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2020. - 2030. GADA PROGRAMMAS ĪSTENOŠANA CILVĒKU UN 
PLANĒTAS LABĀ 

 

EAPN priekšlikumi attiecībā uz Eiropas stratēģiju 2020. - 2030. gadam 

 

KOPSAVILKUMS 

Stratēģija “Eiropa 2020” bija paredzēta, lai sasniegtu “gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu 

izaugsmi”, kā arī būtisku jaunu mērķi – samazināt nabadzīgo cilvēku skaitu Eiropas 

Savienības valstīs vismaz par 20 miljoniem. Tomēr šis nabadzības samazināšanas 

mērķis tā arī netika sasniegts, un šobrīd Eiropas Savienībā 113 miljoni iedzīvotāju 

joprojām ir pakļauti nabadzības riskam. Neskatoties uz to, ka Eiropas sociālo tiesību 

pīlārs ir nozīmīga jauna sociāla iniciatīva, tā joprojām ir tikai principu sistēma, nevis 

obligātas tiesības, tāpēc ar to netiek uzskatāmi sasniegti konkrēti uzlabojumi cilvēku 

dzīvēs. 

Pārāk bieži prioritāte tika piešķirta ekonomiskajiem mērķiem – stabilitātei un 

izaugsmei, tādējādi attaisnojot labklājības valstu finansējuma postošo samazinājumu, 

kurš savukārt rada nabadzības un nevienlīdzības līmeņa pieaugumu, tādējādi veicinot 

iedzīvotāju neapmierinātību ar atsevišķu ES dalībvalstu un ES līmeņa valdību. Tikmēr 

mūsu planēta atrodas krīzes stāvoklī, bet valstu valdības nav rīkojušās saskaņā ar 

saviem solījumiem. 

Kamēr Eiropas pusgads ir kļuvis “sociālāk orientēts”, tajā prioritāte joprojām tiek 

piešķirta izaugsmei, nevis sociālajām tiesībām vai nabadzības un nevienlīdzības 

mazināšanai. Turklāt cilvēki, kurus šīs problēmas skar visvairāk, un NVO, kas viņus 

pārstāv, netiek efektīvi iesaistīti lēmumu pieņemšanas procesos kā vienlīdzīgas 

ieinteresētās puses. Lai sasniegtu reālus uzlabojumus gan attiecībā uz atsevišķiem 

cilvēkiem, gan uz mūsu planētu kopumā, ir nepieciešama radikāli jauna stratēģija un 

līdzdalības process, un tie būtu jābalsta uz mācībām, kuras tika gūtas no stratēģijas 

“Eiropa 2020” īstenošanas. 
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Jaunajai Eiropas Komisijai un ES institūcijām pašlaik ir būtiska iespēja uzsākt jaunas 

stratēģijas īstenošanu, lai veicinātu efektīvu, uz tiesībām balstītu sociālu un 

ilgtspējīgu attīstību, kuras pamatā būtu Programma 2030. gadam, Ilgtspējīgas 

attīstības mērķi un Eiropas sociālo tiesību pīlārs. Kā tika uzsvērts Programmā        

2030. gadam (Agenda 2030), par priekšnoteikumiem ir jāuzskata nabadzības un 

sociālās atstumtības izskaušana, kā arī iedzīvotāju labklājības veicināšana un 

nevienlīdzības mazināšana. Šo mērķu sasniegšanai būs nepieciešama konkrēta 

integrēta nabadzības apkarošanas stratēģija, tostarp arī jauns tālejošs nabadzības 

samazināšanas mērķis, kā arī rīcības plāns sociālo tiesību īstenošanai. 

Vissvarīgākais ir tas, ka ir nepieciešama augsta līmeņa politiskā apņemšanās un 

esošās politikas paradigmas maiņa, t.i., novirzīšanās no taupības pasākumu 

īstenošanas, aizstājot Stabilitātes paktu ar Labklājības paktu, nodrošinot taisnīgu 

pāreju, kas nevienu iedzīvotāju neatstāj novārtā, kā arī par prioritāti uzskatot tiesību 

garantēšanu, izmantojot sociālus ieguldījumus kvalitatīvā minimālā ienākuma 

nodrošināšanā, sociālajā aizsardzībā, sabiedriskajos pakalpojumos un jaunu darba 

vietu radīšanā. Resursu pārdales palielināšanai būs būtiska loma nevienlīdzības 

mazināšanā un labklājības valstu finansēšanā, apkarojot nodokļu nemaksāšanu un 

izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, kā arī veicinot progresīvākas un taisnīgākas 

nodokļu sistēmas izveidošanu. 

Eiropas pusgadam ir jāatspoguļo šīs pārmaiņas un jākļūst sociāli orientētam un 

ilgtspējīgam, līdzsvarojot ekonomiskos, vides un sociālos mērķus, galveno uzmanību 

pievēršot vienlīdzīgu partneru - pilsoniskās sabiedrības un cilvēku, kuri piedzīvo 

nabadzību, - līdzdalībai. Vissvarīgākais ir tas, ka ar jauno stratēģiju                         

(2020. - 2030. gadam) ir jāsasniedz konkrēti, taustāmi rezultāti gan cilvēku, gan mūsu 

planētas labā! 
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Šajā dokumentā ir aprakstītas EAPN tīkla izceltas jaunās stratēģijas 4 galvenās 

prioritātes ar konkrētiem ieteikumiem: 

1) NABADZĪBAS IZSKAUŠANA UN LABKLĀJĪBAS VEICINĀŠANA 

 Uz tiesībām balstīta, integrēta nabadzības apkarošanas stratēģija, kura savā 

pieejā iekļauj ne tikai nodarbinātības aktivizēšanu; 

 Tālejošs nabadzības samazināšanas mērķis (ar vidusposma pārskatu par tā 

rezultātiem); 

 Efektīvi nabadzības rādītāji un sociālo rezultātu apkopojums (progresa 

ziņojums); 

 Steidzama rīcība, lai garantētu pienācīgus minimālos ienākumus un sociālo 

aizsardzību; 

 Konkrēti rezultāti attiecībā uz citām sociālajām tiesībām – it īpaši uz 

kvalitatīvām darbavietām, izglītību un pakalpojumiem, tostarp uz 

mājokļiem un veselības aprūpi. 

 

2) POLITISKIE PRIEKŠNOTEIKUMI REZULTĀTU SASNIEGŠANAI 

 

 Augsta līmeņa politiskā apņemšanās; 

 Labklājības mērķa izvirzīšana - ekonomisko / sociālo / vides mērķu 

līdzsvarošana. 

 

3) LĪDZDALĪBAS NODROŠINĀŠANA UN ES KOORDINĀCIJAS INSTRUMENTU 

PĀRVEIDOŠANA 

 Uz līdzdalību balstīts, sociāls un ilgtspējīgs Eiropas pusgads; 

 Pilsoniskās sabiedrības līdztiesības nodrošināšana. 

 

4) ES FONDU MOBILIZĒŠANA NABADZĪBAS APKAROŠANAS STRATĒĢIJAS ATBALSTAM 

 

 Palielināta ES fondu izdevumu efektivitāte nabadzības samazināšanai. 
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1. KĀPĒC EIROPAS SAVIENĪBAI IR 

NEPIECIEŠAMA UZ TIESĪBĀM BALSTĪTA, 

SOCIĀLA UN ILGTSPĒJĪGA STRATĒĢIJA? 

 Ar stratēģijas “Eiropa 2020” palīdzību bija paredzēts sasniegt “gudru, 

ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi”, taču šai stratēģijai neizdevās sasniegt 

konkrētus rezultātus, kas uzlabotu cilvēku labklājību. Jaunā stratēģija 

laikposmam pēc 2020. gada sniedz nozīmīgu iespēju panākt reālas izmaiņas 

cilvēku un mūsu planētas labā. 

 Nabadzības samazināšanas mērķis netika panākts – cilvēku, kuri saskaras ar 

nabadzību, skaits Eiropas Savienībā netika samazināts vismaz par                 

20 miljoniem, kā tika solīts. Realitātē krīzes laikā cilvēku, kuri saskaras ar 

nabadzību, skaits Eiropas Savienībā ir palielinājies līdz 123 miljoniem, un šo 

problēmu noteikti ir saasinājuši valdību taupības pasākumi. Pat šobrīd Eiropas 

Savienības valstīs 113 miljoni cilvēku joprojām ir pakļauti nabadzības riskam 

(dažās ES dalībvalstīs - vairāk nekā trešdaļa no kopējā iedzīvotāju skaita), 

savukārt daudzas iedzīvotāju grupas saskaras ar vēl smagākām problēmām. 

Tomēr šis nabadzības samazināšanas mērķis nodrošināja to, ka ES darba 

kārtībā politiskā uzmanība tika pievērsta nabadzībai, un tas tika atbalstīts ar 

ES fondu līdzekļiem. 

 Stratēģijas “Eiropa 2020” prioritātes bija stabilitāte un izaugsme, līdz ar to 

attaisnojot labklājības valstu finansējuma postošo samazinājumu. Tas ir 

radījis nabadzības un nevienlīdzības līmeņa pieaugumu, savukārt labklājība ir 

pieaugusi ne vairāk kā par 1%. Pārāk bieži tiek uzskatīts, ka Eiropas Savienībā 

tiek aizstāvētas tirgus vai uzņēmumu, nevis cilvēku intereses. 

 Neskatoties uz to, ka Eiropas sociālo tiesību pīlārs ir nozīmīga sociāla 

iniciatīva, Pīlārs joprojām ir tikai principu sistēma, nevis obligātas tiesības, 

trūkst arī tā ieviešanas plāna. Pastāv risks, ka Eiropas sociālo tiesību pīlārs 

jaunās stratēģijas veidošanas procesā var tikt nobīdīts malā, un tā rezultātā 

nebūs stratēģijas centrā. 
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 Neskatoties uz to, ka mūsu planēta atrodas krīzes stāvoklī, valdības nav 

rīkojušās saskaņā ar saviem solījumiem! Ļoti svarīgi ir veikt “taisnīgu pāreju”, 

kā arī novērst sociālo ietekmi uz nabadzīgākajiem reģioniem un iedzīvotāju 

grupām. Sociālos un vides mērķus ir jāuzskata par vienādām un savstarpēji 

pastiprinošām prioritātēm. 

 “Gudra, ilgtspējīga un iekļaujoša izaugsme” nevar dot labumu cilvēkiem un 

planētai! Pašreizējais tirgus virzītais izaugsmes modelis ar visaptverošu 

paļaušanos uz IKP vienkārši nav ilgtspējīgs. Eiropai ir jāmācās no stratēģijas 

“Eiropa 2020”, finanšu krīzes un Jaunzēlandes pieejas, kurā tika ņemti vērā ne 

tikai IKP rādītāji. Sociālajam un vides taisnīgumam ir jābūt politisko lēmumu 

un lēmumu par izdevumiem centrā, tādējādi padarot labklājību par 

visaptverošu mērķi. 

 Līdzdalībai ir jābūt uzmanības centrā: lai sasniegtu reālus rezultātus, visos 

posmos ir jāiesaista cilvēki, kuri saskaras ar nabadzību, un tās NVO, kuras 

viņus atbalsta. To vajadzētu sākt darīt uz līdzdalību balstītā jaunās stratēģijas 

izstrādes procesā, sekojot Ilgtspējīgas attīstības mērķu un Programmas     

2030. gadam (Agenda 2030) sniegtajam piemēram. 

 Eiropas Savienībā ir jāuzsāk uz līdzdalību balstīts konsultāciju process, lai 

izveidotu sociālu un ilgtspējīgu attīstības stratēģiju, kas palielinātu 

iedzīvotāju labklājību, nodrošinātu izaugsmi gan cilvēkiem, gan mūsu 

planētai, kā arī padarītu nabadzības izskaušanu par priekšnoteikumu. 
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2. KĀ PADARĪT PROGRAMMU 2030. GADAM UN 

ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS MĒRĶUS PAR VISAPTVEROŠU 

PAMATU, KURŠ BALSTĪTOS UZ EIROPAS SOCIĀLO TIESĪBU 

PĪLĀRU? 

 Programma 2030. gadam (AGENDA 2030) ir iedvesmojošs plāns, kuru     

2015. gadā ir parakstījuši visi ANO valstu vadītāji, kura uzmanības centrā ir 

cilvēki, planēta un kopējā labklājība un kurš tiks īstenots, sasniedzot tā         

17 ilgtspējīgas attīstības mērķus (SDGs) un 169 vispārējus mērķus. 

 Šis plāns nodrošina jaunu vispārēju sociālu un ilgtspējīgu globālo darba 

kārtību, kas ir integrēta un nedalāma, uzsverot nepieciešamību “līdzsvarot 

trīs ilgtspējīgas attīstības dimensijas: ekonomisko, sociālo un vides”. 

 Programmas uzmanības centrā ir nabadzības izskaušana: “izskaust 

nabadzību visās tās formās un dimensijās, tostarp arī galējo nabadzību, ir 

vislielākais globālais uzdevums un ilgtspējīgas attīstības obligāta prasība, 

apņemšanās nodrošināt to, lai neviens cilvēks netiktu atstumts.” 

 Šo programmu veido cilvēktiesību ievērošana, kas ir pamatota ar Vispārējo 

cilvēktiesību deklarāciju un citiem līgumiem. Šie dokumenti galvenokārt 

aizstāv cilvēka cieņu, apņemoties nodrošināt to, lai neviens cilvēks netiktu 

atstumts. “Ir jāatzīst, ka cilvēka cieņas nodrošināšana ir būtiska”. 

 ANO katru gadu veic šīs programmas augsta līmeņa uzraudzību 

(monitoringu), kas būtu jāiekļauj ES uzraudzības mehānismos (piemēram, 

Eiropas pusgadā), savienojot valstu ziņojumus. 

 NVO un cilvēki, kuri saskaras ar nabadzību, tiek atzīti par nozīmīgiem 

dalībniekiem partnerībā attiecībā uz šīs programmas plānošanu, uzraudzību 

un īstenošanu, jo tie ir bijuši tieši iesaistīti šī plāna izstrādē un pieņemšanā.  

“Visas valstis un visas ieinteresētās personas, darbojoties sadarbības 

partnerībā, īstenos šo plānu, uzsverot nabadzīgo un vismazāk aizsargāto 

cilvēku svarīgo lomu”. 



- 8 - 
 

 Nodrošināt sasniegumus cilvēku labā ir ļoti svarīgi! Pastāv vismaz 9 galvenie 

ilgtspējīgas attīstības mērķi, kuru sasniegšana ir ļoti svarīga cīņā pret 

nabadzību un nevienlīdzību.  

 

Eiropas sociālo tiesību pīlāra daudzi principi pārklājas (taču ne visi), kā arī, 

atšķirībā no Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, Pīlārs nenosaka skaidru mērķi, lai 

panāktu nabadzības izskaušanu vai nevienlīdzības mazināšanu. 

 

 Eiropas Savienības iestādes jau ir apņēmušās īstenot Ilgtspējīgas attīstības 

mērķus gan savā iekšējā, gan ārējā politikā. Vairāk informācijas par to: 

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en 

  

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en
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3. SAIKNES STARP ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS 

MĒRĶIEM UN EIROPAS SOCIĀLO TIESĪBU PĪLĀRU 

ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS MĒRĶI EIROPAS SOCIĀLO TIESĪBU PĪLĀRS 

1) nabadzības izskaušana 

Nav precīzi formulēta principa, ir tikai datu 

apkopojuma rādītājs (AROPE). Lielākā daļa 

ESTP principu var veicināt nabadzības 

izskaušanu. Nabadzība tiek skaidri pieminēta 

tikai 11. principā (attiecībā uz bērnu aprūpi 

un atbalstu bērniem) – “Bērniem ir tiesības 

uz aizsardzību pret nabadzību”. 

2) bada likvidēšana Nav precīzi formulēta principa. Bada 

likvidēšanu varētu sekmēt ESTP 6., 12., 14. un      

20. princips, jo tie varētu nodrošināt 

atbilstošus ienākumus. 

3) veselīga dzīvesveida 

nodrošināšana un labklājības 

veicināšana visu vecumu cilvēkiem 

ESTP 10., 15., 16. un 18. princips attiecas uz 

veselīgas, drošas un labi pielāgotas darba 

vides nodrošināšanu, datu aizsardzību, 

tiesības uz līdzekļiem un uz laicīgu piekļuvi 

kvalitatīvai profilaktiskajai un ārstnieciskajai 

veselības aprūpei par pieņemamu cenu. 

Savukārt 20. princips attiecas uz piekļuvi 

pamatpakalpojumiem, un tie arī veicina 

iedzīvotāju veselību un labsajūtu, it īpaši, ja 

tie sevī ietver sociālos pakalpojumus. 

4) iekļaujošas un vienlīdzīgas 

kvalitātes izglītības nodrošināšana 

un mūžizglītības iespēju veicināšana 

visiem iedzīvotājiem 

 

ESTP 1. princips - Tiesības uz kvalitatīvu un 

iekļaujošu vispārīgo izglītību, profesionālo 

izglītību un mūžizglītību. 
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5) dzimumu līdztiesības veicināšana 

un tiesību nodrošināšana visām 

sievietēm un meitenēm (viņu 

pilnvarošana) 

ESTP 2. princips - Dzimumu līdztiesība. 

6) ūdensapgādes un kanalizācijas 

pieejamības un ilgtspējīgas 

apsaimniekošanas nodrošināšana 

visiem iedzīvotājiem 

ESTP 20. princips - Nepieciešamo 

pamatpakalpojumu pieejamība (tajā tiek 

pieminēta ūdensapgāde). 

8) noturīgas, iekļaujošas un 

ilgtspējīgas ekonomiskās izaugsmes 

veicināšana, pilnīgas un produktīvas 

nodarbinātības un pienācīgu 

darbavietu nodrošināšana visiem 

iedzīvotājiem 

ESTP divas nodaļas ir veltītas nodarbinātībai - 

gan darba tirgus pieejamībai (1.), gan taisnīgu 

darba apstākļu nodrošināšanai (2.). Galvenie 

ESTP principi, kuri attiecas uz nodarbinātību, 

ir 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 13. un 15. 

10) nevienlīdzības samazināšana 

valstu iekšienē un starp tām 

Nav precīzi formulēta principa. ESTP                

3. princips: vienādas iespējas visām 

iedzīvotāju grupām, 17. princips: cilvēku ar 

invaliditāti iekļaušana, 19. princips: pajumtes 

un pakalpojumu sniegšana 

bezpajumtniekiem. 
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4. JAUNĀS STRATĒĢIJAS POTENCIĀLĀ GALVENĀ 
VIRZĪBA UN MĒRĶI 

 Stratēģijas 2020. – 2030. gadam mērķim vajadzētu būt šādam: veicināt sociālu 

un ilgtspējīgu attīstību, kas palīdz izskaust nabadzību un sociālo atstumtību, 

radīt labklājību un mazināt nevienlīdzību. 

 Ir nepieciešama paradigmas maiņa – ir jāvirzās prom no pašreizējā taupības 

modeļa uz sociāliem ieguldījumiem sociālajā aizsardzībā, sabiedriskajos 

pakalpojumos un kvalitatīvu darbavietu radīšanā, palielinot līdzekļu pārdali, 

efektīvi cīnoties pret nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļu 

maksāšanas, kā arī ieviešot progresīvo nodokļu sistēmu. 

 Visu veidu nabadzības izbeigšanai ir jābūt efektīvas sociālas un ilgtspējīgas 

attīstības priekšnoteikumam, nabadzības izskaušanu liekot visu politikas jomu 

centrā. Nav pieļaujama bezrūpība saistībā ar augsto nabadzības un 

nevienlīdzības līmeni Eiropas Savienībā. 

 Šai stratēģijai ir skaidri jāaizsargā, jāievēro un jāīsteno cilvēktiesības un 

jāveicina līdzdalība - tā pamatā ir jābūt ANO izveidotām sistēmām, Pamattiesību 

hartai un Eiropas sociālo tiesību pīlāram.  

 Cilvēki un planēta ir pirmajā vietā! Vides, sociālie un ekonomiskie mērķi ir 

vienlīdzīgi un saskaņoti: ekonomikai ir jākalpo cilvēkiem un planētai, nevis 

otrādi.  

 Klimata politika nedrīkst palielināt nabadzību vai pasliktināt to cilvēku situāciju, 

kuri dzīvo nabadzībā! Tas, visticamāk, varētu radīt lielāku populisma un radikālas 

opozīcijas risku. Īstenojot pasākumus klimata pārmaiņu novēršanai, ir jāņem 

vērā to sociālā ietekme, it īpaši uz cilvēkiem, kuri saskaras ar nabadzību, un uz 

nabadzīgākajiem reģioniem. 

 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem ir jābūt galvenajiem šīs stratēģijas mērķiem, 

tādā veidā nodrošinot nepārtrauktību ar pašreizējās stratēģijas “Eiropa 2020” 

mērķiem, kas ir saistīti ar Sociālo pīlāru. 
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5. JAUNĀS STRATĒĢIJAS ČETRAS GALVENĀS 

PRIORITĀTES 

5.1. Nabadzības izskaušana un labklājības veicināšana 

Uz tiesībām balstīta integrēta nabadzības apkarošanas stratēģija, 

kura attiecas ne tikai uz nodarbinātības jomu 

 Individuālās tiesības vai principi vieni paši nevar sasniegt nabadzības 

apkarošanas mērķus. To sasniegšanai ir nepieciešama uz tiesībām balstīta 

integrēta stratēģija, kas garantē piekļuvi kvalitatīviem sabiedriskajiem 

pakalpojumiem, tostarp sociālajiem pakalpojumiem un sociālajai aizsardzībai, 

kā arī atbalstu kvalitatīvu darba vietu radīšanai un līdzdalībai. 

 Neskatoties uz pozitīvajām Eiropas Savienības integrētajām nabadzības 

mazināšanas stratēģijām (Aktīvas iekļaušanas stratēģija, Ieguldījumi bērnos 

utt.), nodarbinātība joprojām tiek uzskatīta par galveno nabadzības 

apkarošanas un sociālo tiesību nodrošināšanas metodi, neskatoties uz to, ka 

nodarbinātu personu nabadzība strauji palielinās (šobrīd tās līmenis Eiropas 

Savienībā ir 9,6%). 

 Šī pieeja piešķir prioritāti tam, lai nodrošinātu darba atmaksāšanos, uzlabojot 

stimulus strādāt, piemērojot stingrākus nosacījumus, samazinot pabalstus un 

paaugstinot sankcijas, neatkarīgi no pieaugošās darba vietu nestabilitātes, 

zema atalgojuma, nodarbinātu personu nabadzības un kvalitatīvu darba vietu 

trūkuma. 

 Ir jāiekļauj visi iedzīvotāji, jo ne visi ir spējīgi strādāt un iekārtoties kvalitatīvā 

darba vietā. Darbā iekārtošanas (aktivizēšanas) pasākumi vien neatbilst bērnu 

vai vecāku cilvēku vajadzībām. ES galvenajai prioritātei ir jābūt: nodrošināt 

tiesības uz cilvēka cienīgu dzīvi visiem iedzīvotājiem, kā arī pienācīgu dzīves 

līmeni. 
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Kādi pastāv risinājumi?1,2 

 

  

                                                           
1
 Eiropas Komisijas ieteikums attiecībā uz no darba tirgus atstumtu cilvēku aktīvu iekļaušanu 

(2008) 

 
2
 Eiropas Komisijas personāla 2013. gada darba dokuments. 

 Visu cilvēku tiesību uz cilvēka cienīgu dzīvi politiska apstiprināšana visā dzīves 

laikā, kā arī apņemšanās aizsargāt, ievērot un īstenot tiesības. 

 Vienoties par īstenošanu un īstenot ES integrētu, uz tiesībām balstītu, uz 

cilvēkiem vērstu nabadzības apkarošanas stratēģiju, kuras pamatā ir 

“integrēta aktīva iekļaušana” - tiesības uz pienācīgu minimālo ienākumu / 

sociālo aizsardzību, piekļuvi kvalitatīviem pakalpojumiem (sociālie 

pakalpojumi, veselības / sociālā aprūpe, izglītība, mājokļi, enerģijas un ūdens 

apgāde utt.) un kvalitatīvām darba vietām, kuru pamatā ir Ilgtspējīgas 

attīstības mērķu un Eiropas sociālo tiesību pīlāra principi, izvairoties no 

negatīviem nosacījumiem un pastiprinot atbalstošas, personalizētas lietu 

pārvaldības pieejas. Šīs stratēģijas steidzami izpildāmai papildu prasībai 

vajadzētu būt arī pārtikas trūkuma un nepietiekama pārtikas nodrošinājuma 

problēmas risināšana. 

 Īstenot saskaņotas ES tematiskās stratēģijas attiecībā pret galvenajām 

mērķa grupām (piem., “Ieguldījumi bērnos”) un atbalstīt “Bērnu garantiju” 

īstenošanu. 

 Izpildīt solījumu attiecībā uz visu iedzīvotāju iekļaušanu, kas ir Ilgtspējīgas 

attīstības mērķu pamatā. Atzīt, ka galējā nabadzība ir steidzami risināma, 

pieaugoša problēma, un tās apkarošanai ir nepieciešami īpaši pasākumi, it 

īpaši, lai risinātu bezpajumtniecības problēmu, pamatojoties uz Komisijas 

personāla darba dokumentu “Bezpajumtniecības un mājokļa zaudēšanas 

problēmas risināšana”. 

 Šī stratēģija būtu pārredzami un aktīvi jāuzrauga, ieviešana jāveicina ar 

ieinteresētu personu starpniecību, izmantojot Eiropas pusgadu, kā arī 

jāatbalsta ar ES fondu līdzekļiem. 
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Vērienīgs ES nabadzības mazināšanas mērķis ar termiņa 

vidusposma pārskatu 

 Stratēģijas “Eiropa 2020” ietvaros tika noteikts augsta līmeņa Eiropas 

Savienības nabadzības mazināšanas mērķis: līdz 2020. gadam samazināt 

nabadzīgo cilvēku skaitu ES vismaz par 20 miljoniem. Šis nabadzības 

mazināšanas mērķis nodrošināja problēmas publisko atpazīstamību un 

padarīja nabadzību par vienu no prioritātēm ES darba kārtībā. Šim mērķim arī 

tika piešķirts ES finansējums - 20% Eiropas Sociālā fonda līdzekļu. Tomēr šis 

mērķis acīmredzami netika sasniegts - nabadzīgo cilvēku skaits ES ir 

samazinājies tikai par 5 miljoniem (pēc postošā pieauguma krīzes laikā, kad 

nabadzīgo cilvēku skaits Eiropas Savienībā bija sasniedzis 123 miljonus). 

 Šī nabadzības mazināšanas mērķa izstrāde bija kļūdaina, jo visi pārējie ES 

mērķi tiek uzstādīti procentuālajās daļās. Tāpat ES dalībvalstīm tika atļauts 

noteikt savus mērķus, izmantojot nacionālos rādītājus, izvairoties no ES 

mērķu kopuma3. Nabadzības mazināšanas mērķa izstrādē galējā nabadzība 

netika pienācīgi atspoguļota. Nepilnības bija novērotas arī šī mērķa ieviešanas 

un uzraudzības procesā. 

 Programmas 2030. gadam un Ilgtspējīgas attīstības mērķu viena no 

svarīgākajām prioritātēm ir nabadzības izskaušana, kam ir izvirzīti 5 mērķi. 

Kamēr Eiropas sociālo tiesību pīlārā nav konkrētu principu vai mērķu attiecībā 

uz nabadzību, ir sagaidāms, ka tā lielākās daļas principu īstenošana veicinās 

nabadzības samazināšanu. 

 Eiropas sociālajai politikai ir jāiet tālāk par nabadzības mazināšanu – tai 

vajadzētu veicināt visu iedzīvotāju labklājību.  

  

                                                           
3 Piemēram, Vācija un Zviedrija ir pieņēmušas ilgtermiņa bezdarba rādītājus. 
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Kādi pastāv risinājumi?4 

 

  

                                                           
4 Bezpajumtnieku skaits tika aprēķināts saskaņā ar ETHOS tipoloģiju 

(https://www.feantsa.org/lv/toolkit/2005/04/01/ethos-typology-on-homelessness-and-

housing-exclusion) (sk. FEANTSA). 

 Izstrādāt vispārēju mērķi, lai uzlabotu visu iedzīvotāju labklājību. 

 Piešķirt augstu prioritāti Programmas 2030. gadam mērķim attiecībā uz 

nabadzības izskaušanu visās tās formās (1. ilgtspējīgas attīstības mērķis) 

un pieņemt ES mēroga mērķi visām dalībvalstīm: par 50% samazināt 

nabadzības un sociālās atstumtības riskam (AROPE) pakļauto iedzīvotāju 

skaitu.  

 Iekļaut apņemšanos līdz 2030. gadam izbeigt galējo nabadzību Eiropas 

Savienībā, kā tas ir noteikts 1. ilgtspējīgas attīstības mērķī. Galējā 

nabadzība ir jānovērtē pēc ANO rādītājiem un ES kontekstā būtu 

jāiekļauj arī to cilvēku skaits, kuri saskaras ar bezpajumtniecību (Eiropas 

Savienības mērogā šis skaitlis ir vismaz 700 000 cilvēku). 

 Censties pakāpeniski sasniegt nabadzības mazināšanas mērķi, 

vienojoties par vidēja termiņa (5 gadu) mērķiem un rīcības plānu, atzīstot 

problēmas, ar kurām saskaras ES valstis ar augstāku nabadzības līmeni. 

 Atbalstīt Eiropas Savienības dalībvalstis nabadzības mazināšanas mērķu 

sasniegšanā un nodrošināt pārredzamu, detalizētu ikgadēju uzraudzību 

ar termiņa vidusposma novērtējumu, tajā iesaistot ieinteresētās puses, 

tostarp arī nevalstiskās organizācijas. 

https://www.feantsa.org/lv/toolkit/2005/04/01/ethos-typology-on-homelessness-and-housing-exclusion
https://www.feantsa.org/lv/toolkit/2005/04/01/ethos-typology-on-homelessness-and-housing-exclusion
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Efektīvi nabadzības un labklājības rādītāji saistībā ar             

Sociālo rezultātu apkopojumu 

 AROPE rādītāja izstrāde (par cilvēkiem, kuri ir pakļauti nabadzības un / vai 

sociālās atstumtības riskam), pat neskatoties uz to, ka šis rādītājs ir 

pretrunīgs un nepilnīgs, ir ļāvusi veikt stabilu, salīdzināmu, augsta līmeņa 

uzraudzību attiecībā uz relatīvo nabadzību, kā arī uz galējo nabadzību. Tomēr 

šajā rādītājā netika pietiekami uzsvērta ietekme uz noteiktām iedzīvotāju 

grupām / vecuma grupām, kā arī izmērīto kombinēto raksturlielumu ietekme 

(krustošanās). 

 Pašreizējais Nopietnas materiālās nenodrošinātības (SMD) rādītājs tika atzīts 

par diezgan sliktu, jo tas nav pietiekami salīdzināms starp valstīm ar ļoti 

atšķirīgiem dzīves līmeņiem. 

 Eiropas sociālo tiesību pīlāra Sociālo rezultātu apkopojums (Social 

Scoreboard) nav pietiekami saistīts ar visu Eiropas sociālo tiesību pīlāra 

principu kopumu un vēl mazāk - ar Ilgtspējīgas attīstības mērķiem. 

 Tā kā Sociālo rezultātu apkopojums koncentrējas uz Eiropas Savienības 

vidējiem rādītājiem, tas neveicina “augšupvērstu sociālo konverģenci” 

(kopējo virzību uz augšu, uz uzlabojumiem), bet gan drīzāk pašapmierinātību 

par kāda “normas” līmeņa sasniegšanu. Lai sasniegtu vairāk, tā rādītāji būtu 

jāapvieno ar vērienīgiem, tālejošākiem mērķiem. 

 Nabadzība un sociālās tiesības būtu jāizvērtē kā daļa no plašāka mērķa - 

veicināt visu iedzīvotāju labklājību. 
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Kādi pastāv risinājumi?5 

 

 

                                                           
5  Jauns Materiālās nenodrošinātības un sociālās atstumtības rādītājs (2017), skatīt 

šeit:://publications.europa.eu/lv/publicationdetail/-/publication/05e37b96-ae3a-11e7-

837e-01aa75ed71a1/language-ne 

 Visām ES dalībvalstīm izmantot vienus un tos pašus, vairākus ES AROPE 

rādītājus, tāpat arī noteikt citus mērķus / uzdevumus, bet katra indikatora 

uzraudzību veicot atsevišķi. 

 Konsekventi sadalīt datus, lai uzraudzītu dzimuma un vecuma ietekmi uz 

nabadzības risku, kā arī citas ietekmes – tādas kā etniskā piederība, 

migrantu izcelsme, seksuālā orientācija, invaliditāte utt., pēc tam analizēt 

šo faktoru krustošanos. 

 Aizstāt Nopietnas materiālās nenodrošinātības (SMD) rādītāju ar jaunu –  

Materiālās nenodrošinātības un sociālās atstumtības rādītāju. 

 Nodrošināt Sociālo rezultātu apkopojuma atbilstību Eiropas sociālo tiesību 

pīlāram, saskaņot tos, Sociālo rezultātu apkopojumā iekļaujot konkrētus 

rādītājus, kuri atbilst visām ESTP 20 galvenajām jomām, un skaidri tos 

uzraudzīt. 

 Savienot Sociālo rezultātu apkopojumu (ar tā vidējiem rādītājiem) ar 

nabadzības mazināšanas mērķa uzraudzību laikposmam pēc 2020. gada 

(ar tā ambīcijām), lai atbalstītu efektīvāku augšupvērstu sociālo 

konverģenci (panāktu stabilus uzlabojumus). 

 Izstrādāt vairākus rādītājus labklājības noteikšanai, tostarp attiecībā uz 

drošību, tiesību izmantošanu, identitāti, līdzdalību un iespēju 

nodrošināšanu, kā arī uz sociālajām un kopienas attiecībām. Tomēr ir 

svarīgi saglabāt arī skaidri noteiktu prioritāti – garantēt iedzīvotājiem 

pienācīgus ienākumus un dzīves līmeni. 
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Steidzama rīcība, lai garantētu minimālos ienākumus un sociālo aizsardzību 

 Visu ilgtspējīgas attīstības mērķu un sociālo tiesību ievērošana ir svarīga. 

Nabadzības izskaušana visās tās formās ir priekšnoteikums, un tas ir atkarīgs 

no tā, vai visiem iedzīvotājiem tiek garantēts pietiekams minimālais 

ienākums, kas nodrošinātu viņiem cilvēka cienīgu dzīvi.6 

 Sociālās aizsardzības sistēmām sistemātiski tiek piešķirts nepietiekams 

finansējums un tās netiek uzskatītas par sociālu ieguldījumu. Nevienu 

iedzīvotāju nevajadzētu atstāt bez ienākumiem, kuri ir pietiekami, lai dzīvotu 

cilvēka cienīgu dzīvi, jo no tā ieguvēji ir visi - valsts ekonomika, atsevišķas 

kopienas un sabiedrība kopumā. 

 Eiropas sociālo tiesību pīlāra 12. un 14. princips ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu 

atbalstu un aizsardzību Eiropas Savienības mērogā, it īpaši saistībā ar 

regresīvu uzņēmējdarbības modeļu izplatību, kuri izmanto jaunus, 

nepastāvīgus darba veidus, atstājot arvien vairāk cilvēku bez tiesībām uz 

sociālo aizsardzību. 

 Sociālā aizsardzība un minimālie ienākumi pārāk bieži tiek uzskatīti par 

atsevišķām sistēmām. Efektīvs ienākumu atbalsts nozīmē saskaņotas 

sistēmas veicināšanu, kas aptver gan uz iemaksām balstītus pabalstus, gan uz 

nodokļiem balstītus, no ienākumiem atkarīgus pabalstus (palielinot 

ieguldījumus tieši šī veida pabalstos). 

 Eiropas Savienībai ir jāuzņemas skaidra loma šo sociālo tiesību īstenošanā, 

izmantojot tiesiski nesaistošus instrumentus, bet tai vajadzētu rīkoties 

steidzamāk, izmantojot ES tiesisko regulējumu. 

 Lai finansētu pienācīgus minimālos ienākumus un sociālo aizsardzību, ir 

nepieciešamas valsts investīcijas kā sabiedriskais labums. Tā sasniegšanai ir 

nepieciešama saskaņota rīcība nodokļu jomā un efektīvs valsts sistēmu 

finansējums. 

                                                           
6 Bea Cantillon: 10 argumenti par to, kāpēc par prioritāti vajadzētu noteikt minimālos 
ienākumus kā turpinājumu Sociālajam pīlāram (2019. gada janvāris) 
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Kādi pastāv risinājumi?7,8 

                                                           
7 Skatīt neseno EESK atzinumu. 

 
8 EMIN Noslēguma ziņojumu un ieteikumus skatīt šeit -

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

 Eiropas Savienībai ir jāgarantē visiem iedzīvotājiem tiesības uz pienācīgiem 

ienākumu pabalstiem / sociālo aizsardzību visā dzīves laikā un neatkarīgi no 

nodarbinātības. 

 Minimālajam ienākumam ir jābūt pietiekamam, pieejamam un 

nodrošinošam: tam būtu jāsniedz cilvēkiem sociālās līdzdalības iespējas, kā 

arī pieejamas kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba vietas. 

 Ir jāuzlabo tiesiski nesaistošu instrumentu (Eiropas pusgads, salīdzinošā 

novērtēšana) efektivitāte, pieprasot pakāpeniskus sasniegumus - ar ES fondu 

atbalstu un izveidojot skaidru “pietiekamības” definīciju Eiropas Savienības 

mērogā un vienotus rādītājus, ar kuriem noteikt šo pietiekamību. 

 ES pamatdirektīva, kas garantē pietiekamu minimālo ienākumu, ir būtiska, 

lai palīdzētu cilvēkiem saņemt ienākumus virs nabadzības sliekšņa līmeņa 

(60% no valsts vidējiem ienākumiem). Tās pamatā ir jābūt patēriņa grozam, 

kas aptver svarīgāko preču un pakalpojumu faktiskās izmaksas, un skaidram 

mērķim nodrošināt visiem iedzīvotājiem cilvēka cienīgu dzīvi, nevis tikai 

minimālus pamatstandartus. Saskaņā ar pašreizējiem ES līgumiem šī 

direktīva ir iespējama un tās īstenošanai nebūtu nepieciešami ES fondu 

līdzekļi. 

 Ir nepieciešams lielāks finansējums / sociālās aizsardzības sistēmas atbilstība, 

pārdalot valsts izdevumus, izmantojot Zelta likumu - sociālās aizsardzības 

izdevumiem nevajadzētu būt mazākiem par 35% no IKP. Ir jāpalielina valsts 

ieņēmumi, apkarojot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas / nodokļu 

nemaksāšanu, kā arī veicinot progresīvākas nodokļu sistēmas, tostarp 

attiecībā uz īpašuma, zemes un kapitāla nodokli. 
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Konkrētu rezultātu sasniegšana attiecībā uz visām 

sociālajām tiesībām 

 Visu Eiropas sociālo tiesību pīlāra 20 principu īstenošana ir būtiska cīņā pret 

nabadzību. 

 EAPN tīkla prioritāte ir Eiropas sociālo tiesību pīlāra 5 principi - sociālās 

tiesības, kuras ir būtiskas, lai veiksmīgi īstenotu uz cilvēkiem vērstu integrētu 

aktīvās iekļaušanas stratēģiju nabadzības mazināšanai:  

 

 Minimālie ienākumi (14. princips); 

 Sociālā aizsardzība (12. princips); 

 Atalgojums un piekļuve darba tirgum (6. princips); 

 Vispārīgā un profesionālā izglītība un mūžizglītība(1. princips); 

 Piekļuve pamatpakalpojumiem (20. princips). 

 

Šajā procesā svarīgi ir arī sekojoši Eiropas sociālo tiesību pīlāra principi: 

 

o Mājokļi un palīdzība bezpajumtniekiem (19. princips); 

o Veselības aprūpe (16. princips); 

o Ilgtermiņa aprūpe (18. princips). 

 

Visus šos Eiropas sociālo tiesību pīlāra principus var saistīt arī ar Ilgtspējīgas 

attīstības mērķiem (skatīt tabulu šī dokumenta 3. sadaļā). 

 

 Galvenais šīs stratēģijas īstenošanas instruments būs Eiropas pusgads un ES 

fondu līdzekļi. Neskatoties uz to, šajā procesā būtiski ir arī saistošie tiesību 

akti, jo tie palīdz garantēt tiesības, tādējādi nodrošinot Eiropas Savienības 

sociālā modeļa augšupvērstu konverģenci (virzību uz augšu, uz 

uzlabojumiem). 
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Kādi pastāv risinājumi? 

 Vienoties par rīcības plānu: nodrošināt visu Eiropas sociālo tiesību pīlāra principu 

savlaicīgu ieviešanu, izmantojot neobligātos (ieteikuma rakstura) koordinācijas 

mehānismus (t.i., Eiropas pusgadu apvienojumā ar ES fondiem), kā arī plānot 

progresu ES saistošo tiesību aktu izstrādē. 

 Kvalitatīvas darba vietas un taisnīgs atalgojums: kopā ar sociālajiem partneriem 

un pilsoniskās sabiedrības organizācijām izstrādāt ES līmeņa sistēmu, kas garantētu 

pietiekamu minimālo algu / iztikas minimumu, kas cilvēkus izvestu no nabadzības 

un nodrošinātu viņiem pozitīvu stimulu / hierarhiju pienācīgam minimālajam 

ienākumam. Atalgojuma pietiekamības kritērijs varētu būt: tas sastāda 60% no 

vidējās algas. 

 Izglītības, apmācību un mūžizglītības pieejamība: par prioritāti noteikt 

ieguldījumus vispārējā bezmaksas valsts izglītības sistēmā, tostarp arī agrīnajā 

izglītošanā un aprūpē, kā arī mūžizglītībā; veicināt tiesības uz izglītību ne tikai 

saistībā ar darba tirgum atbilstošām prasmēm, bet arī atbalstot dzīves prasmes un 

līdzdalību savā kopienā, sadarbojoties ar ģimenēm, kopienas organizācijām un 

pašiem studentiem, lai viņi pielāgotos savām vēlmēm un vajadzībām. 

 Piekļuve būtiskiem pakalpojumiem: garantēt tiesības uz sabiedriskajiem 

pakalpojumiem - ieguldīt pieejamos, kvalitatīvos pakalpojumos, it īpaši mājokļu 

jomas, veselības aprūpes un sociālajos pakalpojumos. Mājokļu jomā ir nepieciešams 

paplašināt sociālo mājokļu piedāvājumu un uzlabot to tirgus regulēšanu, lai 

nodrošinātu pieņemamu īres maksu, kā arī kvalitatīvu elektroenerģiju un 

ūdensapgādi par pieejamu cenu. Veselības un sociālās aprūpes jomā: ieguldīt 

universālās bezmaksas veselības / sociālās aprūpes sistēmās, palielinot to 

finansējumu, izmantojot progresīvo nodokli / nodokļu iekasēšanu, kā arī paplašinot 

profilaksi un primāro aprūpi. Sociālo pakalpojumu jomā: ieguldīt kvalitatīvā 

infrastruktūrā, lai sniegtu personalizētu un uz cilvēku orientētu atbalstu visām 

mājsaimniecībām, kā arī pakalpojumos, lai atbalstītu visu sociālo tiesību 

nodrošināšanu. Atbalstīt NVO sniegtos pamatpakalpojumus, kuri papildina, bet 

neaizstāj valsts sniegtos pakalpojumus. 
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5.2. Politiskie priekšnoteikumi rezultātu sasniegšanai 

Augstā līmeņa politiska apņemšanās 

Stratēģiju “Eiropa 2020” ir ietekmējusi pāreja uz jaunu Eiropas Komisiju, kas 

pieņēma jaunu prioritāšu kopumu (Eiropas Komisijas prezidenta Žana Kloda 

Junkera 10 politiskās pamatnostādnes). Eiropas sociālo tiesību pīlārs ir nozīmīga 

sociāla iniciatīva, kuru atbalsta starpiestāžu paziņojumi. Tomēr Pīlāram trūkst 

īpašumtiesību un konkrēta ieviešanas plāna. 

 

Kādi pastāv risinājumi? 

 

 

 Visu ES institūciju jauno prezidentu augsta līmeņa apņemšanās 

pieņemt Programmu 2020. - 2030. gadam, 17 ilgtspējīgas attīstības 

mērķus un 169 vispārējos mērķus kā visaptverošu sistēmu, kuras 

pamatā ir Eiropas sociālo tiesību pīlārs. Eiropas Komisijas prezidentam 

ir jāuzņemas vispārēja atbildība, liekot katram komisāram būt 

atbildīgam par kādu konkrētu Ilgtspējīgas attīstības mērķi, kā arī 

nodrošinot saskaņotību. 

 Apņemšanās veikt saskaņotu, efektīvu rīcību - izmantojot ceļvedi un 

rīcības plānu, vajadzētu izstrādāt plānu attiecībā uz savlaicīgu galveno 

atskaites punktu sasniegšanu visiem 17 ilgtspējīgas attīstības 

mērķiem, kā arī Eiropas sociālo tiesību pīlāra 20 principu ieviešanu. 

 Publiski atzīt un uzlikt saistošus pienākumus iesaistīt ieinteresētās 

puses (it īpaši cilvēkus, kuri paši ir pieredzējuši nabadzību, kā arī 

pilsoniskās sabiedrības organizācijas) sociālās politikas plānošanā, 

uzraudzībā un ieviešanā, tādā veidā nodrošinot lielāku pārredzamību, 

atbildību un labākus risinājumus. 
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Labklājība ir galvenais mērķis – ir jālīdzsvaro ekonomiskie, 

sociālie un vides mērķi 

 Neskatoties uz to, ka ES dalībvalstīm adresētie ieteikumi (CSRs) sociālajā 

jomā ir uzlabojušies līdz ar Eiropas sociālo tiesību pīlāra parādīšanos, 

politikas fiskālais / ekonomiskais virziens joprojām ir dominējošs: par 

galveno mērķi tiek izvirzīta stabilitāte un izaugsme, savukārt sociālo tiesību 

īstenošana tiek apdraudēta ar nepārtrauktiem taupības pasākumiem un 

valdības izmaksu samazināšanu. 

 Par galvenajiem progresa rādītājiem joprojām tiek uzskatīti iekšzemes 

kopprodukts (IKP) un ekonomikas izaugsme, nevis tāda pieeja, kas sevī 

iekļautu cilvēku un planētas labklājību, tādējādi samazinot sociālo 

nevienlīdzību un izskaužot nabadzību. 

 Pirmais scenārijs, kurš tika aprakstīts Pārdomu dokumentā par Eiropas 

nākotni9, kopumā mums sniedz cerību, tomēr pašlaik tā prioritāte ir pāreja 

uz “zaļu izaugsmi”, nevis saskaņotas sociālas un ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas īstenošana, maz uzmanības tiek pievērsts arī sociālajām tiesībām 

un nabadzības apkarošanai. 

                                                           
9 Eiropas Komisija. Pārdomu dokuments par Eiropas nākotni: panāksim ilgtspējīgu Eiropu 

līdz 2030. gadam. (28.01.2019.) 
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Kādi pastāv risinājumi? 

 

 

 

 Pārorientēt makroekonomiskās prioritātes un budžetu, lai veicinātu 

labklājību, izskaustu nabadzību un mazinātu sociālo nevienlīdzību, 

garantējot sociālās tiesības un vides aizsardzību. 

 Aizstāt Stabilitātes un izaugsmes paktu ar Labklājības paktu, kas visām 

ES dalībvalstīm prasītu izpildīt iepriekšminētās prioritātes. 

 Atbalstīt Pārdomu dokumenta par Eiropas nākotni 1. scenāriju,  

nodrošinot, ka no šīs stratēģijas gūst ieguvumus gan cilvēki, gan planēta 

kopumā, kā arī nodrošinot taisnīgu pāreju, tādā veidā iekļaujot visus 

iedzīvotājus. Uzskatīt nabadzības izskaušanu par priekšnoteikumu, 

iekļaut pozitīvu sinerģiju starp vides un sociālajiem standartiem un 

novērst negatīvu ietekmi. Padarīt ekonomiku par instrumentu labklājības 

un taisnīgas pārejas veicināšanai, kā arī nevienlīdzības mazināšanai. 

 Ieguldīt labklājības izpētē un iesniegt konkrētus, dzīvotspējīgus 

priekšlikumus, lai nodrošinātu ienākumu un bagātības vienlīdzīgāku 

sadali un pārdali. 

 Līdzsvarot resursus Eiropas Komisijā / ES iestādēs, lai vienlīdzīgi 

nodrošinātu darbiniekus / resursus gan sociālajos, gan ekonomiskajos 

departamentos (piemēram, ģenerāldirektorātos), kā arī 

Ģenerālsekretariātā. 

 Izveidot pārredzamu kontrolsarakstu un mehānismu, lai nodrošinātu      

ex-ante sociālās, vides un izmaksu / ieguvumu sadales ietekmes analīzi, 

lai nepieļautu negatīvus makroekonomiskus pasākumus. 

 Nodrošināt lielāku, pārredzamāku atbildību - aktīvi dalīties, iesaistīt un 

uzklausīt cilvēku un NVO reakcijas vietējā līmenī, lai nodrošinātu, ka ES 

politika ir uz pareizā ceļa. 



- 25 - 
 

5.3. Līdzdalības nodrošināšana un ES koordinācijas instrumentu 

pārveidošana 

Līdzdalīgs, sociāls un ilgtspējīgs Eiropas pusgads 

 Eiropas pusgads, visticamāk, joprojām paliks Eiropas Savienības jaunās 

stratēģijas galvenais koordinācijas instruments. Neskatoties uz to, ka tika 

panākts progress - tika atzīta tā loma sociālajā, kā arī ekonomiskajā 

koordinācijā, galvenā uzmanība joprojām tiek pievērsta Eiro stabilitātes un 

makroekonomiskās izaugsmes veicināšanai, par prioritāti izvirzot taupības 

pasākumus un privatizāciju. 

 Samazinātais ES dalībvalstīm adresēto ieteikumu (CSRs) skaits tikai 

apstiprina šīs prioritātes, kā rezultātā nabadzībai un sociālajām tiesībām 

netiek pievērsts pietiekami daudz uzmanības, tas, savukārt, neveicina šo 

tiesību īstenošanu. 

 Eiropas pusgadu vajadzētu pārveidot, lai nodrošinātu Programmas        

2020. - 2030. gadam un Ilgtspējīgas attīstības mērķu veicināšanu, 

izmantojot līdzsvarotu pieeju, kura sociālos un vides mērķus pielīdzinātu 

ekonomiskajiem mērķiem un nodrošinātu pilsoniskās sabiedrības (galveno 

ieinteresēto personu) vienlīdzīgu līdzdalību politisku lēmumu pieņemšanas 

procesos. 

 Vajadzētu efektīvāk savienot Eiropas pusgadu ar ANO “Brīvprātīgā 

nacionālā pārskata procesu”, kurš efektīvi uzrauga ES dalībvalstīm adresēto 

ieteikumu īstenošanu dalībvalstu līmenī. 
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Kādi pastāv risinājumi? 

 Pārveidot Eiropas pusgadu par Sociālas un ilgtspējīgas attīstības pusgadu, 

īstenojot Programmas 2020. – 2030. gadam un Ilgtspējīgas attīstības mērķu 

vides un sociālos mērķus, par priekšnosacījumu uzskatot nabadzības 

apkarošanu. 

 Izveidot skaidru rīcības plānu (ceļvedi), kurā tiks noteikti mērķi, galvenās 

darbības, galveno institūciju un ieinteresēto personu loma, detalizēti norādot 

termiņus un vadlīnijas, kā arī sīki aprakstot, kādā veidā jāuzrauga un jāīsteno 

visi Eiropas sociālo tiesību pīlāra principi un Ilgtspējīgas attīstības mērķi, kas 

turpina stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus, tostarp arī reģionālā / vietējā līmenī. 

 Aizstāt Ikgadējo izaugsmes pētījumu ar Ikgadējo sociālas un ilgtspējīgas 

attīstības pētījumu, kurā vienlīdzīgas prioritātes tiek piešķirtas gan 

ekonomiskajiem, gan vides un sociālajiem mērķiem un kurš tiek publicēts kopā 

ar Kopīgo nodarbinātības un sociālās attīstības ziņojumu. Atspoguļot tā 

prioritātes līdzīgās nodaļās, piemēram, viena nodaļa konkrēti par sociālajiem 

mērķiem (nabadzības apkarošana utt.) ir atrodama gan Valstu ziņojumos, gan 

Dalībvalstu reformu programmās. 

 Palielināt dalībvalstīm adresēto ieteikumu (CSR) skaitu, lai nodrošinātu vismaz    

1 ieteikumu sociālajā jomā un 1 ieteikumu attiecībā uz pārējām galvenajām 

jomām (t.i., ekonomisko un vides jomu), pamatojoties uz visu Ilgtspējīgas 

attīstības mērķu / sociālo tiesību / Sociālo rezultātu apkopojuma rādītāju pilnīgu 

analīzi Valstu ziņojumos. 

 Izveidot skaidrāku saikni starp ES Eiropas pusgada koordinācijas procesu un 

brīvprātīgajiem nacionālajiem pārskatiem, kas tiek iekļauti ANO augsta līmeņa 

politiskajā forumā, un atbalstīt pāreju uz obligātiem valstu pārskatiem. 

 Piešķirt konkrētus resursus un vienoties par obligātām vadlīnijām, lai 

nodrošinātu pārskatatbildību un līdzdalību, iekļaujot tajā pilsoniskās sabiedrības 

organizācijas un cilvēkus, kuri saskaras ar nabadzību, kā vienlīdzīgus partnerus 

politikas veidošanā, īstenošanā un uzraudzībā, it īpaši Eiropas pusgada ietvaros. 
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Pilsoniskās sabiedrības organizācijas un cilvēkus, kuri saskaras ar 

nabadzību, uzskatīt par līdzvērtīgiem partneriem 

 Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizācijām netika pievērsts pietiekami 

daudz uzmanības stratēģijas “Eiropa 2020” ietvaros, izmantojot tās galveno 

koordinācijas instrumentu: Eiropas pusgadu. Tāpēc, salīdzinājumā ar 

sociālajiem partneriem, tās tika atstātas novārtā vadošajos dokumentos 

(Gada izaugsmes pētījumā) līdz šim laikam. 

 Nesen Eiropas Savienības līmenī tika veikti daži uzlabojumi, tostarp 

Nodarbinātības pamatnostādņu jaunais 11. apsvērums un Eiropas Komisijas 

atkārtota apņemšanās veidot dialogu ar ieinteresētajām pusēm                 

(DG EMPL – Nodarbinātības ģenerāldirektorāts - 2018/19). 

 Iesaistīšanās šajā procesā visās Eiropas Savienības dalībvalstīs nav 

konsekventa: dalībvalstu vidū ir gan daži daudzsološi piemēri, gan arī 

daudzi slikti piemēri, bet ļoti maz ir pierādījumu par saskaņoto ietekmi. Ar 

Eiropas pusgadu saistīto amatpersonu pieaugošā loma ir daudzsološa, taču 

nevienmērīga. 

 Procesā netiek sistemātiski iesaistīti tie cilvēki, kuri tieši saskaras ar 

nabadzību un sociālo atstumtību, un līdz ar to šobrīd netiek izmantota 

iespēja uzzināt, kas tieši darbojas no viņu perspektīvas, un nav nodrošināti 

uzticami un ilgtspējīgi risinājumi. 
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Kādi pastāv risinājumi? 

 

 

 Nepieciešama skaidra apņemšanās panākt pilsoniskās sabiedrības 

organizāciju iesaistīšanos šajā stratēģijā līdzvērtīgi sociālajiem partneriem 

visos ES politikas veidošanas līmeņos – Eiropas Savienības līmenī, 

dalībvalstu un reģionālajā / vietējā līmenī. 

 Vienoties par obligātām vadlīnijām un praktisku rokasgrāmatu, kā arī 

atbalstīt dalībvalstu un ieinteresēto personu kapacitātes stiprināšanu, 

izmantojot salīdzinošo novērtēšanu / savstarpējo mācīšanos / salīdzinošo 

pārskatīšanu / starpvalstu apmaiņu attiecībā uz daudzsološu praksi un 

kopīgiem izaicinājumiem. 

 Izveidot speciālu finansējuma pozīciju, lai atbalstītu efektīvu pastāvīgu 

dialogu valsts līmenī ar cilvēkiem, kuri saskaras ar nabadzību, ar NVO, ar 

bērniem un jauniešiem, kā arī lai veicinātu starpnozaru apvienību attīstību 

un to ieguldījumu. 

 Katrā ģenerāldirektorātā iecelt konkrētu komisāru un amatpersonas, kas 

atbildētu par pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu katra ilgtspējīgas 

attīstības mērķa sasniegšanai, it īpaši izmantojot Eiropas pusgadu. 

 Vienoties par skaidrām vadlīnijām Eiropas pusgada amatpersonām, 

nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret NVO, cilvēkiem, kuri saskaras ar 

nabadzību, un citām ieinteresētajām pusēm, kā arī pārredzami uzraudzīt to 

piemērošanu. 

 Iekļaut ikgadēju apaļā galda konferenci, kurā dalībvalstu un ES līmeņa 

pilsoniskās sabiedrības organizācijas varētu paust bažas / ierosināt 

priekšlikumus ES institūciju pārstāvjiem tiešā veidā. 

 Veidot tiešu dialogu starp ekspertiem ar pieredzi nabadzībā un ES 

institūciju lēmumu pieņēmējiem gan ikgadējā sanāksmē, gan arī politikas 

izstrādē. 
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5.4. ES fondu mobilizēšana stratēģijas atbalstam 

Palielināt ES fondu izdevumu efektivitāti nabadzības 

samazināšanai 

 Stratēģijas “Eiropa 2020” nabadzības samazināšanas mērķis / prioritāte ir 

nesusi arī ES fondu līdzekļu piesaistīšanu tam - piem., nabadzības 

samazināšanai tika piešķirti 20% Eiropas Sociālā fonda līdzekļu, kā arī 

nozīmīgas ES pētniecības un citas finansējuma pozīcijas. Ex-ante 

nosacījumiem ir bijusi izšķiroša nozīme, lai pieprasītu rīcību attiecībā uz 

nabadzības novēršanas stratēģijām, kuru pamatā ir iedzīvotāju aktīva 

iekļaušana. 

 Neskatoties uz to, ka 20% no finansējuma ir labi uzraudzījusi Eiropas 

Komisija, tomēr ir grūti iegūt precīzu informāciju par šī projekta līmeni un 

nodrošināt, ka finansējums tiek izmantots, lai efektīvi atbalstītu nabadzības 

samazināšanu un sociālo iekļaušanu. Galvenais šīs stratēģijas panākumu 

kritērijs joprojām ir cilvēku nodarbināšana jebkurā darbā, nevis viņu sociālā 

iekļaušana vai sociālās tiesības. 

 Attiecībā uz fondu līdzekļiem prioritāte arvien vairāk tiek piešķirta liela 

mēroga nacionālajiem projektiem (sabiedriskajiem vai privātajiem), nevis 

vietēja līmeņa jauninājumu atbalstam. NVO joprojām cenšas iegūt 

līdzvērtīgu lomu uzraudzības komitejās vai saņemt atbalstu, lai piesaistītu 

fondu līdzekļus un tos pārvaldītu. 

 Joprojām nopietnas bažas rada tas, ka trūkst efektīvas Eiropas Savienības 

līmeņa rīcības, lai novērstu korupciju un ES līdzekļu ļaunprātīgu 

izmantošanu.  
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Kādi pastāv risinājumi? 

 

 

 Palielināt sociālās iekļaušanas mērķfinansējumu līdz 30%, atbalstot 

līdzekļu piešķiršanu Eiropas Palīdzības fondam vistrūcīgākajām personām 

(FEAD); uzlabot fondu uzraudzību un ieviest ex-ante nosacījumus ar 

skaidriem iznākuma rādītājiem, kas novērtētu integrēto aktīvās 

iekļaušanas stratēģiju kvalitāti un to ietekmi uz nabadzību un sociālo 

atstumtību; ar FEAD starpniecību pārraudzīt pārtikas izplatīšanas 

efektivitāti / kvalitāti un virzību uz sociālo integrāciju. 

 Stiprināt partnerības principu, īstenojot partnerības rīcības kodeksu, 

izmantojot ex-ante nosacījumu, nosakot par obligātu NVO un atbalsta 

saņēmēju jēgpilnu līdzdalību uzraudzības komitejās, kā arī programmas 

izpildē. 

 Izvairīties no Eiropas Sociālā fonda instrumentalizācijas, ko veic 

dalībvalstu valdības, bet finansēt vispārējās sabiedriskās programmas un 

piemērot efektīvas sankcijas gadījumā, ja ES fondu līdzekļi tiek izlietoti 

ļaunprātīgi. Veicināt domu apmaiņu ar pilsonisko sabiedrību, lai 

pārredzami uzraudzītu šīs norises. 

 Atbalstīt novatoriskus, ilgtermiņa projektus, kurus ir izstrādājušas 

pamatlīmeņa sabiedriskās organizācijas un NVO, izmantojot avansa 

finansējumu un vispārējās dotācijas, bet izvairoties no līdzfinansējuma 

prasības 20% apmērā. 

 Uzlabot uzraudzību, izmantojot nesaistošus sociālos rādītājus (t.i., ceļš no 

nabadzības līdz sociālajai integrācijai), ņemot vērā arī sociālo rezultātu 

kvalitāti: cilvēku garīgo veselību, pārliecību par sevi, sociālo integrāciju, 

dzīves prasmes, kā arī kvalitatīvas ilgtspējīgas darba vietas. 
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1. PIELIKUMS - ŠĪ DOKUMENTA STATUSS 

Šo nostājas dokumentu ir izstrādājusi Eiropas Savienības Iekļaušanas stratēģiju 

darba grupa, kurai ir deleģētas pilnvaras EAPN tīkla ietvaros, lai izstrādātu 

EAPN politikas nostājas dokumentus un ziņojumus. Dokumenta darbības joma 

tika apspriesta un par to tika panākta vienošanās EUISG sanāksmē, kas notika 

2018. gada 27. – 29. septembrī. Tajā sākotnējā diskusija notika par vispārējo 

pieeju un galvenajām dokumenta pozīcijām. 

EAPN tīkla darbinieku komanda kopā ar EUISG vadības grupu vispirms 

sagatavoja detalizētu šī dokumenta diskusijas projektu un apsprieda to EUISG 

sanāksmē 2019. gada 21. – 23. martā. Pēc tam aprīlī tika sagatavots šī 

dokumenta pilns projekts un nosūtīts Tīkla dalībniekiem, lai viņi piedāvātu savus 

komentārus par to, un 13. jūnijā tas tika prezentēts un apspriests ārpolitikas 

konferencē, kurā piedalījās arī EUISG un EXCO locekļi. 15. jūnijā ar EUISG notika 

turpmākas detalizētas diskusijas par šī dokumenta projektu. 

Dokumenta galīgā versija, kurā tika iekļauts arī EUISG pārstāvju un konferences 

dalībnieku ieguldījums, 26. jūlijā tika nosūtīta Tīkla dalībniekiem, lai viņi 

piedāvātu savus komentārus, līdz 26. augustam tas tika papildināts ar svarīgiem 

komentāriem, kas tika saņemti no EAPN tīkla 7 organizācijām (EAPN PT, EE, FI, 

LV, IFSW, NL, DE). EUISG vienbalsīgi parakstīja šo dokumentu 2019. gada          

14. septembrī. 

Saskaņā ar EAPN protokolu par politikas pozīciju veidošanu, šī dokumenta 

galīgo versiju EXCO parakstīja 2019. gada 15. septembrī. 
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