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IEVADS 

Saskaņā ar iepriekšējā ANO īpašā referenta galējās nabadzības un cilvēktiesību 

jautājumos teikto, klimata pārmaiņas vissliktāk ietekmēs nabadzīgākos cilvēkus un 

reģionus, izraisot aparteīdu klimata jomā (kad bagātākie iedzīvotāji samaksā un 

izvairās no pārkaršanas, bada un konfliktiem, ko izraisa arvien pieaugošā klimata 

krīze, kamēr pārējie iedzīvotāji cieš no tā sekām) un “apdraudot ne tikai simtiem 

miljonu cilvēku pamattiesības – t.i., tiesības uz dzīvību, ūdeni, pārtiku un mājokli, kā 

arī demokrātiju un tiesiskumu”.1 

2019. gada 11. decembrī jaunā Eiropas Komisija nāca klajā ar priekšlikumiem uzsākt 

radikālo Eiropas zaļo kursu2 kā “jauno zaļo stratēģiju izaugsmei un nodarbinātībai”, 

ko papildina Taisnīgas pārejas mehānisms3 un Eiropas Komisijas paziņojums, kas 

veido “spēcīgu sociālo Eiropu taisnīgām pārejām”.4 Eiropas Komisijas prezidente 

Urzula fon der Leiena ir apstiprinājusi, ka Zaļajam kursam “vajadzētu aptvert visus 

ES iedzīvotājus”.  

EAPN tīkls atzinīgi vērtē šīs iniciatīvas kā nepārprotamu apliecinājumu par Eiropas 

Komisijas izrādīto politisko gribu cīnīties pret klimata pārmaiņām - tas pats par sevi 

ir pozitīvs solis, un tas arī būtu jāatzīst par tādu. 

Neskatoties uz to, Eiropas Savienībai vajadzētu pierādīt, ka patiešām ir iespējams 

veikt atbildīgu “taisnīgu pāreju” cilvēku un planētas labā, nevis tikai ekonomikas un 

                                                           
1 ANO īpašā referenta galējās nabadzības un cilvēktiesību jautājumos ziņojums par klimata 

pārmaiņām un nabadzību (2019), pieejams šeit: https://undocs.org/A/HRC/41/39 

 
2 EK paziņojums par Eiropas zaļo kursu (2019. gada 11. decembris), pieejams šeit: 

https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_en 

 
3 EK Taisnīgas pārejas mehānisms (2020. gada 14. janvāris), vairāk informācijas šeit: 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-

taken-eu/just-transition-mechanism_en 

 
4 EK paziņojums: Spēcīga sociālā Eiropa taisnīgām pārejām (2020. gada 14. janvāris), pieejams 

šeit: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0014&qid=1580400520904 

https://undocs.org/A/HRC/41/39
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0014&qid=1580400520904
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0014&qid=1580400520904
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videi draudzīgas (zaļās) izaugsmes labā. “Taisnīgai pārejai” ir jāizmanto iespēja ne 

tikai pasargāt visneaizsargātākos iedzīvotājus no klimata pārmaiņu un pārejas 

negatīvās ietekmes, bet arī nodrošināt, lai viņi gūtu labumu no šīs pārejas.  

Tas nozīmē jauno sociālo vienošanos sociāli taisnīgai, uz tiesībām balstītai Eiropas 

Savienībai, kuras pamatā ir Eiropas sociālo tiesību pīlārs (ESTP) un Ilgtspējīgas 

attīstības mērķi (IAM) kā daļa no saskaņotas sociālās un ilgtspējīgās stratēģijas 

“Programma 2020. - 2030. gadam”, ja mērķis ir gūt nepieciešamo atbalstu un izpildīt 

saistības attiecībā uz Eiropu, kas darbojas cilvēku un planētas labā.5 

Šī dokumenta mērķis ir sniegt ieguldījumu šobrīd notiekošajās debatēs par Eiropas 

zaļo kursu un Taisnīgu pāreju, šajās debatēs iekļaujot arī būtiskākos apsvērumus no 

nabadzības apkarošanas jomas. Šis dokuments ir balstīts uz EAPN tīkla redzējumu 

par taisnīgu, ilgtspējīgu Eiropu, kas ir brīva no nabadzības, un tajā tiek piedāvāti 

svarīgākie vēstījumi, kas varētu stiprināt saikni starp Eiropas zaļā kursa vides 

aspektiem un sociālajiem aspektiem. 

  

                                                           
5 EAPN tīkls: 2020. - 2030. gada programmas īstenošana cilvēku un planētas labā: EAPN 

nostājas dokuments par stratēģiju 2020. - 2030. gadam, dokuments ir pieejams šeit:  

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/
https://www.eapn.eu/delivering-agenda-2030-for-people-and-planet-eapn-proposals-for-a-post-europe-2020-strategy/
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Pamatziņojums #1:  

Taisnīga pāreja nebūs taisnīga, ja par to maksās nabadzīgie 

iedzīvotāji! 

 Potenciālā politika Eiropas zaļā kursa ietvaros būtu jāīsteno, veicot nabadzības 

un izmaksu/ieguvumu sadalījuma ietekmes novērtējumu, lai nodrošinātu, ka 

nabadzīgie iedzīvotāji nemaksā par to, ka turīgie iedzīvotāji nav galvenie 

ieguvēji no tā un ka pastāvošā nevienlīdzība netiek palielināta.  

 

Īpaša uzmanība būtu jāpievērš oglekļa dioksīda emisiju nodoklim, vides 

nodevām un nodokļu atvieglojumiem, kas potenciāli nāk par labu turīgajiem 

iedzīvotājiem (kā, piemēram, stimuli, lai veicinātu elektrisko automašīnu un 

saules bateriju paneļu iegādi).  

 

Politika, kuras rezultātā paaugstinās maksa par mājsaimniecības enerģijas 

patēriņu, ir regresīva, un tā visvairāk negatīvi ietekmē tieši nabadzīgos 

iedzīvotājus, tāpēc no šādas politikas būtu jāizvairās. Mums ir nepieciešams 

kontrolsaraksts un skaidri mehānismi iepriekš minētajam ietekmes 

novērtējumam. 

 

 Vides mērķiem nevajadzētu būt svarīgākiem par sociālajiem mērķiem - abiem 

šiem mērķiem vajadzētu būt vienlīdzīgiem un savstarpēji stiprinošiem, kā arī abi 

šie mērķi būtu jāuzskata par svarīgo iespēju samazināt nevienlīdzības līmeni 

Eiropas Savienībā. 

  



5 
 

Pamatziņojums #2:  

Eiropas zaļais kurss būtu jāīsteno kā Eiropas sociālais kurss 

 Kā uzsvēra iepriekšējais ANO īpašais referents galējās nabadzības un 

cilvēktiesību jautājumos, “stabils un izturīgs sociālās drošības tīkls, kā arī labi 

pārvaldīta pāreja uz videi draudzīgu (zaļo) ekonomiku būs labākā atbilde uz to 

nenovēršamo kaitējumu, ko radīs klimata pārmaiņas.”6 

 

 Spēcīgas labklājības valstis un sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp arī 

pietiekamas minimālo ienākumu shēmas, iztikas minimums un pienācīgas 

darba vietas ir labākais veids, kā mazināt klimata pārmaiņu radīto kaitējumu un 

veikt pāreju uz ekonomiku bez oglekļa emisijām – taču, lai to panāktu, sociālās 

aizsardzības sistēmu līmenim un nodrošinājumam vajadzētu būt pietiekami 

augstam, lai varētu novērst šīs pārejas negatīvo ietekmi un taisnīgi sadalīt tās 

ieguvumus. 

 

 Sociālo tiesību veicināšana un garantēšana ir būtiski mehānismi, lai 

nodrošinātu, ka nepieciešamā politikas “zaļā pāreja” atbalsta taisnīgākas un 

vienlīdzīgākas sabiedrības attīstību. Ar Eiropas sociālo tiesību pīlāra palīdzību ir 

ļoti svarīgi īstenot konkrētu rīcības plānu (tostarp saistošo tiesību normu 

iniciatīvas), t.i., pamatdirektīvu, lai garantētu pietiekamus minimālos 

ienākumus, kas palīdzētu cilvēkiem izkļūt no nabadzības.7 

  

                                                           
6 ANO īpašā referenta galējās nabadzības un cilvēktiesību jautājumos ziņojums par klimata 

pārmaiņām un nabadzību (2019), pieejams šeit: https://undocs.org/A/HRC/41/39 

 

7 EAPN tīkla nostājas dokuments par pietiekamiem ienākumiem (minimālo ienākumu un 

minimālām algām) (2020. gada maijs), pieejams šeit: https://www.eapn.eu/eapn-position-

paper-on-adequate-income/ 

https://undocs.org/A/HRC/41/39
https://www.eapn.eu/eapn-position-paper-on-adequate-income/
https://www.eapn.eu/eapn-position-paper-on-adequate-income/
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Pamatziņojums #3:  

Ir nepieciešamas ļoti lielas valsts investīcijas 

 Lai radītu pienācīgas, videi draudzīgas (“zaļas”) darbavietas, pārkvalificētu 

ietekmētās personas un finansētu pietiekamu sociālo aizsardzību un minimālos 

ienākumus, kā arī ilgtspējīgu enerģētiku, mājokļus, transportu un pārtiku, ir 

nepieciešamas ļoti lielas valsts investīcijas, kas nodrošinātu visu iedzīvotāju 

iekļaušanu. 

 

 100 miljardiem eiro, kas ir paredzēti no Taisnīgas pārejas fonda (Just Transition 

Fund), būs izšķiroša nozīme, tomēr mums ir bažas, ka galvenokārt tas notiek 

privāto ieguldījumu piesaistīšanai, nevis kā valsts ieguldījumi sabiedriskajam 

labumam. Šajā jomā jaunajiem priekšlikumiem vajadzētu palīdzēt saskaņā ar ES 

atveseļošanas plānu. Tomēr būtu jāparedz arī konkrēta procentuālā daļa no 

budžeta, lai nodrošinātu, ka cilvēki, kuri saskaras ar nabadzību un sociālo 

atstumtību, ir jēgpilni pasargāti no šīs pārejas negatīvas ietekmes. 

 

 Taisnīgas pārejas fonda ieviešanai būtu jāpaplašina nākamā Daudzgadu 

finanšu shēma. EAPN tīkla dalībnieki iebilst pret Eiropas Komisijas izstrādāto 

priekšlikumu par ESF+ un ERAF fondu līdzekļu obligātu pārskaitīšanu uz 

Taisnīgas pārejas fondu. Tā vietā mēs iesakām izmantot un pastiprināt esošo 

sinerģiju starp dažādiem fondiem. Finansējumu nevajadzētu novirzīt no ESF+, jo 

tas mazinātu šī finansējuma būtisko lomu cilvēku atbalstīšanā, kā arī nabadzības 

un sociālās atstumtības mazināšanā. 

 

 Priekšroka būtu jādod tādām investīcijām, kas nāk par labu nabadzīgākiem 

cilvēkiem, kā arī nabadzīgākiem reģioniem - piemēram, investīcijām 

energoefektivitātes jomā, jo īpaši ieguldot efektīvos un pieejamos sociālos 

mājokļos, lai samazinātu arī “enerģētisko nabadzību” (energoresursu 

nepietiekamību), vienlaikus nodrošinot, lai šo izmaksu dēļ netiktu paaugstināta 

īres maksa vai rēķini. Visiem iedzīvotājiem ir tiesības uz mājokli, tāpēc 
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mājokļiem ir jābūt pieejamiem un par pieņemamu cenu. Nosacījumiem par 

fondiem būtu jānodrošina, lai Zaļā kursa ietvaros jebkādas spekulācijas tiktu 

aizliegtas. 

 

 Investīcijas “videi draudzīgas, augstas kvalitātes darbavietās” ir vitāli svarīgas, 

taču būtu jāizstrādā arī konkrēti pasākumi, lai nodrošinātu, ka integrēta pāreja 

atbalsta tos iedzīvotājus, kuri šobrīd ir izslēgti no darba tirgus, kā arī zemu 

atalgotus un visnelabvēlīgākā situācijā esošus darbiniekus, kuri jau ir 

nodarbināti tradicionālās enerģētikas nozarēs. Ir nepieciešami arī pasākumi, lai 

atbalstītu sociālo ekonomiku / sociālos uzņēmumus, tostarp arī aprites 

ekonomiku, kas ir paredzēta nabadzīgām un nelabvēlīgā situācijā esošām 

iedzīvotāju grupām. 

 

 Būtiskās investīcijas ir nepieciešamas arī, lai finansētu pieejamu, videi 

draudzīgu (zaļu) sabiedrisko transportu ar valsts pārvaldību, kas ir labi 

pieejams cilvēkiem, kuri saskaras ar nabadzību un sociālo atstumtību. Mums ir 

nepieciešamas sabiedriskā transporta sistēmas, kas piedāvā pieejamu, drošu un 

ilgtspējīgu alternatīvu automašīnai gan pilsētās, gan lauku teritorijās, it īpaši 

cilvēkiem ar zemiem ienākumiem, vienlaikus nodrošinot, lai šīs pārejas izmaksas 

neizraisītu transporta cenu pieaugumu, kas skartu nabadzīgākos iedzīvotājus. 

Spilgts piemērs būtu: subsidēt pieejamu dzelzceļa satiksmi un vietējā 

sabiedriskā transporta sistēmas, kā arī pārtraukt lētus lidojumus, ieviešot 

ievērojamu lidojuma nodokli. 

 

 Investīcijas ilgtspējīgā pārtikas ražošanā un pārtikas suverenitātē arī ir 

būtiskas, lai nodrošinātu kvalitatīvu un pieejamu pārtiku, izmantojot ilgtspējīgas 

metodes, nevis kaitējošu intensīvu lauksaimniecību. ES līmeņa un nacionālo 

fondu līdzekļi ir būtiski, lai atbalstītu mazos lauksaimniekus, no kuriem daudzi 

saskaras ar bankrotēšanu un nabadzību, lai viņi pārietu uz progresīvu EK pieeju 

“no lauku saimniecības līdz gala patērētāja galdam”. Atbalsts ienākumu līmeņa 

paaugstināšanai būtu jāsaskaņo ar arvien pieaugošajām pārtikas cenām, t.i., 

krasi palielinot minimālos ienākumus, sociālo aizsardzību un minimālās algas. 
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Pamatziņojums #4: 

Būtu jāmaksā bagātākajiem, tiem, kam ir vara un tiem, kas piesārņo 
vidi visvairāk - nodokļu taisnīgumam ir jābūt galvenajam taisnīgas 

pārejas pīlāram 

 Daudzi uzsvērtie pasākumi attiecas uz klimata pārmaiņu mazināšanu un uz 

pielāgošanos šīm pārmaiņām. 1% bagātāko iedzīvotāju piesārņo vidi 175 reizes 

vairāk nekā 10% nabadzīgāko iedzīvotāju, tomēr tieši bagātākie ir tie, kas 

vislabāk spēj tikt galā ar šāda piesārņojuma negatīvajām sekām, savukārt 

nabadzīgākie iedzīvotāji ir tie, kuri visvairāk izjūt šo negatīvo ietekmi. 

 

 Ir jāievēro princips “tas, kurš piesārņo, arī maksā” - uzņēmumi, kuriem ir 

vislielākā atbildība par kritiska stāvokļa radīšanu klimata jomā, būtu attiecīgi 

jāapliek ar nodokļiem un jāatceļ viņu subsīdijas. Tajā pašā laikā šajā jomā ir 

nepieciešami arī stimuli, atbrīvojumi vai īpaši noteikumi tiem uzņēmumiem, 

kuri veic efektīvus un ilgtspējīgus pasākumus pārveidošanai. Būtu jāizvairās arī 

no oglekļa dioksīda emisiju pārvirzes. 

 

 Nabadzīgākos iedzīvotājus vajadzētu pasargāt no nodokļu vai rēķinu 

pieauguma, atzīstot, ka ir netaisnīgi likt cilvēkiem, kuri saskaras ar nabadzību, 

maksāt par iepriekš pieminēto pāreju. Francijas nesenā pieredze šajā jomā 

parāda šādas pieejas radītos draudus. 

 

 Taisnīga Eiropas zaļā kursa finansēšana ir atkarīga no nodokļu taisnīguma (kā 

pārdales instrumenta) nostiprināšanas, vienlīdzības veicināšanas un no 

ieguldījumiem stabilās sociālās aizsardzības sistēmās. To vajadzētu panākt, 

efektīvi apkarojot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu 

nemaksāšanu, slēdzot nodokļu “oāzes” (“paradīzes”) un veicinot progresīvus 

nodokļus, tostarp ienākuma nodokli, mantojuma nodokli, kā arī zemes un 

īpašuma nodokli. Iespējams, ka šim nolūkam būs nepieciešams piesaistīt arī 

aizņēmumus ar ilgtermiņa atmaksu par zemām procentu likmēm. 
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Pamatziņojums #5:  

Pilsoniskās sabiedrības nozīme un cilvēku, kuri piedzīvo 

nabadzību, iesaistīšanās Eiropas zaļajā kursā un Klimata 

paktā 

 Vides politika, kas tikusi izstrādāta, neņemot vērā nabadzībā dzīvojošos 

cilvēkus, bieži vien darbojas pret šīm iedzīvotāju grupām. Izstrādājot, īstenojot 

un uzraugot Eiropas zaļo kursu, Klimata paktu utt., ir svarīgi, lai cilvēki, kuri 

saskaras ar nabadzību, tiktu jēgpilni iesaistīti. 

 

 Regulārais strukturētais dialogs ar sociālās jomas pilsoniskās sabiedrības 

organizācijām (tostarp arī sociālajām NVO) ir nepieciešams attiecībā uz Eiropas 

zaļo kursu un Klimata paktu, kā arī uz nacionālajiem enerģētikas un klimata 

plāniem. 

 

 Lai veicinātu saskaņotību un notiprinātos, vides jomas un sociālajām 

nevalstiskajām organizācijām būtu jāizstrādā kopīgi projekti, kā arī kopīgi 

aizstāvības pasākumi un kampaņas. 

 

 Vietējā līmenī būtu jāveicina līdzdalība ekoloģiski sociālos projektos, iesaistot 

nabadzībā nonākušos cilvēkus sociāli ilgtspējīgās iniciatīvās, piemēram sociālās 

un aprites ekonomikas iniciatīvās (t.i., sociālie uzņēmumi, kopienu dārzi un 

dabas teritorijas), kā arī ar izglītību skolās un pieaugušo izglītību. Tas veicina 

bērnu un pieaugušo izaugsmi, palīdz viņiem vairāk uzzināt par ilgtspēju, 

uzņemties atbildību, piedalīties un strādāt kopīgi, lai izveidotu vienlīdzīgāku 

ekoloģiski sociālu sabiedrību. 
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Pamatziņojums #6:  

Tiesībām uz tīru (videi draudzīgu) enerģiju par pieņemamu cenu ir 

jābūt galvenajai Eiropas zaļā kursa sastāvdaļai 

 Garantēt tiesības uz tīru (videi draudzīgu) enerģiju par pieņemamu cenu un 

ieviest konkrētus ES līmeņa tiesību aktus, lai aizliegtu elektroenerģijas 

atslēgšanu.8 

 

 Uztvert energoefektivitātes pakalpojumus kā sabiedrisko labumu un atbalstīt 

šiem pakalpojumiem tiešu valsts nodrošinājumu, novērtējot enerģijas 

privatizācijas ietekmi uz cenām un pakalpojumiem. 

 

 Izbeigt regulēto cenu pakāpenisku atcelšanu enerģētikas nozarē 

mājsaimniecībām, kā arī atbalstīt sociālos tarifus mazāk aizsargātajiem 

patērētājiem. 

 

 Ieguldīt energoefektivitātes pasākumos, kas dod labumu mājsaimniecībām ar 

zemiem ienākumiem, piešķirot tam valsts līdzekļus, kas ir paredzēti tieši 

mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem, un nodrošinot, ka rezultātā netiek 

radītas papildu izmaksas par mājokļa īri un nepieaug rēķini par enerģijas 

patēriņu. 

 

 Atbalstīt plaša mēroga ES ieguldījumus pieejamu, energoefektīvu sociālo 

mājokļu renovācijā / jaunbūvē, kā arī kopienas mājokļu projektos.  

 

Mājokļu tirgus regulēšana ir būtiska, lai panāktu pieņemamu īres maksu, kā arī 

lai novērstu enerģētisko nabadzību (t.i., energoresursu nepietiekamības 

problēmu). 

                                                           
8 Eiropas Parlaments sadarbībā ar EAPN tīklu: Rokasgrāmata par enerģētisko nabadzību, 

2016. gads (https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2017/07/EAPN-handbook-energy-

poverty-2016-1235.pdf) un Koalīcija “Right2Energy” (https://righttoenergy.org/) 

https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2017/07/EAPN-handbook-energy-poverty-2016-1235.pdf
https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2017/07/EAPN-handbook-energy-poverty-2016-1235.pdf
https://righttoenergy.org/
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 Veicināt alternatīvu enerģijas avotu radīšanu sabiedrībā, nodrošinot, ka peļņa 

no tās tiek sociāli atkārtoti ieguldīta sabiedrībā un vietējā līmeņa pakalpojumos, 

kuri var nākt par labu nabadzīgajiem iedzīvotājiem. 

 

 Iekļaut cilvēkus un viņus pārstāvošās NVO, kas saskaras ar energoresursu 

nepietiekamības problēmu, kā galvenos dalībniekus energoresursu 

nepietiekamības problēmas apkarošanas stratēģiju attīstībā, iekļaujošas 

mājokļu renovācijas / energoefektivitātes stratēģiju attīstībā, kā arī 

energoefektivitātes pakalpojumu regulēšanā. 
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1. PIELIKUMS: Šī dokumenta statuss 

Šis ir “diskusiju dokuments”, kura mērķis ir veicināt debates par Eiropas zaļo kursu. 

Cerams, ka šis dokuments veicinās arī turpmākas diskusijas par šo tēmu, kā arī 

turpmāku darbību EAPN tīkla ietvaros, kā rezultātā varētu tikt radīts arī pilnīgāks 

politikas dokuments. 

 

Sākotnējo šī dokumenta melnrakstu izstrādāja EAPN tīkla direktors Leo Viljamss un 

Šona Džonsa, EAPN politikas koordinatore, pamatojoties uz dokumentu izpēti 

(galvenokārt uz esošajām EAPN tīkla pozīcijām un aliansēm), kā arī uz iekšējām 

diskusijām EAPN tīkla ietvaros. Pēc tam, 2019. gada decembrī, šis dokumenta 

melnraksts tika apspriests ar EAPN tīkla dalībniekiem tīmekļa seminārā, kurā 

piedalījās 13 EAPN tīkla dalībnieki, kas dalījās savās atsauksmēs par šī dokumenta 

pamatziņojumiem. Pēc tam 2020. gada martā šie pamatziņojumi tika apspriesti 

EUISG, un EAPN dalībnieki laikā no 25. marta līdz 15. aprīlim tika uzaicināti dalīties 

komentāros par šī dokumenta melnrakstu. Rakstiski komentāri tika saņemti no       

6 nacionālajiem EAPN tīkliem (BE, DE, IE, FI, FR un NL). EAPN politikas grupa varēja 

iekļaut šajā dokumentā lielāko daļu saņemto komentāru. 

 

Viedokļu dažādība pilsoniskajā sabiedrībā 

 

Kaut arī EAPN tīkla dalībniekiem ir ļoti dažādi viedokļi par noteiktajām tēmām, visi 

tīkla dalībnieki darbojas vienoti, lai izveidotu sociālu Eiropu, kurā nav nabadzības 

un sociālās atstumtības un visiem iedzīvotājiem ir pieejamas ekonomiskās, sociālās 

un kultūras tiesības. Visus EAPN tīkla dalībniekus vieno EAPN kopīgais redzējums 

un vērtības, informāciju par kurām var atrast šeit: https://www.eapn.eu/who-we-

are/what-is-eapn/. Šī diskusiju dokumenta rakstīšanas laikā EAPN tīkla ietvaros nav 

radušies kādi konkrēti pretrunīgi viedokļi. 

 

 

https://www.eapn.eu/who-we-are/what-is-eapn/
https://www.eapn.eu/who-we-are/what-is-eapn/
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