
 
 
 

SOCIĀLĀ 
AIZSARDZĪBA 

 

PRIORITĀTES Eiropas Savienības, t.sk., Latvijas iedzīvotāju vērtējumā un - ko Eiropas 
Parlaments dara šajās jomās?  
Eiropas Parlaments (EP) regulāri aptaujā Eiropas Savienības (ES) iedzīvotājus, t.sk., lai noskaidrotu: kas 
mums visvairāk interesē, rūp vai satrauc? Kurās jomās sagaidām aktīvāku ES līmeņa iesaisti? Kurām 
jomām pirms gaidāmajām Eiropas vēlēšanām 2019. gada maijā (Latvijā - 25.05.2019) būtu jāpievērš 
lielākā uzmanība? Atbilstoši EP Eirobarometra datiem, ES pilsoņi, arī Latvijas iedzīvotāji, kā prioritāras 
vērtē 8 politikas jomas: izaugsme, migrācija, drošība, sociālā aizsardzība, vide, cilvēktiesības, patērētāju 
aizsardzība un Eiropas nākotne. 
 

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA 
Saskaņā ar EP Eirobarometra datiem, Eiropas, t.sk., Latvijas iedzīvotāju skatījumā ES vairāk nekā līdz šim 
būtu jāiesaistās veselības aprūpes un sociālā nodrošinājuma jomās - Eiropā tā vērtē 70, Latvijā - 73% 
respondentu, atzīstot to kā ES prioritāro jomu. 
 
Lai arī atbildība par nodarbinātības un sociālo politiku pirmām kārtām ir valstu valdību ziņā (piemēram, 
ES valstu valdības lemj par tādiem jautājumiem kā minimālā alga, pensionēšanās vecums vai pabalsti 
bezdarbniekiem), ES finansējums būtiski atbalsta, papildina un sekmē dalībvalstu centienus. EP vienmēr 
ir aktīvi piedalījies ES rīcības izstrādē nodarbinātības un sociālās politikas jomā, lai stiprinātu ES spēju 
apkarot bezdarbu un uzlabot darba un dzīves apstākļus visiem iedzīvotājiem.  
 
ES 2019. g. budžeta saistībā jāmin, ka abi ES likumdevēji (EP un ES Padome) panāca vienošanos un kā 
prioritātes iezīmēja vairāk atbalsta jauniešu iespējām un cīņai pret bezdarbu, par 490 milj. eiro vairāk 
līdzekļu Erasmus+ un pētniecības programmām, drošībai, migrācijai un klimata aizsardzībai. Savukārt 
nākamo ES daudzgadu budžetu (2021-2027) saistībā jāmin, ka šī sasaukuma EP deputāti jau noteikuši 
prioritātes sarunām ar ES dalībvalstīm, mudinot vairāk naudas atvēlēt jauniešiem, pētniecībai, 
ekonomikas izaugsmei un nodarbinātībai, kā arī cīņai ar klimata pārmaiņām.  
 
Gadu gaitā ES ir attīstījusi savu sociālo dimensiju, un ES ir virkne darbarīku sociālajā jomā. Tie ir ES 
tiesību akti, fondi un instrumenti, ar kuriem labāk koordinē un pārrauga valstīs īstenotos politikas 
virzienus. ES arī mudina dalībvalstis apmainīties ar paraugpraksi tādās jomās kā sociālā integrācija, 
nabadzības novēršana un pensijas. 
  

Palīdzība bezdarbniekiem un jauniešiem 
 1957. gadā izveidotais Eiropas Sociālais fonds ir galvenais ES instruments nodarbinātības un 

sociālās iekļaušanas veicināšanai. Ar to miljoniem cilvēku palīdzēts apgūt jaunas prasmes un atrast 
darbu (šeit pieredzes stāsti no Latvijas). 

 No Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda sniedz atbalstu cilvēkiem, kuri zaudējuši darbu 
pasaules tirdzniecības modeļu izmaiņu rezultātā, piemēram, ja tiek slēgti lieli uzņēmumi vai 
ražošana pārcelta ārpus ES. Latvijā šī fonda līdzekļi līdz šim nav izmaksāti. 

 Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls (EURES) ir profesionālās mobilitātes tīkls, kur darba meklētāji 
un darba devēji var saņemt informāciju, padomu un darbā pieņemšanas un iekārtošanas palīdzību. 
EP apstiprināja priekšlikumu par tā atjaunināšanu, lai labāk saskaņotu darba tirgus piedāvājumu un 
pieprasījumu. 

 EP sākotnēji rosinājis vairākas no pašreizējām iniciatīvām jauniešu bezdarba apkarošanai, 
piemēram, t. s. garantiju jauniešiem, kas ir ES dalībvalstu apņemšanās nodrošināt, lai visiem 
jauniešiem, kas vēl nav sasnieguši 25 gadu vecumu, būtu kvalitatīvs darba piedāvājums, iespēja 
turpināt izglītošanos, mācekļa vieta vai praktikanta vieta četru mēnešu laikā no dienas, kad viņi 
palikuši bez darba vai pārtraukuši formālo izglītošanos. EP panācis vairāk līdzekļu šīs programmas 
īstenošanai. 
 

http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2017/2019ee/two_years_until_the_2019_european_elections_lv_lv.pdf
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lv/sheet/52/sociala-un-nodarbinatibas-politika-visparejie-principi
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lv/sheet/52/sociala-un-nodarbinatibas-politika-visparejie-principi
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181205IPR20938/eu-budget-2019-approved-focus-on-the-young-innovation-and-migration
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2018/novembra_jaunumi_2018/es-daudzgadu-bud-ets-ep-deput-ti-nosaka-n-kam-pl-nosanas-perioda-priorit-tes.html
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=lv
http://www.esfondi.lv/esf60-pieredzes-stasti
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=lv
https://ec.europa.eu/eures/public/lv/homepage
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20160223IPR15436/matching-job-seekers-and-vacancies-across-europe
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=lv
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-labour/file-youth-employment-initiative


Starp nozīmīgiem EP 2018. g. LĒMUMIEM sociālā jomā jāmin: 
 EP atjaunināja 1995.g. tirdzniecības aizsardzības regulu, lai ES var labāk aizsargāt ES darbavietas un 

veiksmīgāk cīnīties ar mākslīgi palētinātu importu, tā apkarojot vides un sociālo dempingu. Šī 
atjauninātā regula papildināja iepriekš EP apstiprinātos antidempinga noteikumus, kuru mērķis ir 
pasargāt ES darbavietas un uzņēmumus no negodīgas tirdzniecības prakses, kādu īsteno valstis, kas 
pārmērīgi iejaucas ekonomikas darbībā. 

 EP arī apstiprināja Darba ņēmēju norīkošanas direktīvu, lai nodrošinātu labāku norīkoto darba 
ņēmēju aizsardzību pret krāpšanu un izmantošanu un godīgu konkurenci starp uzņēmumiem. Šis ir 
būtisks solis ceļā uz Eiropu, kurā ir vairāk sociālā taisnīguma, taisnīgāka konkurence starp 
uzņēmumiem un vairāk tiesību darba ņēmējiem. Norīkots darbinieks ir darba ņēmējs, kuru darba 
devējs uz laiku nosūta veikt darba pienākumus citā ES valstī. 2016. gadā ES bija 2,3 miljoni norīkoto 
darbinieku. Latvijā norīkotie darbinieki pārsvarā ir no Vācijas, Lietuvas, Francijas un Vācijas. 

 
Turpmākie pasākumi 
 EP vairākkārt aicinājis veikt pasākumus, lai nodrošinātu, darba un privātās dzīves pienācīgu 

līdzsvaru un lai samazinātu sieviešu un vīriešu pensiju atšķirību. EP deputāti nesen sākuši strādāt 
pie jauniem priekšlikumiem, lai būtu iespējams labāk saskaņot darba un privāto dzīvi un lai 
nostiprinātu vecāku un aprūpētāju tiesības.  

 ES sociālās nodrošināšanas koordinācija paredz noteikumus, lai cilvēki nezaudētu savu sociālo 
nodrošinājumu, pārceļoties uz dzīvi citā ES valstī. EP deputāti pašlaik strādā pie spēkā esošo 
noteikumu pārskatīšanas, lai tie būtu taisnīgāki, skaidrāki un vieglāk izpildāmi. 

 
Informācija par visiem būtiskākajiem pieņemtajiem EP LĒMUMIEM pieejama Eiropas 
Parlamenta biroja Latvijā vietnē un Eiropas Parlamenta vietnē.  
 
Jautājumi saistībā ar sociālo aizsardzību pamatā ir šo EP KOMITEJU kompetencē:  
 Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja (EMPL). No Latvijas EMPL komitejā strādā Miroslavs 

Mitrofanovs (Greens/EFA).  

 Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja (ENVI). 

 Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja (FEMM). 

 Budžeta komiteja (BUDG). No Latvijas BUDG komitejā strādā Inese Vaidere (EPP). 
 

Latvijas EP deputātu KONTAKTI ---> https://ej.uz/LV_EP_deputatu_kontakti  
VISU EP deputātu kontakti ---> https://ej.uz/EP_deputatu_kontakti  
 
Likumdošanas process Eiropas Savienībā 
Eiropas Parlaments un ES Padome (dalībvalstu ministri), kuras darbu 2019. gada pirmajā pusē vada 
Rumānija (2015. gada pirmajā pusē vadīja Latvija), kopīgi pieņem ES likumus daudzās jomās 
(ekonomikas pārvaldībā, enerģētikā, transportā, vidē, patērētāju aizsardzībā u.c.). ES likumi pēc tam ir 
pamats ES valstu nacionālajiem likumiem. Piemēram, Latvijā līdz pat 80% likumu balstīti uz ES 
lēmumiem. Lai arī Eiropas Komisija (EK) ir vienīgais ES likumdošanas iniciators, Eiropas Parlaments var 
norādīt, kādi jauni tiesību akti būtu vēlami vai atjaunināmi esoši, un prasīt EK, lai tā sagatavo 
likumdošanas priekšlikumus. 
 

Latvijā no ES Padomes puses jautājumi saistībā ar sociālo aizsardzību pamatā ir Labklājības 
ministrijas, arī Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas kompetencē. 
 
 
  

http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2018/maija_jaunumi_2018/rupniecibas-un-darba-vietu-aizsardziba.html
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20171110IPR87817/ep-pienem-jaunus-antidempinga-noteikumus-darbavietu-un-razosanas-aizsardzibai-es
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2018/maija_jaunumi_2018/darba_nemeju_norikosana.html
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-new-start-for-working-parents
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-new-start-for-working-parents
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20170609STO77059/the-40-gender-pension-gap-how-parliament-wants-to-narrow-it-interview
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-labour/file-revision-of-regulation-on-social-security-coordination-labour-mobility-package
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2018/oktobra_jaunumi_2018/dzeramais-dens.html
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2018/oktobra_jaunumi_2018/dzeramais-dens.html
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/lv/home
https://ej.uz/LV_EP_deputatu_kontakti
https://ej.uz/EP_deputatu_kontakti

