumu shēmām” 

(https://eminnetwork.files.wordpress.com/2019/02/emin2-eu-final-report-jan_2018.pdf)        

(37.-38. lpp.) un uz citiem ekspertu pētījumiem, tostarp uz 49. zemsvītras piezīmē minēto. 

https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/Working-Paper-on-a-Framework-Directive-EN-FINAL.pdf
https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/Working-Paper-on-a-Framework-Directive-EN-FINAL.pdf
https://eminnetwork.files.wordpress.com/2018/12/EAPN-2010-Minimum-Income-Directive-legal-assessment-107.pdf
https://eminnetwork.files.wordpress.com/2018/12/EAPN-2010-Minimum-Income-Directive-legal-assessment-107.pdf
https://eminnetwork.files.wordpress.com/2019/02/emin2-eu-final-report-jan_2018.pdf
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mērķi izveidot finanšu drošības tīklu, kas būtu pēdējais iespējamais līdzeklis 

cilvēka cienīgas dzīves nodrošināšanai visiem iedzīvotājiem. 

o Savā ekspertu pētījumā Benz (2019) - sk. 55. zemsvītras piezīmi pilnīgai 

bibliogrāfiskai atsaucei - apgalvo, ka, ja pastāv politiskā griba, tad LESD 153. panta 

1. punkta h) apakšpunktā minēto personisko piemērošanas jomu varētu 

paplašināt ārpus tiem cilvēkiem, kas ir izslēgti no darba tirgus, piem., attiecināt 

to arī uz personām ar fiziskā vai garīgā rakstura traucējumiem (invalīdiem), 

personām ar zemu kvalifikācijas līmeni, kas pašlaik ir izslēgti no darba tirgus, 

personām ar zemu darba intensitāti un bezpajumtniekiem - tā kā “iekļaušanas” 

uzdevums plašā nozīmē ietver arī citus “sociālās atstumtības” aspektus. Tas 

savukārt ir saistīts ar integrēto aktīvās iekļaušanas pieeju. Tāpēc EAPN tīkls 

uzskata, ka LESD 153. panta 1. punkta h) apakšpunkts ir piemērots pamats ES 

līgumam. 

o Pretēji LESD 153. panta 1. punkta c) apakšpunkta izmantošanai, kad Eiropadomē 

nepieciešama vienprātība, lai apstiprinātu uz to balstītos ES tiesību aktus47, ES 

tiesību aktu pieņemšana, pamatojoties uz LESD 153. panta 1. punkta h) 

apakšpunktu notiek ar kvalificētu balsu vairākumu (QMV) Eiropadomē. Tā kā ir 

iespējams, ka tiks apstrīdēts pamatdirektīvas par minimālajiem ienākumiem 

atbilstošais juridiskais pamats, tas arī liek domāt, ka LESD 153. panta 1. punkta h) 

apakšpunkts ir „darbspējīgāks pamats” saistībā ar LESD 153. panta 2. punktu. 

LESD 153. panta 2. punkts savukārt pilnvaro ES pieņemt pasākumus, lai atbalstītu 

un papildinātu ES dalībvalstu pasākumus, tostarp arī no darba tirgus atstumto 

personu integrācijas jomā.48 

                                                           
47 LESD 153. panta 1. punkta c) apakšpunkts prasītu ne tikai vienbalsību, bet arī izslēgt tās 

personas, kuras saskaņā ar sociālās drošības un aizsardzības likumiem saskaņā ar Regulu (EK) 

883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu nav definētas vai uzskatītas par atbilstošām 

darbinieku kategorijām, kā to ir paskaidrojis un argumentējis Kingreen (2017) savā Vācijas Darba 

un sociālo lietu ministrijas (BMAS) pasūtītajā ekspertu pētījumā “Saistošs ES tiesiskais regulējums 

sociālās nodrošināšanas pamatsistēmām ES dalībvalstīs” - Juridiskais atzinums / BMAS pētījumu 

ziņojums 491., 19-22 un 25.-28. lpp. 
48

 LESD 153. pantā papildus ir iekļauts 1. punkta j) apakšpunkts, kas ir veltīts sociālās atstumtības 

apkarošanai, kuru tomēr nevar izmantot kā juridisko pamatu tādu direktīvu pieņemšanai, kas 

nosaka “obligātās prasības pakāpeniskai ieviešanai, ņemot vērā nosacījumus un tehniskos 

noteikumus katrā ES dalībvalstī”. Un visbeidzot, LESD 153. pantā ir iekļauts arī 1. punkta                
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2010. gada EAPN Darba dokuments attiecībā uz pamatdirektīvu par minimālajiem 

ienākumiem (https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/Working-Paper-on-a-

Framework-Directive-EN-FINAL.pdf) un 2010. gada juridiskais pētījums, kuru 

pasūtīja EAPN tīkls (ES direktīva par pietiekamu minimālo ienākumu. Juridiskais 

novērtējums - https://eminnetwork.files.wordpress.com/2018/12/EAPN-2010-

Minimum-Income-Directive-legal-assessment-107.pdf) ir apstiprinājuši, ka šāds 

instruments atbilstu ES līguma subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem, it 

īpaši tāpēc, ka tā mērķis nebūtu nacionālo sistēmu vai politiku (tostarp arī minimālo 

ienākumu shēmu) saskaņošana sociālās aizsardzības jomā.49
 Visbeidzot, tajos tiek 

uzskatīts, ka formāli LESD 153. panta 2. punkts ir pietiekams kā juridiskais pamats, 

vienlaikus ievērojot likumdošanas procedūru, kas piemērojama 153. panta 1. punkta 

h) apakšpunktā ietvertajiem tiesību aktiem. 

 

EAPN tīkls uzskata, ka LESD 174. un 175. panti - daļa no XVIII sadaļas “Ekonomiskā, 

sociālā un teritoriālā kohēzija” - varētu būt noderīgi, lai politiski un juridiski 

papildinātu un pamatotu likumdošanas priekšlikumu, kura pamatā ir LESD 153. panta 

1. punkta h) apakšpunkts. Abi šie panti atbalsta arī ekonomiskās un sociālās 

augšupvērstās konverģences mērķi.50 

                                                                                                                                                                                     
k) apakšpunkts par sociālās aizsardzības sistēmu modernizāciju. Tomēr uz šo LESD 153. panta 

pēdējo daļu attiecas tas pats ierobežojums, kas tika iepriekš izskaidrots attiecībā uz 1. punkta        

j) apakšpunktu. 

 
49

 Šajā sakarā juridiskā kompetence atsaucas uz Eiropas Komisijas 2008. gada 3. oktobra 

ieteikuma par aktīvu iekļaušanu 7. apsvērumu (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008H0867), kurā ir noteikts, ka, lai būtu saskaņā ar 

subsidiaritātes principu, “Komisija ir norādījusi, ka tā uzskata, ka subsidiaritātes princips prasa, lai 

dalībvalstis būtu atbildīgas par ienākumu atbalsta līmeņa noteikšanu un par piemērota politikas 

kopuma izveidošanu, ņemot vērā dažādās situācijas un vajadzības vietējā, reģionālā un valsts 

līmenī. Šis apgalvojums tomēr nenozīmē, ka minimālā MI atbalsta līmeņa noteikšana ES līmenī 

pārkāptu šo principu.” (13. lpp.) 
50 LESD 174. pantā ir teikts: “Lai veicinātu vispārējo harmonisko attīstību, Eiropas Savienībai ir 

jāattīsta un jāturpina tāda darbība, kas stiprina tās ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju. It 

īpaši Eiropas Savienībai būtu jātiecas mazināt atšķirības starp dažādu reģionu attīstības līmeņiem 

(…)”. LESD 175. panta otrajā un trešajā teikumā ir paskaidrots, ka “formulējot un īstenojot Eiropas 

Savienības politiku un darbības, kā arī īstenojot iekšējo tirgu, ir jāņem vērā 174. pantā noteiktie 

mērķi un jāveicina šo mērķu sasniegšana” un ka “Eiropas Savienībai būtu jāatbalsta šo mērķu 

https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/Working-Paper-on-a-Framework-Directive-EN-FINAL.pdf
https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/Working-Paper-on-a-Framework-Directive-EN-FINAL.pdf
https://eminnetwork.files.wordpress.com/2018/12/EAPN-2010-Minimum-Income-Directive-legal-assessment-107.pdf
https://eminnetwork.files.wordpress.com/2018/12/EAPN-2010-Minimum-Income-Directive-legal-assessment-107.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008H0867
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008H0867
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3.3.5 Darbības joma un aspekti, kas būtu jāiekļauj ES pamatdirektīvā par 

minimālajiem ienākumiem 

Pēc EAPN tīkla viedokļa, kādi jautājumi būtu jāiekļauj ES līmeņa juridiskajā 

instrumentā attiecībā uz minimālajiem ienākumiem? Kādi kopīgi kritēriji būtu 

jāizmanto, lai definētu pietiekamas, pieejamas un veicinošas minimālo ienākumu 

shēmas?51 

 

 Vienota metodika atbilstības noteikšanai, t.i., pabalstu līmeņa noteikšanai un to 

pielāgošanai mājsaimniecības lielumam.  

 

Šajā kontekstā svarīgi ir divi punkti: 

1) Minimālo ienākumu pietiekamības noteikšanas kopīgajai metodoloģijai būtu 

jābalstās uz saskaņoto ES nabadzības riska rādītāju (60% no izlīdzinātiem 

mājsaimniecības rīcībā esošajiem neto ienākumiem) un uz apstiprināto jauno 

sociālās un materiālās nenodrošinātības rādītāju kā uz dalībvalstu atskaites 

punktiem un kā uz salīdzināmiem pietiekamības rādītājiem. 

2) Būtu jāturpina attīstīt un izmantot vienoto ES mēroga sistēmu un metodiku 

attiecībā uz patēriņa grozu, lai nabadzības riska slieksni (jeb ES līmeņa AROP 

                                                                                                                                                                                     
sasniegšana ar darbību, ko tā veic, izmantojot struktūrfondus”, skaidri minot sarakstā, kas tam 

seko, Eiropas Sociālo fondu (ESF). 

 
51 Šie jautājumi un kritēriji pirmo reizi tika izstrādāti EAPN tīkla 2010. gada darba dokumentā par 

minimālo ienākumu pamatdirektīvu (https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/Working-Paper-

on-a-Framework-Directive-EN-FINAL.pdf), kā arī 2010. gada EAPN bukletā ar galvenajām 

prasībām attiecībā uz MI (https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2016/07/EAPN-2010-MI-

leaflet-EN-108.pdf) un EAPN tīkla 2010. gada minimālo ienākumu politikas atbilstības skaidrotājā 

(https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/adequacyexplainer-2010-en-web.pdf). Tos ir tālāk 

izstrādājis EMIN tīkls. Tie tiek parādīti aizzīmju punktu saraksta veidā. Turpmākai lasīšanai, lūdzu, 

ieskatieties EMIN-2 projekta noslēguma ziņojuma, kas ir publicēts 2018. gada decembrī 

(https://eminnetwork.files.wordpress.com/2019/02/emin2-eu-final-report-jan_2018.pdf)             

3. nodaļā “ES direktīva par atbilstošām minimālo ienākumu shēmām” (37. – 38. lpp.) un “Vācijas 

arodbiedrību konfederācijas pašiniciatīvas atzinuma par Eiropas minimālo standartu ieviešanu 

attiecībā uz minimālo ienākumu shēmām” 4. daļā “Pamatdirektīvas par pietiekamu minimālo 

ienākumu iespējamās iezīmes” (https://www.dgb.de/downloadcenter/++co++9254c162-ee7a-

11e9-8ad1-52540088cada). Šis nostājas dokuments tika izdots 2020. gada 1. septembrī vācu un 

angļu valodā un tas pilnībā atbilst Vācijas Nabadzības apkarošanas tīkla (Nationale 

Armutskonferenz / NAK) prasībām.  

https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/Working-Paper-on-a-Framework-Directive-EN-FINAL.pdf
https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/Working-Paper-on-a-Framework-Directive-EN-FINAL.pdf
https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2016/07/EAPN-2010-MI-leaflet-EN-108.pdf
https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2016/07/EAPN-2010-MI-leaflet-EN-108.pdf
https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/adequacyexplainer-2010-en-web.pdf
https://eminnetwork.files.wordpress.com/2019/02/emin2-eu-final-report-jan_2018.pdf
https://www.dgb.de/downloadcenter/++co++9254c162-ee7a-11e9-8ad1-52540088cada
https://www.dgb.de/downloadcenter/++co++9254c162-ee7a-11e9-8ad1-52540088cada
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rādītāju) skaidrotu savstarpējā kopsakarībā ar mērķi iegūt lielāku ieskatu tajā 

dzīves līmenī, kuru dažādās dalībvalstīs nosaka šis slieksnis. 

 

 Pietiekamības aspekts ietver sevī arī tādus noteikumus, kas apmierinātu 

atsevišķu indivīdu vai iedzīvotāju grupu īpašās un / vai pieaugošās vajadzības. 

Tas attiecas uz vientuļajiem vecākiem, personām ar invaliditāti vai ilgtermiņa 

bezdarbniekiem. 

 Kopīgas pieejas attiecībā uz MIS pārklājumu - šis aspekts ietver sevī 

“individuālas juridiskās tiesības visiem iedzīvotājiem, kuriem ir nepieciešama 

palīdzība” un “nediskriminējošu piekļuvi MIS” kā “kvalitātes kritērijus” - un 

spēcīgi centieni atvieglot minimālo ienākumu pabalstu ieviešanu. 

 Nepieciešamība un ieguvumi no MIS veidošanas atbilstoši integrētai aktīvas 

iekļaušanas pieejai: tā iziet ārpus vienkāršiem darba tirgus aktivizēšanas 

pasākumiem un ļauj izvairīties no negatīviem nosacījumiem (sīkāku informāciju 

skatīt šī dokumenta 3.2. apakšnodaļā un 3.3.2. apakšiedaļā). 

 Prasība pēc sistemātiskiem ekspluatācijas parametru paaugstināšanas 

mehānismiem. 

 Kopīgas informācijas prasības - viegli saprotamas un pārredzamas informācijas 

pieejamība par MI pabalstiem, par attiecīgiem to saņemšanas nosacījumiem, par 

to, kā pieteikties uz šiem pabalstiem utt. (sīkāku informāciju skat.                       

3.2. apakšnodaļā). 

 Prasība attiecībā uz neatkarīgām struktūrām un procedūrām, lai varētu izlemt 

strīdu gadījumus starp administrāciju (sociālo pārvaldi) un pabalstu 

saņēmējiem: konkrēti, tas nozīmē sniegt iespēju pārsūdzēt sociālās pārvaldes 

lēmumu. 

 Kopīga prasība minimālo ienākumu pabalstu uzraudzībai un novērtēšanai: šis 

kritērijs nozīmē realizēt principu “iesaistīt ieinteresētās puses, tostarp 

pilsoniskās sabiedrības organizācijas un cilvēkus, kuri saskaras ar nabadzību un 

sociālo atstumtību”. 

 Stingra / juridiski saistoša noteikumu stingrības nemazināšanas klauzula, kas 

ņem vērā esošus MIS un MI pabalstus: konkrēti tas nozīmē, ka pamatdirektīvas 

par MI(S) īstenošana neizraisīs pašreizējā pabalstu līmeņa pazemināšanos vai 
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citu minimālo ienākumu shēmu “kvalitātes kritēriju” pasliktināšanos, kas jau ir 

spēkā konkrētajā ES dalībvalstī. 

 Saites nodrošināšana ar citiem būtiskiem un sociāliem pakalpojumiem. 

 EAPN un EMIN tīklam, kā arī Eiropas Arodbiedrību konfederācijai ir svarīgi 

nodrošināt pozitīvu hierarhiju minimālajām algām, lai veicinātu aktīvu 

iekļaušanu un novērstu nodarbināto personu nabadzības līmeņa postošo 

pieaugumu. 

 

Tā kā iepriekš uzskaitītie aspekti un kritēriji52 tieši attiecas uz MI pabalstu un MIS 

izstrādi, EAPN tīkls ir noteicis galvenās papildu prasības, kas būtu jāievieš, lai 

pakāpeniski uzlabotu minimālo ienākumu shēmas: 

 

1) Šo mērķi būs iespējams sasniegt tikai tad, ja katra dalībvalsts nodrošinās 

ilgtspējīgu finansēšanas bāzi (tostarp minimālo ienākumu shēmām), 

pamatojoties uz ienākumu pārdales mehānismiem un progresīvām nodokļu 

sistēmām.  

 

Tādējādi būs nepieciešami arī Stabilitātes un izaugsmes pakta pielāgojumi, lai 

dalībvalstis varētu izmantot savu budžetu līdzekļus ieguldījumiem vairāk 

atbilstošās, pieejamās un veicinošās minimālo ienākumu shēmās, sociālajos 

pakalpojumos (piemēram, pirmsskolas izglītībā un aprūpē, kā arī pieejamos un 

atbilstošos sociālajos mājokļos), izglītībā, profesionālajā apmācībā un 

mūžizglītībā, kā arī darba tirgus politikā, kas ir saskaņā ar integrētu aktīvās 

iekļaušanas pieeju. 

 

2) Eiropas kontekstā un apzinoties konkrētas problēmas saistībā ar minimālo 

ienākumu shēmu pārklājumu un pietiekamību, būs nepieciešams finansiālais 

atbalsts no ESF+ fonda, lai atbalstītu minimālo ienākumu shēmu pakāpenisku 

īstenošanu un paplašināšanu.53 

                                                           
52 Interesanti atzīmēt, ka 1. - 4. kritērijs jau ir ietverti Eiropadomes 1992. gada ieteikumā par 

kopīgiem kritērijiem attiecībā uz pietiekamiem resursiem un sociālo palīdzību sociālās 

aizsardzības sistēmās. 
53 Tomēr ESF+ naudas līdzekļu izmantošana “sociālajām investīcijām” minimālo ienākumu shēmās 

nedrīkst novest pie ESF+ finansējuma samazināšanas citām jomām. 
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3) Gan visās ES dalībvalstīs, gan ES līmenī ir nepieciešams veikt līdzdalīgu minimālo 

ienākumu shēmu sociālās ietekmes novērtējumu un ir vajadzīga politiska 

apņemšanās izmantot savus rezultātus – piemēram, Eiropas pusgada kontekstā, 

esošajā Sabiedrisko pakalpojumu tīklā par minimālajiem ienākumiem, kā arī 

Sociālās aizsardzības komitejā (SPC), Nodarbinātības komitejā (EMCO) un 

Ekonomikas politikas komitejā (EPC). 

 

3.4. Kā risināt problēmas saistībā ar ES līmeņa likumdošanas darbībām 

attiecībā uz minimālajiem ienākumiem? 

EAPN tīkls pilnībā apzinās paustās bažas par MI pabalstu vai MIS nepieciešamību, 

piemērotību, iespējamo izstrādi, bet arī par kompetences pamatu juridiski saistošām 

ES līmeņa iniciatīvām saistībā ar minimālo ienākumu pabalstiem vai MIS. Tāpēc mēs 

aprakstīsim piecas bieži pieminētas šīs jomas problēmas un zemāk piedāvāsim arī 

EAPN tīkla piedāvātos risinājumus. 

1. problēma: Pamatdirektīva atrodas ārpus ES kompetences, un tai trūkst atbilstoša 

juridiskā pamata. 

EAPN atbilde: Galvenokārt vajadzētu uzdot divus jautājumus:  

1) Vai juridiskais pamats pamatdirektīvas par minimālajiem ienākumiem izstrādei 

vispār ir atrodams Eiropas līgumos? 

2) Gadījumā, ja tas ir atrodams Eiropas līgumos, vai LESD 153. panta 1. punkta h) 

apakšpunkts ir piemērots kā juridiskais pamats vai tomēr tam ir jābūt LESD           

153. panta 1. punkta c) apakšpunktam (vai kādam citam LESD 153. panta punktam)? 

Šie jautājumi ir sīkāk apskatīti šī dokumenta 3.3.4. apakšiedaļā. EAPN tīkls uzskata, ka 

LESD 153. panta 1. punkta h) apakšpunkts par “no darba tirgus izslēgto personu 

integrāciju” - kopā ar LESD 153. panta 2. punktu - nodrošina atbilstošu juridisko 

pamatu Pamatdirektīvai par minimālajiem ienākumiem. Kā tika paskaidrots arī 

3.3.4. apakšiedaļā, LESD 174. un 175. panti varētu būt noderīgi, lai politiski un 

juridiski papildinātu un atbalstītu likumdošanas priekšlikumu, kas pamatojas uz 

LESD 153. panta 1. punkta h) apakšpunktu. 
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2. problēma: ES līmeņa juridiskais instruments ar tiesiski saistošām prasībām nevar 

ņemt vērā dalībvalstu nacionālās īpatnības. 

Galvenās bažas (izteiktas, piemēram, Ziemeļvalstīs) ir par to, ka šādā instrumentā 

netiek ņemtas vērā vai nevar pienācīgi ņemt vērā tiesības uz sabiedriskajiem 

pakalpojumiem (kuri ir bezmaksas vai par samazinātu cenu) veselības aprūpes, 

sociālo pakalpojumu, izglītības un apmācības vai mājokļu jomā tiem pilsoņiem, 

kuriem ir nepieciešama sociālā palīdzība un kuriem ir tiesības uz to. Neskatoties uz 

to, šīs tiesības tiek ņemtas vērā dalībvalstu sistēmās, aprēķinot minimālo ienākumu 

naudas pabalstu apjomu.54 

EAPN atbilde: EAPN tīkls pilnībā izprot šādu minimālo ienākumu pabalstu 

nodrošināšanas un aprēķināšanas “loģiku”, tomēr nevar saprast, kāpēc šādu 

“pabalstu pakešu” (kas sastāv no naudas pabalstiem, pabalstiem natūrā un 

sociālajos vai citos sabiedriskajos pakalpojumos) sociālās palīdzības saņēmējiem 

īpatnības nevarētu pilnīgi labi “saskaņot” ar Pamatdirektīvu par minimālajiem 

ienākumiem. Un, tiešām, varētu būt grūti adekvāti noteikt un aprēķināt tiesību uz 

sabiedriskajiem pakalpojumiem pretvērtību (bezmaksas vai par samazinātu cenu). 

Bet tomēr tam vajadzētu būt iespējamam - vismaz ar aptuveniem aprēķiniem. 

Vēl svarīgāk ir tas, ka pat tad, ja šādas “vienošanās” un aprēķina metodes tiktu 

likumīgi atzītas un garantētas, tās nebūtu jāmaina. Patēriņa grozu izmantošana, kas 

ņem vērā labklājības valsts institucionālās struktūras atšķirības starp dalībvalstīm 

(tostarp arī sabiedriskos pakalpojumus un / vai tiešas vai netiešas valsts subsīdijas 

būtiskām precēm un pakalpojumiem), kā arī atšķirības piedāvāto pabalstu veidos (vai 

tie būtu skaidrā naudā, natūrā vai pakalpojumos), arī palīdzēt rast piemērotus 

risinājumus, kuri būtu saderīgi ar juridiski saistošu ES līmeņa instrumentu, kas nosaka 

kopīgas (metodoloģiskas un procesuālas) obligātās (minimālās) prasības. 

                                                           
54 Šāda pieeja samazina MI naudas pabalstu apjomu salīdzinājumā ar aprēķina metodi, kurā pilna 

vai daļēja sabiedrisko pakalpojumu (bezmaksas vai par samazinātu cenu) izmantošanas 

pretvērtība tiek pieskaitīta sociālās palīdzības pabalstiem (vismaz daļēji), kuri tiek izmaksāti 

skaidrā naudā. Tāpēc valstis, kurās ir šāda “loģika”, ir nobažījušās, ka tās ne tikai tiks nepareizi 

novērtētas un saprastas (piem. izvērtējot minimālo ienākumu pietiekamības līmeni), bet arī 

diskriminētas, ja pastāvētu ES tiesību akti, kas noteiktu kopīgas (metodoloģiskas un procesuālas) 

minimālās prasības MIS vai minimālo ienākumu pabalstiem. 
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Patēriņa grozs ir piemērots instruments, kas ļauj ņemt vērā dažādus mājsaimniecību 

veidus, nosakot minimālo ienākumu līmeņus. Patēriņa grozs var atspoguļot arī 

papildu izmaksas (kas ir saistītās ar bērnu aprūpi, (īpašām) veselības aprūpes 

vajadzībām, izmitināšanu vai (sabiedrisko) transportu) ar nosacījumu, ka šo patēriņa 

grozu regulāri atjaunina, lai ņemtu vērā dažādas izmaiņas (piemēram, inflācijas 

izmaiņas).  

EAPN tīkla dalībnieki uzskata, ka šai atjaunināšanai ir jānotiek katru gadu, jo pat tādā 

gadījumā būs laika starpība - novēlošanās, ko visvairāk izjutīs tieši nabadzīgās 

mājsaimniecības. Pamatdirektīvā par minimālo ienākumu varētu ietvert juridiski 

saistošus noteikumus, kas garantētu visu ES dalībvalstu neierobežoto kompetenci 

noteikt savu sociālās aizsardzības shēmu (tostarp arī MI shēmu un pabalstu) 

izstrādes parametrus. Tādā gadījumā tas neradītu nekādas papildu prasības vai 

spiedienu uz valsts sistēmu. 

3. problēma: ES dalībvalstis nevar izpildīt ES līmeņa obligātās prasības, jo tām 

trūkst atbilstošu procedūru, lai noteiktu un / vai regulāri atjauninātu MI summas 

atbilstību. 

EAPN atbilde: EAPN tīklam ir skaidrs, ka gadījumā, ja pastāv šādas grūtības, ES tiesību 

aktos par MI(S) būtu jāparedz pārejas periods šo procedūru uzstādīšanai. ES līmeņa 

politikas koordinācijas un uzraudzības instrumentus (piem., tādi formāti kā līdzdalīga 

salīdzinošā pārskatīšana un savstarpējā mācīšanās no līdzbiedriem) varētu ieviest, lai 

atbalstītu nepieciešamos pielāgojumus attiecīgajās dalībvalstīs. 

EAPN tīkls ierosina šim nolūkam definēt skaidrus noteikumus par nozīmīgu attiecīgo 

PSO iesaistīšanu līdzās sociālajiem partneriem un akadēmisko aprindu ekspertiem. 

Tas varētu notikt forumos, lai noteiktu pabalstu līmeņa aprēķināšanas mehānismu 

struktūru, faktisko darbību un periodisko novērtēšanu, kā arī periodiski lemtu par šo 

mehānismu pielāgošanu. Pilsoniskās sabiedrības organizācijām ir tiešas zināšanas 

(personīgā izpratne) par minimālo ienākumu pabalstiem un MIS, tās var dalīties savā 

pieredzē attiecībā uz cilvēkiem, kuri piedzīvo nabadzību un sociālo atstumtību, un, 

pamatojoties uz to, arī palīdzēt izstrādāt atbilstošus risinājumus MI pabalstu un MIS 

struktūrai. EAPN tīkls neredz nevienu iemeslu vai objektīvu šķērsli, kas neļautu 
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visām dalībvalstīm veiksmīgi risināt iepriekš minētos jautājumus pie nosacījuma, ka 

pastāv visu galveno dalībnieku politiskā griba un ir izveidotas nepieciešamās 

administratīvās iespējas. 

4. problēma: Atšķirība starp pašreizējiem pabalstu līmeņiem un nākotnes 

saskaņoto ES līmeņa kritēriju (etalonu) attiecībā uz minimālo ienākumu pabalstu 

pietiekamību ir pārāk liela. 

EAPN atbilde: Ir svarīgi precizēt, ka EAPN tīkla ideja un prasība nav: “lai visās ES 

dalībvalstīs būtu vienāds MI līmenis”, bet gan – lai MI pabalstu līmenis būtu 

atkarīgs no ienākumu līmeņa konkrētajā valstī, izmantojot sociālo rezultātu 

apkopojuma AROP rādītāju, kas tiek pieņemts par kritēriju (etalonu), salīdzinot to ar 

reālajām vajadzībām un reālo cenu līmeni. Šī pieeja nozīmē, ka pastāv 

nepieciešamība virzīties uz vienotu minimālo ienākumu definīciju, ja reformu 

mērķis ir atbalstīt augšupvērstu konverģenci. 

Taču nevar noliegt, ka ES dalībvalstīm, kurās pastāv būtiskas nepilnības attiecībā uz 

minimālo ienākumu shēmu vai pabalstu un / vai patēriņa groza pietiekamību 

salīdzinājumā ar šajā dokumentā izstrādātajiem kritērijiem (un ar pašlaik izmantoto 

ES līmeņa AROP rādītāju, kas ir noteikts kā 60% no mājsaimniecību rīcībā esošajiem 

vidējiem ienākumiem), būs vajadzīgs zināms laiks, lai īstenotu nepieciešamās 

reformas. Šīs dalībvalstis arī varētu saņemt koordinētu un strukturētu atbalstu no ES 

fondiem, lai panāktu ilgtspējīgu progresu. Tas pats attiecas arī uz valstīm, kurās 

pastāv būtiskas nepilnības attiecībā uz efektīvu MIS nodrošinājumu (pārklājumu) 

vai augsts pabalstu nepieprasīšanas līmenis. 

EAPN tīkla dalībnieki uzskata, ka progresu šajā jomā varētu panākt ar vienotām 

pamatnostādnēm, par kurām ir vienojušās ES dalībvalstis un Eiropas Komisija. 

Daudzās ES dalībvalstīs būs nepieciešams atbalstīt šīs pamatnostādnes ar ES fondu 

līdzekļiem (tostarp arī ar ESF līdzekļiem), pretī saņemot skaidru rakstisku 

apņemšanos pakāpeniski realizēt pietiekamas, pieejamas un veicinošas minimālo 

ienākumu shēmas (atbilstoši 3.2. apakšnodaļā noteiktajam kritēriju kopumam).55 

                                                           
55 Savā ekspertu pētījumā “Ceļā uz Eiropas minimālo ienākumu sistēmu”, kuru pasūtīja Vācijas 

Arodbiedrību konfederācija (DGB) un Vācijas Nabadzības apkarošanas tīkls (nak), Benz (2019) 
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Šajās rakstiskajās apņemšanās vajadzētu ietvert katrai valstij savus reformas 

atskaites punktus un pārredzamus kalendārus, kuri būtu jāuzrauga ES iestādēm, 

sociālajiem partneriem un attiecīgajām dalībvalstu un ES līmeņa PSO. EAPN tīkls 

uzskata, ka būtu lietderīgi atbalstīt šādu ES līmeņa politikas koordinācijas un 

uzraudzības procesu - gan veicot līdzdalīgu salīdzinošo pārskatīšanu, gan ar 

savstarpējo mācīšanos no līdzbiedriem. 

5. problēma: Vienota minimālo ienākumu sistēma nav praktiska, ja katrai 

dalībvalstij ir atšķirīga minimālo ienākumu definīcija un dzīves līmenis. 

EAPN atbilde: Šīs problēmas risinājums lielā mērā jau ir piedāvāts EAPN atbildē uz    

4. problēmu. Bet skaidrības labad ir svarīgi vēlreiz uzsvērt, ka EAPN uzskata, ka 

Pamatdirektīva par minimālajiem ienākumiem nenoteiktu vienādu MI līmeni visās 

ES dalībvalstīs, bet gan MI pabalsta līmeni atkarībā no ienākumiem un reālā cenu 

līmeņa konkrētajā valstī. Tas attiektos arī tikai uz kopīgām metodoloģiskām un 

procesuālām minimālām prasībām, lai definētu un paaugstinātu šo pabalstu līmeni, 

lai nodrošinātu to pieejamību un palielinātu MIS nodrošinājumu (pārklājumu). 

  

                                                                                                                                                                                     
sniedz detalizētu priekšlikumu, lai pakāpeniski īstenotu konkrētu pietiekamu MIS (apmēram) 

desmit gadu laikā trīs valstu grupās (atkarībā no ekonomikas stipruma, valsts finansēm un 

pašreizējā pabalstu aizsardzības līmeņa). Ekspertu pētījumu “Ekspertu atzinums Vācijas 

Arodbiedrību konfederācijas (DGB) un Vācijas Nabadzības apkarošanas tīkla (nak) vārdā par 

Eiropas minimālo ienākumu sistēmas izstrādi" 2019. gadā publicēja Frīdriha Eberta fonds (FES) 

nedaudz pielāgotā un pārdēvētā versijā (“Trūkst pamata? Tiesiski saistošo ES obligāto minimālo 

ienākumu standartu perspektīvas”). Pieejams te: http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/15760.pdf 

http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/15760.pdf
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4. TAISNĪGS ATALGOJUMS KVALITATĪVU DARBA VIETU UN 

NODARBINĀTĪBAS KONTEKSTĀ 

2014. gadā Eurofound publicētais pētījums56 ir parādījis, ka minimālās algas līmeņa, 

kas sastāda 60% no valsts mediānās algas57, ieviešana faktiski palielinātu ienākumus 

vairumam strādājošo nabadzīgo cilvēku lielākajā daļā ES dalībvalstu. Šie dati joprojām 

ir spēkā 2020. gadā. 2020. gada Kopīgajā nodarbinātības ziņojumā (JER) tika uzsvērts, 

ka pietiekama minimālā alga (neatkarīgi no tā, vai tā ir likumā noteikta vai izriet no 

darba koplīgumu slēgšanas), samazinot algu nevienlīdzību, “var palīdzēt samazināt 

strādājošo nabadzību un (...) atbalstīt kopējo pieprasījumu, palielinot ienākumus 

ģimenēm, kurās saņem zemu atalgojumu un kurām ir lielāka tieksme patērēt.”        

(40. lpp.)  

Ņemot vērā parasti gados jaunāku darba ņēmēju, viesstrādnieku un sieviešu 

augstāku īpatsvaru zemu atalgotajos darbos un / vai nozarēs, pietiekamais 

minimālais ienākums proporcionāli veicinātu sieviešu un vīriešu darba samaksas 

atšķirību samazināšanu (un līdz ar to arī sieviešu un vīriešu pensiju atšķirību 

samazināšanu), kā arī palīdzētu mazināt dzimumu nevienlīdzību un efektīvāk īstenot 

ESTP 6. principu (Atalgojums) un 2. principu (Dzimumu līdztiesība)58. 

EAPN tīkla interese par taisnīga minimālā atalgojuma un “uzplūdes leņķa” 

jautājumiem, tostarp attiecībā uz nodarbināto personu nabadzību un kvalitatīvām 

darbavietām, jau ir aprakstīta šī dokumenta 1. nodaļā un arī zemāk - 3. pielikumā. 

                                                           
56 Eurofound (2014): Atalgojums Eiropā 21. gadsimtā, 142. lpp. 

 
57 Mediānā alga ir alga, kas atrodas precīzi starp to pusi no visiem darbiniekiem, kuri konkrētajā 

valstī nopelna visvairāk, un to pusi, kas nopelna vismazāk, turpretī vidējo algu aprēķina kā visu 

darba algu vidējo aritmētisko, dalot to ar visu algu saņēmēju skaitu. 

 
58 ESTP 2. principa b) punkts nosaka: “Sievietēm un vīriešiem ir tiesības uz vienādu atlīdzību par 

līdzvērtīgu darbu.” 6. princips a) klauzulā skan sekojoši: “Darbiniekiem ir tiesības uz taisnīgu 

atalgojumu, kas nodrošina pienācīgus dzīves apstākļus.” Savukārt 6. principa b) klauzulas pirmajā 

teikumā ir teikts: “Nodrošina adekvātu minimālo algu, kas nodrošina darbinieka un viņa ģimenes 

vajadzību apmierināšanu, ņemot vērā valstī valdošos ekonomiskos un sociālos apstākļus, 

vienlaikus gādājot par piekļuvi darba tirgum un par stimuliem meklēt darbu.” 
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EAPN tīkla galvenā prioritāte un prasība vienmēr ir bijusi vērsta uz kvalitatīvām 

darba vietām un pienācīgām algām. Minimālajām algām vajadzētu būt vismaz iztikas 

minimuma līmenī. 

Tas ir labi uzsvērts citātā no 2017. gada Eiropas sanāksmes, kurā piedalījās cilvēki, 

kuri piedzīvo nabadzību, un kas koncentrējās uz tēmu “nodarbināto personu 

nabadzība”: “Tā vietā, lai teiktu “minimālā alga”, mums būtu jāsaka “pietiekama 

alga”. Mums vajag naudu, lai pilnvērtīgi dzīvotu, nevis tikai izdzīvotu.” 

https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2018/01/EAPN-16thPEP-Meeting-2017-

full-report_final-smaller-document-size.pdf (19. lpp.) Šīs sanāksmes dalībnieki 

pieprasīja arī “novērst darba samaksas atšķirības starp vadītājiem un darbiniekiem” 

(25. lpp.). EAPN tīkla dalībnieki savā ikdienas darbībā aizvien biežāk saskaras ar 

pierādījumiem tam, ka nodarbinātība negarantē izkļūšanu no nabadzības. 

Tāpat kā minimālo ienākumu un minimālo ienākumu shēmu gadījumā, ES tiesiski 

nesaistošie instrumenti, it īpaši Eiropas pusgads (sk. šī dokumenta                          

3.3.2. apakšnodaļu), var palīdzēt panākt virzību uz taisnīgu (minimālo) atalgojumu 

visiem darba ņēmējiem Eiropas Savienībā.  

Tomēr attiecībā uz minimālajām algām EAPN tīkls nonāk pie tāda paša novērtējuma 

kā attiecībā uz minimālo ienākumu shēmām: ES tiesiski nesaistošie instrumenti vien 

nav bijuši pietiekami, lai panāktu tik nepieciešamos uzlabojumus un sociālās tiesības 

visiem darba ņēmējiem. Tas izskaidro EAPN tīkla atbalstu ES pamatsistēmas 

izstrādei un ieviešanai attiecībā uz minimālajām algām. 

 

4.1. EAPN prioritātes, prasības un bažas, ņemot vērā ES līmeņa 

pasākumus taisnīgu minimālo algu jomā 

EAPN tīkla prioritātes, bažas un prasības ir apkopotas zemāk, arī atsaucoties uz 

jautājumiem, kas sīkāk tika aprakstīti EK konsultatīvajā dokumentā un šī dokumenta 

4.2. apakšnodaļā: 

 EAPN tīkla divas galvenās prioritātes ir: noteikt neto minimālo algu 

pietiekamu līmeni un to nodrošinājumu visiem darbiniekiem. Vajadzētu 

https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2018/01/EAPN-16thPEP-Meeting-2017-full-report_final-smaller-document-size.pdf
https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2018/01/EAPN-16thPEP-Meeting-2017-full-report_final-smaller-document-size.pdf
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panākt, lai minimālo algu līmenis palīdzētu visiem iedzīvotājiem izkļūt no 

nabadzības, taču pagaidām šis līmenis ir tālu no vēlamā.59
 To varētu attiecināt 

arī uz deficītu, paplašinot sociālā dialoga struktūras, darba koplīgumus un 

minimālās algas sistēmu, galvenokārt attiecībā uz darba ņēmējiem ar zemu 

atalgojumu un / vai nozarēm, vai darba līgumu noteikumiem ar zemu spēju 

aizstāvēt savas intereses. Abi šie aspekti ir ļoti problemātiski arī attiecībā uz 

dzimumu dimensiju.60
 Tādēļ EAPN tīkls uzskata, ka ir nepieciešama steidzama 

rīcība, lai izstrādātu un ieviestu ES pamatsistēmu attiecībā uz minimālajām 

algām. 

 EAPN tīkls uzskata, ka ir arī obligāti jānodrošina pozitīva hierarhija starp 

ienākumu līmeņiem, kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu minimālos 

ienākumus, un tiem līmeņiem, kas ir nepieciešami kādam, kurš ir 

nodarbināts. 

 

Būtu jāizveido hierarhija (vai “attālums”) starp pietiekamiem minimālā 

ienākuma pabalstiem (un citiem sociālajiem pabalstiem, kuru pamatā ir 

sociālās iemaksas) un taisnīgām / pienācīgām minimālām algām. Tomēr pastāv 

svarīgs brīdinājums attiecībā uz šo argumentu: ja valstī tiek uzskatīts, ka 

minimālās vai iztikas minimuma algas līmenis ir tas, kas ir nepieciešams un 

pietiekams, lai dzīvotu cilvēka cienīgu dzīvi, un tiek attiecīgi noteikts, tad 

minimālo ienākumu līmenim ir jābūt tādam pašam arī tiem iedzīvotājiem, kuri 

                                                           
59

 EK konsultatīvais dokuments par minimālām algām informē, ka “2018. gadā neto minimālā alga 

gandrīz visās ES dalībvalstīs bija mazāka par 60% no neto vidējās algas, un aptuveni pusē no tām 

tā bija zem 50% no neto vidējās algas.” (4.-5. lpp.). Turklāt tiek norādīts arī, ka “pašreizējie dati 

rāda, ka minimālā alga ir pietiekama, lai pasargātu darba ņēmēju no nabadzības riska lielākajā 

daļā dalībvalstu, bet ne visās” (60% no mājsaimniecības vidējiem ienākumiem pašlaik ir noteikts 

kā nabadzības riska slieksnis ES) un “dažas no valstīm, kurās minimālā alga nav pietiekama, lai 

novērstu nabadzības risku, ir valstis ar salīdzinoši mazu minimālās un vidējās algas attiecību 

(piemēram, Čehija, Igaunija, Malta, Vācija, kā arī Latvija un Luksemburga (5. lpp.). 

 
60 EK konsultatīvajā dokumentā par minimālām algām tiek pausts uzskats, ka minimālās algas “(…) 

var palīdzēt zemu algu saņēmēju atalgojumam sekot līdzi produktivitātes attīstībai. Pietiekama 

minimālā alga samazina nodarbināto personu nabadzību un algu nevienlīdzību algu sadalījuma 

zemākajā galā. Tā kā daudzu sieviešu (nevis vīriešu) algas lielums ir ap minimālās algas līmeni, 

minimālās algas pietiekamības uzlabošana atbalstītu arī dzimumu līdztiesību.” (3. lpp.) 
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nevar strādāt (ir darbnespējīgi), jo pretējā gadījumā šie cilvēki automātiski 

saskartos ar nabadzību. 

 

 EAPN tīkla dalībnieki uzskata, ka viens nepārprotams ieguvums no 

pietiekamas minimālās algas ir tas, ka tā spēj novērst un samazināt 

nodarbināto personu nabadzību, kā arī palielināt vai stabilizēt viszemākās 

algas, it īpaši “zemu atalgotās” ekonomikas nozarēs.61 Šīs nozares bieži ir 

pakalpojumu jomā un “izceļas” ar lielu nodarbināto sieviešu un / vai migrantu 

īpatsvaru un / vai darba ņēmēju īpatsvaru nestabilās nodarbinātības formās62 

(t.i., ar pagaidu darba līgumiem vai citiem nestandarta nodarbinātības veidiem) 

un / vai ar zemāku izglītības līmeni.63 

 

Eiropas Sociālo Tiesību Pīlāra 6. principā par aatlagojumu (apakšprincipa "6.b" 

pēdējā teikumā) ir skaidri pieminēta „nodarbināto personu nabadzība”64 un 

tiek atgādināts par kopīgo mērķi: „ir jānovērš nabadzība strādājošo vidū”. EK 

konsultatīvajā dokumentā par minimālām algām tiek pieminēts arī šāds punkts: 

                                                           
61 EK konsultatīvajā dokumentā izmantotā definīcija attiecībā uz minimālo algu zemu atalgotās 

ekonomikas nozarēs ir “alga, kas ir zemāka par divām trešdaļām no valsts vidējās algas” (2. lpp.,    

5. zemsvītras piezīme). 

 
62 EK konsultatīvajā dokumentā par minimālām algām ir teikts, ka “zemu algu saņēmēju vidū 

nabadzības riskam ir īpaši pakļauti tie darba ņēmēji, kuriem ir nestandarta nodarbinātības veidi. 

Nestandarta darba veidu straujais pieaugums (ieskaitot pagaidu nodarbinātību, nepilna laika un 

dežūras darbu, kā arī pagaidu darbu, ko nodrošina nodarbinātības aģentūras) daudzās ES 

dalībvalstīs pieaugošā pakalpojumu svara ekonomikā, tehnoloģisko pārmaiņu un jaunu 

uzņēmējdarbības modeļu parādīšanās rezultātā var palielināt nodarbināto personu nabadzības 

risku dažu darbinieku vidū.” (2-3. lpp.) 

 
63

 Tieši atsaucoties uz nodarbināto personu nabadzības līmeņa pieaugumu, EK konsultatīvajā 

dokumentā par minimālām algām ir teikts, ka "darba ņēmēji ar zemu izglītības līmeni, ar 

pakalpojumu jomu saistītajās profesijās vai vienkāršajās profesijās, visticamāk, tiek skarti vairāk 

nekā tie, kuriem ir augstākā izglītība vai tie, kas strādā citās profesijās. (2. lpp.) 

 
64 EK konsultatīvajā dokumentā par minimālām algām ir teikts, ka "aptuveni katrs sestais 

darbinieks ES saņem zemu atalgojumu, un šis īpatsvars pēdējā laikā ir pieaudzis. Tā no 2006. līdz 

2014. gadam vidēji ES valstīs tas ir pieaudzis no 16,7% līdz 17,2% ar ievērojamu pieaugumu dažās 

ES valstīs. Attiecībā uz nodarbināto personu nabadzību ir novērojama līdzīga tendence: no      

2005. līdz 2018. gadam tās līmenis ir pieaudzis no 8,1% līdz 9,6%." (2. lpp.) 
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"Eiropas sociālo tiesību pīlārs uzsver minimālo algu nozīmi nabadzības 

apkarošanā tiem, kas saņem zemas algas, un darba stimulu atbalstīšanas 

nozīmi, vienlaikus nodrošinot piekļuvi nodarbinātībai un konkurētspēju. Pīlārs 

arī uzsver atbilstošu minimālās algas noteikšanas mehānismu nozīmi, tostarp 

izmantojot labi izveidotas konsultāciju procedūras "saskaņā ar nacionālām 

praksēm un respektējot sociālo partneru autonomiju" (8. lpp.).  

 

EAPN tīkls uzskata, ka ir aktīvi jāizmanto šis "āķis", lai izstrādātu tiesību aktus 

un ES līmeņa koordinētu rīcību, lai apkarotu un novērstu nodarbināto 

personu nabadzību. Šim mērķim vajadzētu būt vienai no prioritātēm topošajā 

ESTP rīcības plānā. 

 

 EAPN tīkla dalībnieki uzskata, ka atsauce uz "aktīvās iekļaušanas koncepciju / 

pieeju" ir būtiska. Šī koncepcija atbalsta visaptverošu skatu, kā arī integrētus 

politikas pasākumus un izstrādi (ārpus tikai algu noteikšanas jomas), lai risinātu 

nabadzības un sociālās atstumtības problēmu un veicinātu piekļuvi 

minimālajiem ienākumiem, nodarbinātības pakalpojumiem un darba tirgum, kā 

arī būtiskajiem un sociālajiem pakalpojumiem. 

 

Atsauce uz to jau tika iekļauta EK konsultatīvajā dokumentā par minimālām 

algām, uzsverot, ka "... Eiropas Komisijas 2008. gada Ieteikumā par aktīvu 

iekļaušanu galvenā uzmanība tika pievērsta kvalitatīvu darba vietu veicināšanai, 

tostarp izmantojot atalgojumu un pabalstus, darba apstākļus un piekļuvi 

mūžizglītībai ES un dalībvalstu darbības centrā, lai novērstu nodarbināto 

personu nabadzību. Šajā ieteikumā netika iekļauti īpaši noteikumi attiecībā uz 

minimālajām algām. Tomēr taisnīga alga un it īpaši minimālā alga ir pamatā 

darba kvalitātes un visu iedzīvotāju pienācīga dzīves līmeņa jēdzienam. To 

izstrāde ir galvenais, lai atrastu pareizo līdzsvaru taisnīgu darba un dzīves 

apstākļu atbalstīšanā, vienlaikus saglabājot piesaisti darba tirgum un 

nodarbinātības iespējas tiem, kas saņem zemu atalgojumu. ” (7. lpp.) 
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 EAPN tīkla dalībnieki atbalsta likmju, kas ir mazākas par minimālām, atcelšanu 

(piemēram, ilgtermiņa bezdarbniekiem vai strādājošiem ar invaliditāti65), kā arī 

zemākas minimālo ienākumu likmes atcelšanu gados jaunākiem darba 

ņēmējiem - saskaņā ar (tāpat kā daudzos citos vispārīgos jautājumos par šo 

tēmu) Eiropas Arodbiedrību konfederāciju (ETUC)66, kā arī Eiropas Jaunatnes 

forumu (YFJ)67. Tas notiek arī tāpēc, ka jauniešu īpatsvars, kuri ir vecumā no    

16 līdz 24 gadiem un ir pakļauti nodarbināto personu nabadzības riskam, ir 

augstāks par vidējo (2018. gadā: 12,2% salīdzinājumā ar vidējo - 9,6%). 

 EAPN tīkla dalībnieki uzskata, ka pārredzamu un līdzdalīgu procedūru esamība 

un ievērošana (iesaistot sociālos partnerus), lai noteiktu minimālās algas, ir 

vēl viens svarīgs elements, kas raksturo efektīvu minimālo algu sistēmu. Tas 

pats attiecas uz procedūrām, kas tiek pielietotas, lai regulāri atjauninātu 

minimālo algu nominālvērtību. Ja šādi atjauninājumi netiks veikti, no tā 

pirmkārt un galvenokārt cietīs zemo algu saņēmēji.68 

                                                           
65 Lai nediskriminētu darba ņēmējus ar invaliditāti, kompetentajām valsts iestādēm būtu jāpiešķir 

darba devējiem algu subsīdijas vai nodokļu atvieglojumus, lai segtu papildu izmaksas, kas ir 

saistītas ar šo cilvēku nodarbināšanu. 

 
66 Jūs varat izlasīt pilnu ETUC atbildi uz pirmā posma sociālo partneru konsultācijām par taisnīgām 

minimālajām algām šeit: https://www.etuc.org/sites/default/files/document/file/2020-

02/ETUC%20REPLY%20to%20the%20First%20Phase%20Consultation%20of%20Social%20Partner

s%20under%20Article%20154%20TFEU%20on%20a%20possible%20action%20addressing%20the

%20challenges%20related%20to%20fair%20minimum%20wages_0.pdf 

 
67 Daudzi pētījumi, tostarp Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) pētījumi - 

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_556949/lang--en/index.htm, liecina, ka 

minimālās algas paaugstināšanas ietekme uz jauniešu nodarbinātību ir vai nu nekāda vai arī tā ir 

ļoti maza un ka jauniešu algas likme, kas ir zemāka par minimālo, nav efektīvs līdzeklis jauniešu 

nodarbinātības uzlabošanai. Eiropas Padome ir izdevusi dalībvalstīm daudzus nolēmumus 

(https://rm.coe.int/835-en-esc-press-briefing-conclusions-2019-en/16809cff84) par jauniešu 

algām, kas ir zemākas par minimālo, jo tās pārkāpj ESK un ir ar vecumu saistītas diskriminācijas 

veids. 

 
68 EK konsultatīvajā dokumentā par minimālām algām vēlreiz tiek atbalstīts šis apgalvojums: 

"Likumā noteiktais minimālās algas noteikšanas princips ne vienmēr ir balstīts uz skaidriem un 

stabiliem kritērijiem, un dažās valstīs atjauninājumi netiek veikti pietiekami bieži vai regulāri. Ir 

pierādījumi, ka šādās sistēmās minimālās algas atjaunināšana parasti notiek nepietiekami regulāri 

un bieži, kas var izraisīt tās vērtības samazināšanos. Varētu būt, ka minimālās algas atjaunināšana 

https://www.etuc.org/sites/default/files/document/file/2020-02/ETUC%20REPLY%20to%20the%20First%20Phase%20Consultation%20of%20Social%20Partners%20under%20Article%20154%20TFEU%20on%20a%20possible%20action%20addressing%20the%20challenges%20related%20to%20fair%20minimum%20wages_0.pdf
https://www.etuc.org/sites/default/files/document/file/2020-02/ETUC%20REPLY%20to%20the%20First%20Phase%20Consultation%20of%20Social%20Partners%20under%20Article%20154%20TFEU%20on%20a%20possible%20action%20addressing%20the%20challenges%20related%20to%20fair%20minimum%20wages_0.pdf
https://www.etuc.org/sites/default/files/document/file/2020-02/ETUC%20REPLY%20to%20the%20First%20Phase%20Consultation%20of%20Social%20Partners%20under%20Article%20154%20TFEU%20on%20a%20possible%20action%20addressing%20the%20challenges%20related%20to%20fair%20minimum%20wages_0.pdf
https://www.etuc.org/sites/default/files/document/file/2020-02/ETUC%20REPLY%20to%20the%20First%20Phase%20Consultation%20of%20Social%20Partners%20under%20Article%20154%20TFEU%20on%20a%20possible%20action%20addressing%20the%20challenges%20related%20to%20fair%20minimum%20wages_0.pdf
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_556949/lang--en/index.htm
https://rm.coe.int/835-en-esc-press-briefing-conclusions-2019-en/16809cff84
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EAPN tīkla atbalstīta, Eiropas Komisija atsaucas uz "patēriņa groza pieeju 

nepieciešamo preču un pakalpojumu grozam ar norādīto cenu" (kas atspoguļo 

noteiktās mērķa grupas un / vai mājsaimniecības tipa dzīves līmeni)69 kā uz minimālo 

ienākumu pietiekamības rādītāju. Tāpēc EAPN tīkla dalībnieki pauž bažas par to, ka 

EK konsultatīvajā dokumentā ir norādīts uz nabadzības riska līmeni (60% no 

mājsaimniecības rīcībā esošajiem ienākumiem) (3. lpp.) kā uz iespējamo ES     

līmeņa / kopīgo rādītāju un minimālās algas etalonu, jo tas pašlaik ir ES rādītājs / 

etalons, kas tiek izmantots, lai novērtētu minimālo ienākumu pietiekamību. Šāds ar 

minimālo algu saistīts slieksnis novestu pie minimālās algas pazemināšanas un 

piespiedu kārtā samazinātu arī minimālo ienākumu likmes, līdz ar to apdraudot 

sociālās tiesības. Tāpēc EAPN uzskata, ka niansēta pieeja saskaņā ar iepriekš minēto 

pozitīvo hierarhiju starp minimālām algām un minimāliem ienākumiem ir: 

argumentēt, ka “pamata patēriņa groza” vietā būtu jāizmanto paplašinātais 

patēriņa grozs, lai nodrošinātu visiem iedzīvotājiem cilvēka cienīgu dzīvi.70 

 

Iespējama alternatīva pieeja būtu attiecībā uz procentu palielinājumu virs “pamata 

patēriņa groza”, lai “darbs atmaksātos”, un pozitīvu stimulu darbam stiprināšanu.71 

Tomēr EAPN tīkls ir stingri pārliecināts, ka galvenajam minimālās algas rādītājam ir 

jābūt salīdzināmam visas ES līmenī un ka vajadzētu noteikt minimālās algas līmeni 

attiecībā pret kopējo atalgojumu darba tirgū (t.i., 60% no mediānās algas). 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
šādās sistēmās ir vairāk saistīta ar politisko ciklu, un šķiet, ka šiem atjauninājumiem ir būtiska 

negatīva ietekme uz nodarbinātību, it īpaši uz zemu atalgotajām iedzīvotāju grupām." (6. lpp.) 

 
69 Šī ir definīcija, kas tika izstrādāta ES patēriņa groza grupas 2014. – 2015. gada projekta ietvaros. 

 
70 Paplašinātajā patēriņa grozā būtu jāiekļauj izmaksas, kas ir saistītas ar nodarbinātību (t.i., 

ceļošana, pārtika, apģērbs, bērnu aprūpe, vecāku ģimenes locekļu vai ģimenes locekļu ar 

invaliditāti aprūpe, tuvumā esošais mājoklis, iespējamās izmaksas par apmācību, kas ir saistīta ar 

darbu, utt.). 

 
71 Šim argumentam pilnībā piekrīt EK, sk. EK konsultatīvo dokumentu par minimālām algām,         

3. lpp. (https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=522&langId=en&moreDocuments=yes) 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=522&langId=en&moreDocuments=yes
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4.2. ES līmeņa pamatsistēma attiecībā uz minimālajām algām 

ES līmenī debates par ekonomiskajiem ieguvumiem no pienācīgas minimālās algas 

un par politiskajām priekšrocībām no kopīgo prasību noteikšanas attiecībā uz 

minimālajām algām 2020. gada sākumā visās ES valstīs ieguva svarīgu impulsu no 

nesenās EK iniciatīvas:72 Eiropas Komisija 2020. gada 14. janvārī uzsāka pirmā posma 

apspriešanos ar sociālajiem partneriem saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 

darbību 154. pantu par iespējamo rīcību, lai risinātu problēmas, kas ir saistītas ar 

taisnīgu minimālo algu. Tāpat kā šī dokumenta 4.1. apakšnodaļā, EAPN nostāja par 

atbilstošu ES līmeņa instrumentu un tematisku uzsvaru uz minimālajām algām tiek 

veidota, daļēji reaģējot uz galvenajiem punktiem, kas tika izvirzīti šajā EK 

konsultatīvajā dokumentā: 

 EAPN tīkls atbalsta EK konsultatīvajā dokumentā izklāstīto vispārējo pieeju un 

galvenos mērķus: mēs pilnībā atbalstām ideju par ES obligātu sistēmu, lai 

visās dalībvalstīs noteiktu un nodrošinātu minimālo algu pietiekamību. Šāda 

instrumenta galvenajam mērķim vajadzētu: sekmēt virzību uz pienācīgu 

atalgojumu un kvalitatīvām darbavietām visiem iedzīvotājiem. Ir paredzams, 

ka tas pozitīvi ietekmēs arī zemu algu saņēmējus un nodarbināto personu 

nabadzības samazināšanu. 

 Pēc EAPN tīkla dalībnieku domām, šo mērķi vislabāk varētu sasniegt, 

definējot un izpildot kopēju obligāto prasību kopumu, kas visām ES 

dalībvalstīm būtu jāievēro.  

 

Šajā ziņā būtu jāpiemin trīs aspekti:  

1) visa darbaspēka pārklājums ar minimālo ienākumu režīmu; 

2) atalgojuma līmenis un līdz ar to minimālo ienākumu pietiekamība 

(saistībā ar neto algas līmeni, kas ir pietiekams, lai pasargātu darba 

                                                           
72 Tas jau tika paziņots Eiropas Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas politikas 

pamatnostādnēs, kurās viņa bija izteikusi nodomu "ierosināt juridisku instrumentu, lai 

nodrošinātu, ka katram Eiropas Savienības darba ņēmējam ir taisnīga minimālā alga". To Eiropas 

Parlamentā ir uzklausījis arī nodarbinātības un sociālo tiesību komisārs Nikolā Šmits. Viņš arī bija 

apņēmies ESTP principus pārvērst konkrētajās darbībās (kas ir balstītas uz ESTP Rīcības plānu) un 

šajā sakarā bija nepārprotami pieminējis minimālo algu jautājumu (un arī citas tēmas: "darba 

apstākļus platformas darbiniekiem" un "atjaunotas Jauniešu Garantijas prezentēšanu"). 
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ņēmējus no nabadzības un atbalstītu pienācīgu dzīvesveidu, ņemot vērā 

cenu līmeni un dzīves dārdzību attiecīgajā ES dalībvalstī); 

3) ieviestie mehānismi, lai vadītu minimālās algas (likumā noteiktās vai 

darba koplīgumos norunātās) pielāgošanu. 

 

Pirmais no šiem aspektiem ir iekļauts nākamajā aizzīmes punktā. Otrais 

aspekts attiecas uz zemāka minimālās algas līmeņa pastāvēšanu noteiktām 

iedzīvotāju grupām, piem., gados jauniem darbiniekiem vai cilvēkiem ar 

invaliditāti, ilgtermiņa bezdarbniekiem. Kā tika paskaidrots iepriekš, EAPN 

tīkls atbalsta to atcelšanu. Trešais aspekts attiecas uz skaidru kritēriju 

kopumu, kas tiek izmantots, lai uzraudzītu minimālo algu attīstību un 

pieņemtu lēmumus par minimālo algu atjaunināšanu pietiekami bieži vai 

regulāri, tajā pilnībā iesaistot sociālos partnerus. 

 

 EAPN tīkla dalībnieki pilnībā atbalsta mērķi panākt augstu darbinieku 

nodrošinājumu (ideālā gadījumā - līdz pat 100%) ar nozaru koplīgumu 

veicināšanu un darba koplīgumiem (arī attiecībā uz minimālajām algām). Tas 

jo īpaši attiecas uz nozarēm, kurās ir liels sieviešu nodarbinātības īpatsvars, kā 

arī ļoti izplātīta nepilna laika nodarbinātība, viesstrādnieku, tostarp sezonas 

darbinieku, un / vai etnisko minoritāšu nodarbināšana, kā arī uz "ārštata 

ekonomiku", ieskaitot platformu darbu un citus jaunus un bieži vien 

nestabilus līgumisko attiecību un darba veidus. 

 

Izejot no pašreizējās situācijas ar daļēji zemu darbinieku nodrošinājuma 

līmeni ar efektīvu sociālo dialogu un darba koplīgumiem, EAPN tīklam ir 

svarīgi, lai visās ES dalībvalstīs pastāvētu un tiktu izmantotas procedūras, ar 

kurām nozaru koplīgumus varētu attiecināt arī uz tiem darba ņēmējiem, uz 

kuriem neattiecas paziņojums, ka koplīgumi ir vispārēji piemērojami. 

 

 EAPN tīkla dalībnieki uzskata, ka ES pamatsistēmas pievienotā vērtība 

izpaustos ne tikai kā prasība pēc minimālās algas visās dalībvalstīs, 

vienlaikus ievērojot nacionālos līdzekļus un procedūras, lai to panāktu, bet arī 

kā skaidra, salīdzināma ES atbilstības (pietiekamības) kritērija izveidošana. 
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Tas palīdzētu novērst arī pieaugošo ienākumu nevienlīdzību un pieaugošās 

atalgojuma atšķirības starp augstu un zemu algu saņēmējiem daudzās ES 

valstīs.  

 

EAPN tīkla dalībnieki uzskata, ka par pienācīgas algas atsauces vērtību varētu 

noteikt 60% no mediānas algas.73 Tāpat kā minimālo ienākumu gadījumā, tas 

varētu notikt tikai ilgāka pārejas procesa beigās, ņemot vērā pašreizējo 

minimālo ienākumu līmeni, katrai dalībvalstij raksturīgos nosacījumus 

noteiktām darba ņēmēju grupām un / vai nozarēm, kā arī vispārējo 

ekonomisko situāciju katrā dalībvalstī. 

 

Ja izvēlētais kritērijs būtu mediānā alga, 60% no valsts mediānās algas 

tomēr nevarētu uzskatīt par pietiekamu tajās valstīs, kur algas ir ļoti zemas. 

Tur tas drīzāk darbotos kā vispārējais kritērijs, kas būtu jāpārbauda, ņemot 

vērā darba ņēmēja reālās dzīves izmaksas un rīcībā esošos ienākumus pēc 

sociālajiem pabalstiem un nodokļiem katrā dalībvalstī, arī izmantojot ar 

minimālo algu vai iztikas minimumu saistītos patēriņa grozus.74 

 

 EAPN tīkla dalībnieki atbalsta arī EK konsultatīvajā dokumentā norādīto 

nodomu pieprasīt darba koplīgumu slēgšanu un “efektīvu sociālo partneru 

iesaistīšanos minimālo algu pielāgošanā” (10. lpp.), kas ir absolūti 

nepieciešams, nosakot minimālās algas, kā arī nodrošināt “pārredzamās 

nacionālās sistēmas, kuru pamatā ir skaidri un stabili kritēriji”, lai sasniegtu 

un uzlabotu minimālo ienākumu sistēmu. 

                                                           
73 Īrijā un Apvienotajā Karalistē nevalstiskās organizācijas un arodbiedrības atsaucas uz iztikas 

minimumu un atbalsta to, lai nodrošinātu pietiekamas minimālās algas, balstītas uz saistītajām 

budžeta veidošanas metodēm un standartiem. 

 
74 Īrijā iztikas minimuma aprēķinā (www.budgeting.ie/living-wage/) tiek atzīts, ka pastāv tiešas 

papildu izmaksas, kas ir saistītas ar došanos uz darbu (nodarbinātību), un tas rada atšķirību 

salīdzinājumā ar minimālo ienākumu līmeni. Šo aprēķinu veic Iztikas minimuma tehniskā grupa, 

ieskaitot arodbiedrības. Šī pieeja ir cieši saistīta ar pietiekamības aspektu. 

http://www.budgeting.ie/living-wage/
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 EAPN tīkls uzskata, ka ES līmeņa pamatsistēmai attiecībā uz minimālām algām 

būtu jānosaka pozitīva hierarhija attiecībā pret pietiekamiem minimālajiem 

ienākumiem.  

 

Likumā noteiktā “atsauces” neto minimālā alga būtu jānosaka virs nabadzības 

sliekšņa (kas ES kontekstā ir noteikts kā 60% no valsts vidējā (mediānā) 

ekvivalenta, rīcībā esošā ienākuma pēc sociālo pabalstu saņemšanas)75, lai 

nodrošinātu pozitīvu un uz tiesībām balstītu stimulu strādāt un / vai lai 

izvairītos no pamata pabalstu samazināšanas.76 

 

EAPN tīkla dalībnieki uzskata, ka EK priekšlikums noteikt tiesiski saistošas ES 

līmeņa prasības, lai nodrošinātu taisnīgu minimālo algu visiem darba ņēmējiem ES 

(ko var izlasīt EK konsultatīvajā dokumentā) ir savlaicīgs, jo: 

 

o Tiklīdz tas tiks realizēts, tam būs stabilizējoša ietekme uz sociālās 

aizsardzības shēmu finansiālo pamatu un tas panāktu zināmus uzlabojumus 

zemu algu saņēmējiem, jo zemas algas nozīmē zemas sociālās apdrošināšanas 

iemaksas, kas rada sekas potenciālajiem bezdarbnieka pabalstiem un 

nākotnes pensijām un tādējādi “paildzina” apburto loku, kad visā dzīves 

garumā cilvēki ir pakļauti nabadzības riskam.77 

                                                           
75

 Skatiet šeit (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:At-risk-of-

poverty_rate) attiecīgās EUROSTAT definīcijas, kas tiek izmantotas stratēģijas “Eiropa 2020” un 

Eiropas pusgada kontekstā, kā arī ikgadējos EK nodarbinātības un sociālās attīstības ziņojumus 

(šeit par 2019. gadu: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_3412). 

 
76 Šāds "kritērijs" arī neitralizētu darba tirgus aktivizēšanas politiku, kas mudinātu cilvēkus nonākt 

zemas kvalitātes un / vai nestabilās nodarbinātības apstākļos, izmantojot represīvus (soda) 

nosacījumus. 

 
77 EAPN Nīderlande atbalsta šo argumentu, uzsverot Nīderlandes Centrālā plānošanas biroja (CPB) 

2020. gada aprīlī sniegto atzinumu, kurā ir teikts, ka minimālās algas palielināšana par 10% 

Nīderlandes ekonomikai nebūtu liela problēma (it īpaši tāpēc, ka Nīderlandē jau dažus gadus 

pastāv likumā noteiktā minimālā alga). Tas parāda, cik svarīgs ir ES spiediens attiecībā uz 

pietiekamu minimālo ienākumu un taisnīgu minimālo algu, kā arī ES mēroga ziņošanas un 

uzraudzības pasākumi. Nīderlandē minimālās algas palielināšana izraisa sociālās palīdzības un 

valsts pensijas (AOW) pieaugumu tādā pašā mērā. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:At-risk-of-poverty_rate
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:At-risk-of-poverty_rate
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_3412
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o Zemāka algas segmenta paaugstināšana (virzoties uz nabadzības novēršanu ar 

likumā noteiktajām minimālajām algām) paplašinātu nodokļu bāzi arī 

dalībvalstu valdībām. 

o ES līmeņa pamatsistēma attiecībā uz minimālajām algām palīdzētu risināt arī 

iekšējam tirgum trīs raksturīgas problēmas: 

 

Vispārējām minimālajām prasībām un procedūrām attiecībā uz minimālajām 

algām: 

 

 Vispirms būtu pozitīva ietekme uz augšupvērsto ekonomisko un sociālo 

konverģenci ES.  

 Otrkārt, tās samazinātu stimulus starpvalstu algu konkurencei un 

sociālajam dempingam, kā arī nestabilu nodarbinātības apstākļu 

turpmāku izplatību, it īpaši ekonomikas zemāko algu segmentos un / vai 

nozarēs ar zemāku nodrošinājuma līmeni ar darba koplīgumiem un / vai 

mazāk efektīvu aizsardzību ar "tradicionālajiem" darba tiesību 

instrumentiem.  

 Treškārt, tās panāktu makroekonomikas stabilizācijas efektu visās ES 

dalībvalstīs. 78 

 

EAPN tīkls uzskata, ka iepriekš minētie argumenti ir vēl pārliecinošāki, ņemot 

vērā pieaugošo ienākumu nevienlīdzību ES dalībvalstīs un pieaugošās 

                                                           
78 EK konsultatīvajā dokumentā par minimālajām algām tika pieminēti šie ieguvumi: “ES 

iniciatīva attiecībā uz taisnīgu minimālo algu palīdzētu ES dalībvalstīm sasniegt darba apstākļu 

augšupvērsto konverģenci. Atbalstot pietiekamu minimālo algu visiem darba ņēmējiem, ES 

līmeņa rīcība palīdzētu pārvarēt pieaugošās darba apstākļu atšķirības, it īpaši attiecībā uz 

strādājošiem, kas saņem zemu atalgojumu. (…) Saskaņā ar mērķi nodrošināt ekonomiku, kas 

darbojas cilvēku labā, ES līmeņa iniciatīva palīdzētu palielināt zemu algu saņēmēju pirktspēju 

visās ES dalībvalstīs un tādējādi veicināt iekšzemes pieprasījuma stimulēšanu, vienlaikus 

saglabājot nodarbinātību un konkurētspēju.” (9. lpp.) Šo argumentu atbalsta arī 2020. gada 

kopīgais nodarbinātības ziņojums, kurā tika uzsvērta "algu pieauguma galvenā loma (it īpaši 

attiecībā uz viszemākajām algām) pieprasījuma uzturēšanā, ienākumu nevienlīdzības un 

nodarbināto personu nabadzības mazināšanā". (39. – 40. lpp.) 
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atšķirības attiecībā uz darba samaksas izmaiņām ES dalībvalstu starpā, kā arī 

starp dažādiem ekonomikas sektoriem katras valsts iekšienē.79 

 

  

                                                           
79 Eiropas Komisija dalās ar šo analīzi 2020. gada Kopīgajā nodarbinātības ziņojumā (5. lpp.): 

"Pretēji 2017. gada līmenim, 2018. gadā ienākumu nevienlīdzība atkal nedaudz palielinājās un 

tās līmenis joprojām ir augsts: bagātāko 20% cilvēku rīcībā esošie ienākumi bija 5,2 reizes lielāki 

nekā nabadzīgāko 20% cilvēku rīcībā esošie ienākumi (2017. gadā - 5,1 reizes). Minimālās algas 

noteikšanas, kā arī nodokļu un pabalstu sistēmas izstrāde, izglītības, profesionālās apmācības 

un darba tirgus pieejamības uzlabošana, piekļuves uzlabošana pieejamiem un kvalitatīviem 

veselības un sociālajiem pakalpojumiem, dzimumu līdztiesības veicināšana un reģionālo 

atšķirību novēršana tika noteikti kā galvenie faktori ienākumu nevienlīdzības tendences 

apkarošanā." 
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5. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA 

Aplūkojot ES līmeņa politisko arēnu 2020. gadā un turpmāk, var teikt, ka nesen ir 

pavērusies iespēja palielināt ienākumu (minimālo ienākumu un minimālo algu) 

pietiekamību. Šobrīd tas vēl jo vairāk ir aktuāls, ņemot vērā COVID-19 pandēmijas 

ekonomisko un sociālo ietekmi, īpaši uz nabadzīgajām un neaizsargātajām 

iedzīvotāju grupām. Eiropas sociālo tiesību pīlārs un Rīcības plāns (ko Eiropas 

Komisija pēc ilgām apspriedēm plāno izdot 2021. gada sākumā), kā arī pārskatītais 

Eiropas pusgads (ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem (SGD), kas tajā tiek integrēti 

kopš šī gada), joprojām piedāvā piemērotus “āķus” politikas izmaiņām. 

Plaši izplatītā politiskā griba atkārtoti iesaistīties Eiropas integrācijas projektā, lai 

panāktu lielāku "sociālo un ekonomisko augšupvērsto konverģenci", izpaužas ne 

tikai jaunajās EK politiskajās pamatnostādnēs un dažās no pirmajām uzsāktajām 

politiskajām un likumdošanas iniciatīvām, bet to ir pauduši arī citi galvenie 

dalībnieki, un tā ir arī vadošā tēma 2020. gada otrajā pusē gaidāmās Vācijas ES 

Padomes prezidentūras sociālajā un nodarbinātības jomā. 

EAPN tīkla dalībnieki uzskata, ka šāda apņemšanās attiecībā uz sociālā progresa 

īstenošanu būtu jāpapildina ar likumdošanas un neleģislatīvām iniciatīvām, lai 

stiprinātu Eiropas pilsonības sociālo un cilvēktiesību pamatu. Divi galvenie šīs 

prasības pamatojumi ir nepieciešamība padarīt šo abstrakto jēdzienu daudz 

taustāmāku un praktiski aktuālāku, runājot par visu eiropiešu faktiskajiem darba un 

dzīves apstākļiem, kā arī atgūt leģitimitāti un politisko atbalstu no Eiropas 

iedzīvotājiem, tostarp no tiem cilvēkiem, kuri agrāk ir bijuši lielā mērā izslēgti no 

ekonomiskās izaugsmes priekšrocībām un iekšējā tirgus pamatbrīvībām. 

EAPN tīkla dalībnieki uzskata, ka joprojām pastāv steidzama nepieciešamība pēc 

kopīgas rīcības ES un dalībvalstu līmenī, lai efektīvi izpildītu esošās saistības 

attiecībā uz pietiekamu minimālo ienākumu līmeni, pamatojoties uz Eiropas 

Padomes 1992. gada ieteikumu par kopīgiem kritērijiem attiecībā uz pietiekamiem 

resursiem un sociālo palīdzību sociālās aizsardzības sistēmās, Eiropas Komisijas 

2008. gada ieteikumu par aktīvu iekļaušanu un 2017. gada Eiropas sociālo tiesību 
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pīlāru. EAPN tīkls atbalsta tiesiski nesaistošu ES instrumentu nepārtraukto 

uzlabošanu, vienlaikus veidojot paralēlu atbalstu tiesiski saistošiem tiesību aktiem.  

Izstrādājot un īstenojot Pamatdirektīvu par minimālajiem ienākumiem, būs 

svarīgi nodrošināt pilnīgu nacionālo kompetenču un pienākumu ievērošanu, 

lemjot par dalībvalstu sociālās aizsardzības shēmu (tostarp arī minimālo 

ienākumu shēmu) un dalībvalstu, reģionālās un / vai vietējās politikas (kas tiek 

izmantota nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai) izstrādes parametriem. 

Tomēr, ja visām ES dalībvalstīm būtu jāizveido vienlīdzīgi konkurences apstākļi, 

būtu nepieciešams panākt progresu attiecībā uz kopīgām ES līmeņa sistēmām, 

definīcijām un salīdzināmiem līmeņiem. 

EAPN tīkla dalībnieki tic, ka, lai gūtu panākumus attiecībā uz pietiekamu minimālo 

ienākumu, stratēģija “Eiropa 2020” būtu jāatjaunina un “jāapstiprina” saskaņotas 

stratēģijas “Eiropa 2030” ietvaros, iekļaujot tajā nabadzības samazināšanas 

mērķus, kritērijus un rādītājus, par kuriem tika panākta vienošanās ES līmenī, lai 

padarītu Eiropas sociālo pilsonību reālu un taustāmu (ja runa ir par minimālajiem 

ienākumiem un minimālo ienākumu shēmām).80 

Tādējādi, var teikt, ka ceļš uz pietiekamām minimālo ienākumu shēmām sastāv no:  

 dažādu tiesību aktu īstenošanas; 

 jaunās stratēģijas, kas seko stratēģijai “Eiropa 2020” (ar atjaunotu 

nabadzības apkarošanas stratēģiju un vērienīgiem nabadzības 

samazināšanas mērķiem); 

 Eiropas Sociālā fonda (ESF+) līdzekļu izmantošanas; 

                                                           
80 Te ir svarīgi atgādināt, ka jau pārskatītajā EMIN tīkla 2017. gada novembra ceļvedī 

(https://eminnetwork.files.wordpress.com/2017/11/emin2-revised-road-map-for-mis-2017-

final1.pdf) bija prasīts panākt progresu augšupvērstās konverģences jomā, izmantojot tiesiski 

nesaistošus instrumentus (it īpaši ar Eiropas pusgada un ES fondu starpniecību), kā arī tiesiski 

saistošu instrumentu (t.i., Pamatdirektīvu par minimālajiem ienākumiem). Šī prasība, kā arī 

prasība pēc ES pamatdirektīvas par minimālajiem ienākumiem ir detalizēti aprakstīta arī EAPN 

tīkla priekšlikumos attiecībā uz jaunu stratēģiju, kas seko stratēģijai “Eiropa 2020” 

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

europe-2020-strategy/). 

https://eminnetwork.files.wordpress.com/2017/11/emin2-revised-road-map-for-mis-2017-final1.pdf
https://eminnetwork.files.wordpress.com/2017/11/emin2-revised-road-map-for-mis-2017-final1.pdf
https://www.eapn.eu/delivering-agenda-2030-for-people-and-planet-eapn-proposals-for-a-post-europe-2020-strategy/
https://www.eapn.eu/delivering-agenda-2030-for-people-and-planet-eapn-proposals-for-a-post-europe-2020-strategy/
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 Sabiedrisko pakalpojumu tīkla darbības turpinājuma attiecībā uz 

minimālajiem ienākumiem; 

 pārveidotā Eiropas pusgada izmantošanas. 

 

Runājot par minimālajām algām, lai gan EAPN tīkls stingri atbalsta obligātu ES 

līmeņa pamatsistēmu attiecībā uz minimālajām algām, EAPN tīkls atbalsta arī 

sociālo partneru lomu šajā ES pamatsistēmā attiecībā uz minimālajām algām un 

atzīst nepieciešamību ievērot neiejaukšanos nacionālajās sarunās par algām un 

kārtības noteikšanu.  

 

EAPN tīkls pilnībā atbalsta arodbiedrību pieprasījumu attiecībā uz koplīgumu 

slēgšanas paplašināšanu un spēkā esošo darba koplīgumu par minimālajām algām 

paplašināšanu (kas būtu jāveic valdības struktūrām, pasludinot tos par vispārēji 

piemērojamiem), vai izmantojot citas reglamentētas un tiesiski saistošas 

procedūras, kas radītu tādu pašu efektu. 

 

Darbs pie obligātās ES līmeņa pamatsistēmas attiecībā uz taisnīgu minimālo algu 

būtu jāiekļauj arī jaunajā stratēģijā, kas seko stratēģijai “Eiropa 2020”, kā arī 

pārveidotajā Eiropas pusgadā.  

 

Kā tika ierosināts, ņemot vērā Eiropas Padomes 2019. gada ieteikumu par darba 

ņēmēju un pašnodarbināto personu piekļuvi sociālajai aizsardzībai  

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv: 

OJ.C_2019.387.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2019:387:TOC),  

EAPN tīkls uzskata, ka jēgpilna ES līmeņa un dalībvalstu pilsoniskās sabiedrības 

organizāciju iesaistīšanās (it īpaši to organizāciju, kas strādā ar cilvēkiem, kuri saņem 

zemu atalgojumu, kuri saskaras ar nodarbināto personu nabadzību un kuri atrodas 

nepastāvīgās darba attiecībās) visos turpmākajos pasākumos, kas tiks veikti, lai 

pieņemtu obligātu ES pamatsistēmu attiecībā uz minimālajām algām, ir ne tikai 

izdevīga, bet arī būtiska.  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:%20OJ.C_2019.387.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2019:387:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:%20OJ.C_2019.387.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2019:387:TOC
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Tas ļautu ES līmeņa iniciatīvai ne tikai piesaistīt to cilvēku, kuri piedzīvo nabadzību 

un sociālo atstumtību, pieredzi un balsis, bet arī nodrošināt pārskatatbildību un 

uzraudzīt nacionālo un ES līmeņa sociālo tiesību efektivitāti. 

 

Visaptverošu ES līmeņa noteikumu un (procesuālo un metodoloģisko) minimālo 

prasību attiecībā uz minimālo ienākumu un minimālajām algām izstrāde un 

ieviešana palīdzēs realizēt sociālās tiesības un cilvēka cieņu, kā arī līdzsvaros 

dominējošos ES iekšējā tirgus instrumentus un dinamiku,81 kā tas ir bijis pēdējās 

divās desmitgadēs. 

 

EAPN tīkla dalībnieki uzskata, ka ES līmeņa tiesiski saistošie instrumenti ar šādu 

obligāto prasību un noteikumu kopumu (ņemot vērā minimālo ienākumu un 

minimālo algu nodrošinājumu, pieejamību, pietiekamību, iespējojošu raksturu un 

regulāru to summu atjaunināšanu) ir vitāli svarīgi un nepieciešami instrumenti, lai 

nodrošinātu pietiekamus ienākumus visiem ES iedzīvotājiem. 

  

                                                           
81 EAPN tīkls uzskata, ka tas pats attiektos arī uz kādu jaunāku priekšlikumu - piem. Austrijas 

arodbiedrību konfederācijas (ÖGB) priekšlikumu, ko atbalsta Vācijas arodbiedrību 

konfederācija (DGB) vai EESK Darba ņēmēju grupas priekšlikumu 

(https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/policy-brief-common-minimum-

standards-unemployment-insurance) - noteikt kopīgus obligātos standartus bezdarba 

apdrošināšanas shēmām ES dalībvalstīs (https://www.akeuropa.eu/sites/default/files/2019-

11/7_PB_Minimum%20standards.pdf), kas politisko un ekonomisko apsvērumu dēļ ir diezgan 

līdzīgs EAPN tīkla nostājai par minimālo ienākumu (shēmām). 

https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/policy-brief-common-minimum-standards-unemployment-insurance
https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/policy-brief-common-minimum-standards-unemployment-insurance
https://www.akeuropa.eu/sites/default/files/2019-11/7_PB_Minimum%20standards.pdf
https://www.akeuropa.eu/sites/default/files/2019-11/7_PB_Minimum%20standards.pdf
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PAMATINFORMĀCIJA 

1.PIELIKUMS: PIERĀDĪJUMU APKOPOŠANA, STĀSTĪJUMA UN ARGUMENTU PAR 

MINIMĀLAJIEM IENĀKUMIEM IZSTRĀDE 

 

Divu EMIN tīkla projektu kontekstā tika savākti dati un pierādījumi par 32 valstīm 

(tostarp piemēri attiecībā uz daudzsološām praksēm un panākumiem, kas tika gūti, 

ņemot vērā atbilstošas minimālo ienākumu shēmas) un argumenti, kas pamato 

nepieciešamību pēc obligātas ES līmeņa pamatsistēmas attiecībā uz 

minimālajiem ienākumiem. 

 

EAPN tīkls ir bijis viens no galvenajiem dalībniekiem, kas iestājas par minimālajiem 

ienākumiem un par pamatdirektīvas nepieciešamības un pamatojuma izpēti. 

Darba un centienu turpināšana palīdzēja izstrādāt un pieņemt Eiropas Komisijas 

2008. gada ieteikumu par aktīvu iekļaušanu un noderīgus „āķus” EESK 2013. gada 

atzinumā un Eiropas Parlamenta 2017. gada rezolūcijā. 

 

2010. gadā EAPN tīkls izdeva darba dokumentu par pamatdirektīvu attiecībā uz 

minimālajiem ienākumiem (https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/Working-

Paper-on-a-Framework-Directive-EN-FINAL.pdf), brošūru ar galvenajām prasībām 

attiecībā uz minimālajiem ienākumiem (https://www.eapn.eu/wp-

content/uploads/2016/07/EAPN-2010-MI-leaflet-EN-108.pdf) un 2010. gada EAPN 

tīkla politikas skaidrotāju attiecībā uz minimālo ienākumu pietiekamību 

(https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/adequacyexplainer-2010-en-

web.pdf). Visi šie trīs dokumenti tika izdoti minimālo ienākumu kampaņas 

kontekstā (https://www.eapn.eu/bapneapn-conference-on-minimum-income-

schemes-24092010/#information).  

 

EAPN tīkls ir bijis atbildīgs arī par Eiropas minimālo ienākumu tīkla (EMIN) attīstību 

un koordinēšanu. EMIN pētījumi un publikācijas ir parādījuši, ka valsts izdevumi 

minimālo ienākumu shēmām veido ļoti nelielu daļu no visiem sociālajiem 

https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/Working-Paper-on-a-Framework-Directive-EN-FINAL.pdf
https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/Working-Paper-on-a-Framework-Directive-EN-FINAL.pdf
https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2016/07/EAPN-2010-MI-leaflet-EN-108.pdf
https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2016/07/EAPN-2010-MI-leaflet-EN-108.pdf
https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/adequacyexplainer-2010-en-web.pdf
https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/adequacyexplainer-2010-en-web.pdf
https://www.eapn.eu/bapneapn-conference-on-minimum-income-schemes-24092010/#information
https://www.eapn.eu/bapneapn-conference-on-minimum-income-schemes-24092010/#information
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izdevumiem visās ES dalībvalstīs, neskatoties uz to, ka šie izdevumi nodrošina 

augstu ienākumu no ieguldījumiem. 

 

EAPN  tīkls ir arī aktīvi piedalījies Sociālās platformas nostājas dokumenta izstrādē 

par ES direktīvu attiecībā uz pietiekamiem minimālajiem ienākumiem 

(https://www.socialplatform.org/documents/social-platform-position-paper-on-

an-eu-directive-on-adequate-minimum-income/), kas tika pieņemta 2015. gada 

24. jūnijā. Pēdējos gados EAPN tīkla dalībnieki ir apkopojuši arī papildu 

pierādījumus šajā jomā, kas tika iekļauti "Nabadzības novērošanas" ("Poverty 

Watch") ziņojumos.82  

 

Ciešā sadarbībā ar tā dalībniekiem EAPN tīkls ir arī aktīvi sniedzis ieguldījumu 

Eiropas pusgada procesā83, pēdējos gados atbalstot arī Eiropas Komisiju, lai tā 

turpinātu koncentrēties uz minimālajiem ienākumiem (un mazākā mērā - arī uz 

minimālajām algām un darbavietu kvalitāti).  

 

Šie centieni tika atspoguļoti aizvien pieaugošajā ES dalībvalstīm adresēto 

ieteikumu skaitā attiecībā uz minimālajiem ienākumiem, it īpaši kopš 2013. gada, 

līdz ar to pēdējos gados nedaudz vairāk uzmanības tika pievērsts arī joprojām 

pastāvošajām minimālo ienākumu pietiekamības un pieejamības problēmām, 

galvenokārt dalībvalstīs, kas krietni atpaliek no ES vidējā līmeņa. 

 

 

 

 

                                                           
82 Skatīt: EAPN (2019): EAPN nacionālie nabadzības novērošanas ziņojumi. Galveno secinājumu un 

ieteikumu kopsavilkums. (https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2019/01/EAPN-2018-

Poverty-Watch-Summary-web-version-00.pdf) 

 
83 EAPN tīkla kopīgajiem pārskatiem par Ikgadējo izaugsmes pētījumu (AGS, līdz 2019. gadam) / 

Ikgadējo ilgtspējīgas izaugsmes stratēģiju (ASGS, sākot ar 2020. gada Eiropas pusgada ciklu), 

Kopīgajiem nodarbinātības ziņojumiem (JER), Valstu ziņojumiem, Nacionālajām reformu 

programmām (NRP) un ES dalībvalstīm adresētajiem ieteikumiem (CSR) var piekļūt šeit: 

https://www.eapn.eu/tag/european-semester/ 

https://www.socialplatform.org/documents/social-platform-position-paper-on-an-eu-directive-on-adequate-minimum-income/
https://www.socialplatform.org/documents/social-platform-position-paper-on-an-eu-directive-on-adequate-minimum-income/
https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2019/01/EAPN-2018-Poverty-Watch-Summary-web-version-00.pdf
https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2019/01/EAPN-2018-Poverty-Watch-Summary-web-version-00.pdf
https://www.eapn.eu/tag/european-semester/
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2. PIELIKUMS: DAŽI JAUNĀKIE DATI PAR NABADZĪBU, SOCIĀLO ATSTUMTĪBU UN 

IENĀKUMU NEVIENLĪDZĪBU EIROPĀ 

 

EAPN tīkla dalībnieku atbilde (https://www.eapn.eu/working-for-a-green-and-social-

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

2020/) uz 2020. gada Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģiju (ASGS) un EK priekšlikumu 

kopīgam nodarbinātības ziņojumam (JER) satur datus, kas parāda joprojām ļoti 

augsto ienākumu un nodarbināto personu nabadzības līmeni lielākajā daļā ES 

dalībvalstu.  

Daži no tiem ir parādīti zemāk:  

 To cilvēku skaits, kuri ir pakļauti nabadzības vai sociālās atstumtības riskam 

(AROPE)84 visās ES valstīs, joprojām ir ļoti augsts - 2018. gadā tie ir bijuši 

aptuveni 110 miljoni iedzīvotāju jeb gandrīz 22% no visiem Eiropas Savienības 

iedzīvotājiem.  

 

Aplūkojot Eurostat 2018. gada datus, ir redzams, ka stratēģijas “Eiropa 2020” 

nabadzības samazināšanas mērķis (kas tika noteikts kā samazinājums par            

20 miljoniem cilvēku) netika sasniegts, jo sasniegtais rādītājs atpaliek no noteiktā 

par apmēram 14 miljoniem cilvēku. Ir parādīts arī, ka politiskās saistības netika 

izpildītas ne ES dalībvalstu, ne ES līmenī. 

 

 Eiropas dalībvalstīs noteiktas iedzīvotāju grupas ir nesamērīgi vairāk pakļautas 

nabadzības un sociālās atstumtības riskam85: piemēram, bērni (ar AROPE līmeni 

                                                           
84 AROPE rādītājs sevī ietver trīs veidus / pieejas kā izmērīt nabadzību, relatīvo vai monetāro 

nabadzību (nabadzības riska slieksnis ir noteikts kā 60% no izlīdzinātā mājsaimniecības pieejamā 

neto ienākuma), smagu materiālo nenodrošinātību (kas ir nespēja samaksāt par vismaz 4 no 9 

īpašajiem priekšmetiem, kas parasti norāda uz pienācīgu dzīves līmeni attiecīgajā sabiedrībā) un 

mājsaimniecības ar zemu darba intensitāti (personas darbspējas vecumā, kas pēdējā gada laikā ir 

strādājušas mazāk nekā 20% no sava kopējā darba potenciāla). Ja šos trīs komponentus saskaitīt 

atsevišķi, 2018. gadā AROPE līmenis ES sasniedz 148,8 miljonus c, ja tie tiek "sajaukti", lai ņemtu 

vērā trīs kategoriju pārklāšanos, t.i., cilvēkus var iedalīt vienā, divās vai pat visās trijās 

kategorijās, rezultāts ir 110 Eiropas (AROPE) skaitlis. 
85

 Šajā punktā sniegtie dati (izņemot divus, kas tiek pieminēti atsevišķi) ir no šī avota - Eurostat: 

Gudrāki, zaļāki, iekļaujošāki? Rādītāji, kas atbalsta stratēģiju “Eiropa 2020”. 2018. gada izdevums, 

https://www.eapn.eu/working-for-a-green-and-social-deal-that-ends-poverty-eapn-response-to-the-annual-sustainable-growth-strategy-2020/
https://www.eapn.eu/working-for-a-green-and-social-deal-that-ends-poverty-eapn-response-to-the-annual-sustainable-growth-strategy-2020/
https://www.eapn.eu/working-for-a-green-and-social-deal-that-ends-poverty-eapn-response-to-the-annual-sustainable-growth-strategy-2020/
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24,3% 2018. gadā), cilvēki ar ilgstošām veselības problēmām, personas ar 

invaliditāti (vispārējais AROPE līmenis šai grupai ir 29,3%, personām ar smagu 

invaliditāti tas sasniedz 36,2%), cilvēki ar zemu izglītības līmeni (34,3%),     

migranti – it īpaši personas no 18 gadu vecuma, kas ir dzimušas ārpus ES (38.3%), 

un etniskās minoritātes, jo īpaši romi, vientuļie vecāki ar bērniem (47,0%) un 

bezdarbnieki (ar AROPE līmeni 67,1%).86 Šie rādītāji netieši ilustrē arī to faktu, ka 

nabadzība ir daudzdimensionāla parādība. 

 Mums rada bažas arī tāda tendence kā pieaugošais nodarbināto personu 

nabadzības līmenis (9,5% 2018. gadā salīdzinājumā ar 8,5% 2008. gadā).87
 Tas 

atspoguļo to cilvēku īpatsvaru, kuri ir nodarbināti, bet kuriem ekvivalentais rīcībā 

esošais ienākums (jeb izpeļņa pēc nodokļu nomaksas) ir zem nabadzības riska 

sliekšņa. Šī rādītāja pieaugums parasti arī netieši parāda to darbaspēka zemu 

pārklājumu, uz kuru attiecas kolektīvie līgumi, un atbilstoši (t.i., nabadzības 

novēršanu garantējošie) minimālo ienākumu režīmi.88
 Nabadzīgas nodarbinātās 

                                                                                                                                                                                     
66. lpp. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9087772/KS-02-18-728-EN-

N.pdf/3f01e3c4-1c01-4036-bd6a-814dec66c58c 

 
86 Eiropas Komisija (2019): 2020. gada kopīgais nodarbinātības ziņojums (https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1578392632182&uri=CELEX%3A52019DC0653).       

122. un 125. lpp.; Eurostat (2019): Gudrāki, zaļāki, iekļaujošāki? Rādītāji, kas atbalsta stratēģiju 

“Eiropa 2020”, 66. lpp. (https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-04-

19-559) 

 
87

 2020. gada kopīgajā nodarbinātības ziņojumā (https://ec.europa.eu/info/publications/2020-

european-semester-joint-employment-report_en) tiek atzīts nodarbināto personu nabadzības 

pastāvīgums, jo nabadzība joprojām ir “vēsturiski augstākajā līmenī” (39. lpp.) un krietni 

pārsniedz pirmskrīzes līmeni (2016. gadā - 9,6%, 2017. gadā - 9,4% un 2018. gadā - 9,5% 

salīdzinājumā ar 8,6% 2008. gadā un 8,3% 2010. gadā). Vēl tajā tiek paziņots, ka “nodarbināto 

personu nabadzības risks ir cieši saistīts ar darba līguma veidu” (40. lpp.) - ir skaidrs, ka biežāk ar 

to saskaras darbinieki, kuriem ir pagaidu darba līgums (2018. gadā - 16,2%) (7. lpp.), salīdzinājumā 

ar tiem darbiniekiem, kuriem ir pastāvīgs darba līgums (6,1%). 

 
88

 Eiropas Komisijas 2019. gada ziņojumā par nodarbinātību un sociālo attīstību Eiropā 

(https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/747fefa1-d085-11e9-b4bf-

01aa75ed71a1/language-en) ir teikts, ka no 2008. līdz 2017. gadam nodarbināto personu 

nabadzības līmenis pieauga lielākajā daļā ES dalībvalstu (16 no 28 valstīm) (78. lpp.,                     

2.5. diagramma); nodarbināto personu nabadzības līmenis ir zemāks par vidējo ES dalībvalstīs ar 

vislielāko arodbiedrību blīvumu. Šis atklājums skaidri norāda uz to, ka piedaloties darba samaksas 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9087772/KS-02-18-728-EN-N.pdf/3f01e3c4-1c01-4036-bd6a-814dec66c58c
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9087772/KS-02-18-728-EN-N.pdf/3f01e3c4-1c01-4036-bd6a-814dec66c58c
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1578392632182&uri=CELEX%3A52019DC0653
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1578392632182&uri=CELEX%3A52019DC0653
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-04-19-559
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-04-19-559
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-joint-employment-report_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-joint-employment-report_en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/747fefa1-d085-11e9-b4bf-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/747fefa1-d085-11e9-b4bf-01aa75ed71a1/language-en
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personas bieži koncentrējas arī nozarēs ar zemu arodbiedrību blīvumu. Abi šie 

faktori negatīvi ietekmē koplīgumu slēgšanas nodrošinājumu (tostarp par 

minimālajiem ienākumiem) un minimālo ienākumu relatīvo līmeni. 

 2018. gads bija piektais gads, kad nabadzības riska līmenis personām, kas dzīvo 

mājsaimniecībās ar ļoti zemu darba intensitāti (t.i., mazāk nekā 20% no viņu 

kapacitātes), bija pieaudzis un sasniedzis 62,1%. Zemie ienākumi no 

nodarbinātības šai mājsaimniecību kategorijai tika atzīti par tendenci, kuru 

Sociālās aizsardzības komiteja ir novērojusi savā 2019. gada pārskatā. 

 Mēs novērojam arī ienākumu nevienlīdzības pieaugumu: izmantojot Sociālo 

rezultātu pārskata 20/80 ienākumu kvintiļu rādītāju, 2017. gadā bagātāko 20% 

cilvēku rīcībā esošie ienākumi bija 5,1 reizes lielāki nekā nabadzīgāko 20% cilvēku 

rīcībā esošie ienākumi, kā ziņo 2020. gada kopīgais nodarbinātības ziņojums 

(JER). 

 Vēl viena tendence, par kuru pauž satraukumu EAPN tīkla dalībnieki, ir tā, ka 

samazinās sociālo pabalstu sistēmas spēja samazināt nabadzības līmeni.     

2020. gada kopīgajā nodarbinātības ziņojumā (JER) ir aprakstīts, ka šī tendence ir 

novērojama 16 no 28 ES dalībvalstīm (salīdzinot 2018. gada datus ar iepriekšējo 

gadu datiem). Šis ir īpaši kritisks rādītājs, jo tas sniedz informāciju arī par 

minimālo ienākumu shēmu (kā sociālās aizsardzības shēmu neatņemamu 

sastāvdaļu) efektivitāti. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
noteikšanas sarunās (tostarp par minimālajām algām), kā arī iesaistoties labklājības un sociālās 

drošības politikā, sociālie partneri var palīdzēt samazināt nodarbināto personu nabadzību un 

veicināt sociālo ilgtspēju. (6.3. diagramma; 214. lpp.) 
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3. PIELIKUMS: EAPN TĪKLA AKTIVITĀTES UN INTERESE PAR TAISNĪGĀM 

MINIMĀLAJĀM ALGĀM UN IZTIKAS MINIMUMU 
 
 

EAPN tīkls 2011. gadā izstrādāja 10 EAPN kvalitatīva darba principus 

(https://www.eapn.eu/quality-work-for-quality-life-eapn-s-10-principles/), kas 

atspoguļo EAPN tīkla dalībnieku viedokli par to, kas ir kvalitatīvs darbs un pienācīgi 

darba apstākļi89 – un nevienam nav pārsteigums tas, ka pašā pirmajā no šiem 

principiem ir pieminēts pietiekamais atalgojums un iztikas minimums.90 Vēlāk EAPN 

tīkls aktīvi sniedza ieguldījumu arī sociālās platformas nostājas dokumenta par 

minimālo algu izstrādē, kas tika pieņemts 2015. gada 26. februārī 

(https://www.socialplatform.org/documents/social-platform-position-paper-on-

minimum-wage/). 

 

2017. gadā EAPN tīkls izdeva nostājas dokumentu par iekļaujošu darba tirgu – ceļu uz 

kvalitatīvu nodarbinātību (https://www.eapn.eu/inclusive-labour-markets-quality-

employment-eapn-position-paper/), sīkāk izstrādājot EAPN tīkla viedokli par 

iekļaujošu darba tirgu, kas “visaptveroši atbalstītu tos cilvēkus, kuri ir darbspējīgi, 

palīdzot viņiem atrast kvalitatīvu darbu, vienlaikus veicinot sociālo līdzdalību un 

cienīgu dzīvi tiem cilvēkiem, kas ir darbnespējīgi.” (4. lpp.) Šis dokuments balstījās uz 

integrētu aktīvās iekļaušanas pieeju un uzsvēra priekšrocības, kas ir saistītas ar 

darbavietu kvalitāti un piemērota darba pieejamību, kā arī ar personalizētu, 

integrētu atbalstu (atkārtotai) ienākšanai darba tirgū.  

 

2018. gadā EAPN tīkls publicēja analītisko dokumentu “Darba nākotne: Darba tirgus 

tendences un nabadzības un sociālās atstumtības riski”, kas arī aplūko kvalitatīvu 

darbavietu un darba līguma noteikumu jautājumu un satur EAPN tīkla dalībnieku 

priekšlikumus un ieteikumus. 

                                                           
89 Saskaņā ar Starptautiskās Darba organizācijas pienācīga darba koncepciju, principiem un darba 

kārtību. (https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm) 
90 Pārējie galvenie jautājumi, kas tika pieminēti šo principu vidū, ir darba tiesības, sociālā 

aizsardzība, kvalitatīvi darba apstākļi un darba vide, privātās un profesionālās dzīves saskaņošana, 

tiesības piedalīties sarunās par darba koplīgumu slēgšanu un sociālajā dialogā, aizsardzība pret 

diskrimināciju, piekļuve apmācībām un personiskajai izaugsmei, karjeras izaugsme un 

apmierinātība ar darbu. 

https://www.eapn.eu/quality-work-for-quality-life-eapn-s-10-principles/
https://www.socialplatform.org/documents/social-platform-position-paper-on-minimum-wage/
https://www.socialplatform.org/documents/social-platform-position-paper-on-minimum-wage/
https://www.eapn.eu/inclusive-labour-markets-quality-employment-eapn-position-paper/
https://www.eapn.eu/inclusive-labour-markets-quality-employment-eapn-position-paper/
https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm
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EAPN tīkls bija izdevis savu nostājas dokumentu par darba ņēmēju nabadzību jau 

2013. gadā (https://www.eapn.eu/images/stories/docs/EAPN-position-papers-and-

reports/2013-EAPN-in-work-poverty-position-paper-web.pdf), kā arī 2014. gadā 

izstrādājis EAPN tīkla skaidrotāju par kvalitatīvu darbu un nodarbinātību 

(https://www.eapn.eu/images/stories/docs/eapn-books/2014-EAPN-Explainer-

Quality-of-Work-and-Employment-web.pdf). 2017. gada Eiropas līmeņa sanāksme, 

kurā piedalījās cilvēki, kas saskaras ar nabadzību, koncentrējās tikai uz vienu     

tematu – nodarbināto personu nabadzību (https://www.eapn.eu/16th-european-

meeting-people-experiencing-poverty-lets-tackle-in-work-poverty-2017pep/). EAPN 

tīkla dalībnieki, organizējot šo sanāksmi un pulcējot cilvēkus no vairāk nekā               

30 valstīm, kas saskaras ar nabadzību, lai mācītos no viņu pieredzes, lai šie cilvēki 

varētu izteikt savu viedokli un lai veicinātu līdzdalības procesus politikas izstrādes un 

uzraudzības jomā, arī attiecībā uz darba kvalitāti un pienācīgu atalgojumu, ir arī 

izstrādājuši gan pilnu ziņojumu (https://www.eapn.eu/wp-

content/uploads/2018/01/EAPN-16thPEP-Meeting-2017-full-report_final-smaller-

document-size.pdf), gan īsu ziņojumu (https://www.eapn.eu/wp-

content/uploads/2018/03/EAPN-Short-Report_PeP2017_electronic.pdf) ar 

galvenajiem vēstījumiem politikas veidotājiem. Liela daļa no visas šīs EAPN tīkla 

iepriekšējās darbības tika iekļauta dokumentā “Daudzsološo prakšu apkopojums - 

Cīņa pret darba ņēmēju nabadzību” (https://www.eapn.eu/combatting-in-work-

poverty-eapn-compendium-of-promising-practices/), kas tika publicēts 2019. gadā. 

Pēdējos gados EAPN tīkls ar Eiropas pusgada starpniecību ir uzraudzījis arī darba 

vietu, algu un nodarbinātības kvalitāti (https://www.eapn.eu/tag/european-

semester/). 

 

2015. gadā EAPN tīkls veica koordinētu izpratnes veicināšanas darbību attiecībā uz 

pienācīgu atalgojumu un iztikas minimumu (https://www.eapn.eu/eapn-awareness-

raising-action-on-decent-living-wages/). Šo darbību iedvesmoja tas fakts, ka valsts 

likumdošanā noteiktās vai kopīgi apspriestās (nozares vai valsts) minimālās algas 

bieži vien nesniedz garantiju nodrošināt ienākumus, kas ir pietiekami, lai visus 

darbiniekus paceltu virs nabadzības sliekšņa (kas pēc vienošanās ES līmenī sastāda 

60% no valsts vidējā ekvivalentā rīcībā esošā ienākuma pēc sociālajiem 

https://www.eapn.eu/images/stories/docs/EAPN-position-papers-and-reports/2013-EAPN-in-work-poverty-position-paper-web.pdf
https://www.eapn.eu/images/stories/docs/EAPN-position-papers-and-reports/2013-EAPN-in-work-poverty-position-paper-web.pdf
https://www.eapn.eu/images/stories/docs/eapn-books/2014-EAPN-Explainer-Quality-of-Work-and-Employment-web.pdf
https://www.eapn.eu/images/stories/docs/eapn-books/2014-EAPN-Explainer-Quality-of-Work-and-Employment-web.pdf
https://www.eapn.eu/16th-european-meeting-people-experiencing-poverty-lets-tackle-in-work-poverty-2017pep/
https://www.eapn.eu/16th-european-meeting-people-experiencing-poverty-lets-tackle-in-work-poverty-2017pep/
https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2018/01/EAPN-16thPEP-Meeting-2017-full-report_final-smaller-document-size.pdf
https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2018/01/EAPN-16thPEP-Meeting-2017-full-report_final-smaller-document-size.pdf
https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2018/01/EAPN-16thPEP-Meeting-2017-full-report_final-smaller-document-size.pdf
https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2018/03/EAPN-Short-Report_PeP2017_electronic.pdf
https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2018/03/EAPN-Short-Report_PeP2017_electronic.pdf
https://www.eapn.eu/combatting-in-work-poverty-eapn-compendium-of-promising-practices/
https://www.eapn.eu/combatting-in-work-poverty-eapn-compendium-of-promising-practices/
https://www.eapn.eu/tag/european-semester/
https://www.eapn.eu/tag/european-semester/
https://www.eapn.eu/eapn-awareness-raising-action-on-decent-living-wages/
https://www.eapn.eu/eapn-awareness-raising-action-on-decent-living-wages/
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pārvedumiem/pabalstiem). Termins "iztikas minimums" radās (Eiropas kontekstā 

īpaši Lielbritānijā un Īrijā) no pierādījumiem, kas liecina, ka, lai nodrošinātu 

darbiniekam ar pieņemamu dzīves līmeni pienācīgu atalgojumu (no algotā darba), 

šim atalgojumam būtu jāpārsniedz diezgan zemā robeža, kuru nosaka (valsts vai 

nozares) minimālās algas likmes, kas ir noderīgs instruments galvenokārt, lai 

nepieļautu ārkārtīgi zemas algas. Iztikas minimuma koncepcija un diskusijas par to 

kļūst arvien svarīgākas un steidzamākas, jo daudzās ES dalībvalstīs pieaug 

nodarbināto personu nabadzības līmenis. 

 

EAPN darba grupa ir izstrādājusi iztikas minimuma kampaņas ceļvedi 

(https://www.eapn.eu/images/stories/docs/EAPN-position-papers-and-

reports/2015-EAPN-Living-Wage-campaign-guide.pdf), tajā daloties ar reālās dzīves 

piemēriem no Skotijas un citām Lielbritānijas daļām, piedāvājot metodiku iztikas 

minimuma likmes aprēķināšanai, uzsverot partnerības pieeju ar arodbiedrībām, 

darba devējiem, citām NVO un valdības institūcijām utt., kā arī ir apkopojusi 

pamatinformāciju par iztikas minimumu savā Informatīvajā paziņojumā 

(https://www.eapn.eu/images/stories/docs/EAPN-position-papers-and-

reports/2015-EAPN-Living-Wage-background-note.pdf). EAPN tīkla divu lapu buklets 

“Iztikas minimums - stūrakmens pienācīgas dzīves nodrošināšanai” satur                    

10 argumentus par labu iztikas minimuma ieviešanai 

(https://www.eapn.eu/images/stories/docs/campaigns/2016-EAPN-Living-Wage-2-

pager.pdf). 

 

Tāpat kā minimālās algas, arī iztikas minimums ir viens no savstarpēji saistīto 

elementu klāsta aspektiem (kā tas tika atspoguļots integrētās aktīvās iekļaušanas 

pieejā), kas būtu jāpanāk, lai cilvēkiem būtu darbs, kas viņiem un viņu ģimenēm 

nodrošinātu pienācīgu dzīves līmeni, vienlaikus nodrošinot arī veselību un labklājību, 

kā arī nodarbinātību un darba vietu kvalitāti. Visbeidzot, atalgojums (visos tā 

līmeņos) tiek aprēķināts individuālam darba ņēmējam, neņemot vērā viņa 

mājsaimniecības situāciju un to, vai eksistē arī citi (ekonomiski atkarīgi) 

mājsaimniecības locekļi. 

 

https://www.eapn.eu/images/stories/docs/EAPN-position-papers-and-reports/2015-EAPN-Living-Wage-campaign-guide.pdf
https://www.eapn.eu/images/stories/docs/EAPN-position-papers-and-reports/2015-EAPN-Living-Wage-campaign-guide.pdf
https://www.eapn.eu/images/stories/docs/EAPN-position-papers-and-reports/2015-EAPN-Living-Wage-background-note.pdf
https://www.eapn.eu/images/stories/docs/EAPN-position-papers-and-reports/2015-EAPN-Living-Wage-background-note.pdf
https://www.eapn.eu/images/stories/docs/campaigns/2016-EAPN-Living-Wage-2-pager.pdf
https://www.eapn.eu/images/stories/docs/campaigns/2016-EAPN-Living-Wage-2-pager.pdf
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Valstīs, kur esošais iztikas minimums ir saistīts ar minimālo ienākumu shēmām un 

noteikumiem (piemēram, Skotijā un citās Apvienotās Karalistes daļās, kur iztikas 

minimums ir saistīts ar minimālo ienākumu standartu), netiek noteikts atalgojuma 

līmenis, kas būtu piemērots visiem mājsaimniecības veidiem, tostarp tām 

mājsaimniecībām, kurās ir bērni un / vai personas ar citām aprūpes vajadzībām 

(invaliditāti utt.). Pabalsti no citām sociālās aizsardzības sistēmām, strādājošo 

pabalsti un / vai nodokļu atlaides vai kredīti joprojām ir nepieciešami, lai sasniegtu 

pieņemamu dzīves līmeni, un parasti tos ņem vērā, aprēķinot iztikas minimumu. 

 

2015. gadā EAPN tīkla dalībnieki piedalījās debatēs par minimālajām algām 

(https://www.eapn.eu/eapn-takes-part-in-euranetplus-debate-on-do-we-need-

minimum-wages-in-the-european-union/), kuras organizēja Eiropas Parlamenta 

Euranetplus un kurās tika apspriesta nepieciešamība pēc ES līmeņa minimālās algas. 

Eurostat dati liecināja par joprojām pastāvošajām minimālās algas atšķirībām 

dalībvalstu starpā (kuras proporcijā sasniedz no 1 līdz 4, ja tās koriģē no 

nominālvērtībām uz faktisko pirktspēju). Viens no debašu jautājumiem bija par to, kā 

vislabāk varētu samazināt atšķirības dalībvalstu starpā, kas joprojām ir tādā līmenī, 

ka izraisa iekšējā tirgus darbības traucējumus un neļauj nodrošināt vienlīdzīgus 

konkurences apstākļus visiem ES pilsoņiem un darba ņēmējiem taisnīgas un 

pietiekamas (minimālās) algas, kā arī pienācīgas nodarbinātības un darba apstākļu 

jomā. 

 

EAPN tīkla dalībnieki iestājas par vienoto, visaptverošo pieeju un atbalsta ES 

līmeņa pamatsistēmu attiecībā uz minimālajām algām, it īpaši kā instrumentu, kas 

atbalstītu lielāku ekonomisko un teritoriālo kohēziju, lai aizsargātu indivīda 

pamattiesības, kā arī garantētu līdzsvaru starp ekonomiskajiem un sociālajiem 

mērķiem un taisnīgāk pārdalītu bagātību un ienākumus. 

 

 

 

 

 

https://www.eapn.eu/eapn-takes-part-in-euranetplus-debate-on-do-we-need-minimum-wages-in-the-european-union/
https://www.eapn.eu/eapn-takes-part-in-euranetplus-debate-on-do-we-need-minimum-wages-in-the-european-union/
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4. PIELIKUMS - ŠĪ DOKUMENTA STATUSS 

 

Šis EAPN tīkla nostājas dokuments ir izdots ES Iekļaušanas stratēģiju grupas (EUISG) 

vārdā, kurai EAPN tīkla ietvaros tika deleģētas pilnvaras izstrādāt EAPN politikas 

nostājas dokumentus un ziņojumus. 

 

Šo dokumentu izstrādāja Mathias Maucher (EAPN politikas komanda) 2020. gada 

februārī un martā, balstoties uz esošo EAPN politikas un aizstāvības darbību un 

ziņojumiem, kas izdoti saistībā ar EMIN-1 un EMIN-2 projektiem. Dokumenta 

projekts tika izplatīts visiem EAPN tīkla dalībniekiem 2020. gada 30. martā un tika 

dotas 5 nedēļas tā papildinājumiem.  

 

Rakstiskie komentāri un papildinājumi tika saņemti no EAPN Čehija, EAPN Vācija, 

EAPN Somija, EAPN Īrija, EAPN Nīderlande, EAPN Norvēģija un EAPN Portugāle, kā 

arī no Starptautiskās sociālo darbinieku federācijas (Eiropā) gan pirms tiešsaistes ES 

iekļaušanas stratēģiju grupas semināra (kas notika 2020. gada 6. maijā), gan arī 

četrās nākamajās darba dienās. Šī tiešsaistes semināra laikā tika saņemtas arī 

papildu mutiskas atsauksmes no EAPN Dānijas, Spānijas un Lielbritānijas 

nacionālajiem tīkliem. 

 

Lielākā daļa komentāru un teksta papildinājumu tika iekļauta šī dokumenta galīgajā 

versijā, kas tika pabeigta 2020. gada 15. maijā. 
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