
 

 

 
 

PROTOKOLA KOPSAVILKUMS 
Darba grupa par tematu “Spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums un darbvietas”, 

kuru vada Iratxe García Pérez no Eiropas Parlamenta  
2021. gada 17. decembrī plkst. 11.00–13.00 

 

1. Sanāksmes vadītājas ievadvārdi 
 

Vadītāja atklāja sanāksmi un atgādināja par darba grupas mērķi, proti, sniegt savu ieguldījumu, lai saskaņā ar 
kopīgo deklarāciju un Konferences par Eiropas nākotni reglamentu sagatavotu debates un konferences 
plenārsēdes priekšlikumus. Darba grupa šos uzdevumus veiks, apspriežot attiecīgo valstu un Eiropas pilsoņu 
paneļdiskusiju ieteikumus un daudzvalodu digitālajā platformā augšupielādēto informāciju, kas saistīta ar 
darba grupas tēmām. Sanāksmes vadītāja paziņoja dalībniekiem, ka vēlas, lai nākotnē darba grupas tikšanās 
tiktu straumētas tiešsaistē, un vaicāja, vai kāds ir pret to. Iebildumi netika saņemti.  
Daži no darba grupas dalībniekiem, kuri bija iesūtījuši komentārus saistībā ar 2021. gada oktobra sanāksmes 
protokola kopsavilkuma projektu, vēlējās uzzināt, kāds ir viņu iesniegto komentāru statuss. Viņus informēja, 
ka šos komentārus ņem vērā un tos iekļaus protokola kopsavilkuma galējā versijā, kā arī augšupielādēs 
platformā.  
Viens dalībnieks norādīja uz uzstāšanās laika atšķirībām darba grupā esošo vīriešu un sieviešu starpā un, lai 
risinātu šo problēmu, ierosināja izmantot jau iepriekš izveidotus runātāju sarakstus.  
Daži dalībnieki vērsa uzmanību uz to, ka atsevišķi priekšlikumi, kuri iepriekš saņēma lielu atbalstu un daudz 
komentārus, nav iekļauti starpposma ziņojumā par daudzvalodu digitālo platformu.  
 
2. Diskusija 

 
Diskusijas galvenā uzmanība bija pievērsta divām tēmām, kas atspoguļo plašo jautājumu loku, ar kuriem 
darba grupa strādā, proti: sociālais taisnīgums un darbvietas, un spēcīgāka ekonomika nākotnei. 
 
2.1. Sociālais taisnīgums un darbvietas 
Sanāksmes vadītāja uzsāka šo tēmu un vērsa uzmanību uz galvenajām idejām, ar kurām dalījās daudzvalodu 
digitālajā platformā, tostarp, ka būtu nepieciešams Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanas rīcības plānu 
padarīt saistošāku un apkarot nevienlīdzību, nabadzību un citas problēmas, uzlabojot garantijas bērniem, 
izvēršot garantijas jauniešiem, pastiprinot atbalstu ar minimālās darba algas direktīvu un ieviešot 
beznosacījuma pamatienākumu konceptu, kas gūst arvien lielāku atzinību. Citu ideju starpā bija arī sniegt 
atbalstu inovācijām, kvalitatīvām darbvietām, pietiekamām darba algām, piemērotiem darba apstākļiem, 
drošai darba videi, vienlīdzīgas attieksmes veicināšanai, godīgai mobilitātei, tostarp uzlabotai sociālā 
nodrošinājuma sistēmu koordinācijai, sociālā dialoga veicināšanai un labākam regulējumam, ar mērķi iekšējā 
tirgū veicināt godīgu un ilgtspējīgu konkurenci; atbalstīt cenas ziņā pieejamu mājokļu celšanu; atvieglot 
personu ar invaliditāti iekļaušanu; ieviest efektīvu LGBTI līdztiesības stratēģiju; kā arī vairot dzimumu 
līdztiesību. Sanāksmes vadītāja uzsvēra, ka darba grupai jākoncentrējas uz nākotnē balstītiem 
priekšlikumiem, nevis uz tādiem priekšlikumiem un iniciatīvām, kas jau ieviesti vai ir īstenošanas procesā.  
Uzstājoties runasvīrs paskaidroja, ka Covid-19 izplatības dēļ Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas trešo sesiju nācās 
atcelt, un tādēļ paredzētie uzdevumi netika izpildīti. Patlaban paneļdiskusijas laikā ir izveidotas jau vairāk 
nekā 300 norādes, kuras vēl pārrunās, un to daudzumu samazinās, lai paneļdiskusijas trešajā sesijā izvirzītu 
mazāku ieteikumu skaitu. Viņš kā piemēru minēja darbinieku tiesību saskaņošanu un atzina, ka īstermiņā to 
panākt būtu grūti, bet to varētu ieviest ilgākā laika posmā, noteiktā kārtībā pakāpeniski īstenojot izmaiņas. 
Vienotas veselības aprūpes un sociālās politikas ieviešana, kas ļauj abiem vecākiem izmantot vienlīdzīgu 



 

 

bērnu kopšanas atvaļinājuma laiku, un darbvietu izveides vecināšana mazākās pilsētās un ciematos arī tika 
nosaukti kā piemēri.  
Atsevišķi runātāji pieminēja vajadzību stiprināt Eiropas sociālos aspektus. Kopumā daži rosināja ieviest 
pasākumus, kas nodrošinātu pilnīgu Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanu, kā arī iekļaut Līgumos sociālās 
attīstības protokolu. Konkrētāk, atsevišķi dalībnieki aicināja attīstīt Eiropas iekšējo ekonomisko un sociālo 
konverģenci ne tikai atsevišķu dalībvalstu starpā, bet arī starp reģioniem un pilsētām, un attālām lauku 
teritorijām. Nodarbinātības jomā tika pausts aicinājums nodrošināt taisnīgas un pienācīgas darba algas, 
tostarp minimālās darba algas, pielāgot tiesību aktus par tāldarbu un elastīgu darbu, pievērst uzmanību 
platformās strādājošajiem un jautājumam par neapmaksātu stažēšanos, nodrošināt taisnīgu darbaspēka 
mobilitāti ES un izvairīties no sociālā dempinga; šajā kontekstā tika arī ierosināts izvērst koplīguma sarunas. 
Runātāji uzsvēra, ka pastāv vajadzība integrēt dzimumu līdztiesību, kā arī ir nepieciešams risināt konkrētas 
problēmas, piemēram, vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību, dzimumu kvotas vadošos amatos, 
dzimumu līdztiesības noteikšanas indeksa izstrādi un vienādu tiesību uz vecāku atvaļinājumu nodrošināšanu 
abiem vecākiem. Daži runātāji cita starpā uzsvēra nepieciešamību tikt galā ar nabadzību, nodrošinot, ka 
dalībvalstīs efektīvi darbojas bezdarba apdrošināšana un pensiju sistēmas.  
Tomēr citi runātāji vērsa uzmanību uz to, cik svarīga loma darbvietu un finansiālās labklājības radīšanā ir 
uzņēmumiem un ka tie ir daudzu sociālās Eiropas pamatā, pēc kuras daudzi tiecas, kā arī šie runātāji 
piebilda, ka ir būtiski uzturēt stiprus uzņēmumus un veicināt ES uzņēmējdarbības garu, investējot nākotnes 
izaugsmes potenciālā.  
Šie paši runātāji arī minēja, ka ES tiesību aktos jau ir spēcīga sociālā dimensija un ka tā nav jāveido no jauna, 
bet gan efektīvi jāīsteno. Vienlaikus viņi arī norādīja, ka tiesību aktu līkloči uzņēmumiem bieži rada problēmas, 
ar kurām tiem jātiek galā un kas kavē to iespējas radīt inovācijas un konkurēt, iespējams, pat radot kaitējumu 
vienotajam tirgum. Lai izvairītos no pārmērīgas birokrātijas, šie runātāji aicināja pienācīgi ieviest tādus rīkus 
kā MVU testi, ex post novērtējumi un „viens pieņemts – viens atcelts“ princips un ierosināja veikt 
konkurētspējas pārbaudi attiecībā uz jaunām iniciatīvām. Daži runātāji uzsvēra, cik svarīga ir subsidiaritāte — 
rīkoties tur, kur tas rada vislielāko labumu, arī akcentējot, ka dažās jomās piemērotāka ir ES iesaistīšanās, bet 
citās efektīvāka var būt rīcība, kas tiek īstenota valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.  
Atsevišķi dalībnieki norādīja uz izglītības nozīmi Eiropas ekonomikas nākotnē. Tika nosauktas tādas konkrētas 
idejas kā labāk pielāgotas mācību programmas, saskaņotas vērtēšanas sistēmas un mācību plāni, kā arī 
iespējas tiem, kuri mācās, sanākt kopā un īstenot pieredzes apmaiņas.  
Daži norādīja arī uz nodokļu sistēmu un aicināja meklēt veidus, kā atbrīvoties no kaitējošas nodokļu 
konkurences, vienlaicīgi nodrošinot, ka starptautiski uzņēmumi maksā nodokļus tur, kur tie saņem peļņu.  
Atsevišķi dalībnieki nodēvēja digitālo pārveidi par nākotnes iespēju, tomēr to pilnībā izmantot varēs tikai tad, 
ja neviens netiks atstāts novārtā.  
 
2.2. Spēcīgāka ekonomika nākotnei 
Sanāksmes vadītāja uzsāka šīs darba kārtības sadaļas apspriedi, norādot uz dažām no būtiskākajām idejām, 
kas bija minētas daudzvalodu digitālajā platformā, tostarp ierosinājumu jauna Eiropas izaugsmes modeļa 
izstrādei un aicinājumu pārskatīt ES ekonomikas pārvaldību tā, lai tajā atspoguļotu tādas ES prioritātes kā 
zaļais kurss, sociālās tiesības un ilgtspējīgas attīstības mērķi, stiprināta Eiropas noturība pret nākotnes krīzēm 
un Eiropas ekonomikas pārveide, lai tā būtu vērsta uz cilvēku un tiktu īstenota, pievēršot uzmanību cilvēku 
attīstībai un dabas resursu aizsardzībai. 
Runātājs savas uzstāšanās gaitā paskaidroja, ka viņa paneļdiskusijas dalībnieki pievērsa uzmanību tam, kā 
ekonomiku padarīt zaļāku un videi draudzīgāku. To var panākt, efektīvāk patērējot resursus, piemēram, 
pārstrādājot atkritumus, lietojot ražojumus, kas rada mazāku kaitējumu videi, samazinot atkritumu 
daudzumu un izglītojot pilsoņus šajā jautājumā.  
Tam sekojošajā diskusijā turpināja apspriest līdzsvaru starp sociālo aizsardzību un ekonomikas konkurētspēju. 
Daži runātāji uzsvēra, ka gan publiskajā, gan sociālajā jomā ir nepieciešamas investīcijas, un mudināja uzsākt 



 

 

ES ekonomikas pārvaldības reformas, lai arī tā atainotu pāreju uz digitalizāciju un zaļo ekonomiku. Šie 
dalībnieki arī norādīja, ka vajag nodrošināt, lai attiecīgās pārejas ir taisnīgas un neviens netiek atstāts novārtā. 
Citi uzskatīja, ka konkurētspēja ir priekšnoteikums gan mūsu augstu novērtētā Eiropas sociālā modeļa 
darbībai, gan veiksmīgai zaļajai un arī digitālajai pārejai, kā arī izteica bažas par to, ka Eiropas konkurētspēja 
samazinās, un aicināja izvērtēt konkurētspēju. Viņi īpaši norādīja uz to, ka ir vienlīdz svarīgi uzturēt stabilu 
fiskālo sistēmu, piesaistīt papildu investīcijas pētniecībai un inovācijām, veicināt izaugsmi, kā arī nodrošināt 
juridisko paredzamību. Daži no sniegtajiem priekšlikumiem viņus satrauca, jo tie varētu atturēt pilsoņus no 
darba pienākumu pildīšanas.  
Atsevišķi dalībnieki norādīja uz vajadzību apkarot nodokļu nemaksāšanu un apiešanu, kā arī nodrošināt, ka 
uzņēmumi veic atbilstošus nodokļu maksājumus. 
Tika apspriests arī jautājums par vienlīdzīgu piekļuvi internetam.  

 
3. Sanāksmes vadītājas noslēguma runa 

 
Sanāksmes vadītāja norādīja, ka nākamās tikšanās sākumā uzmanība tiks veltīta sadaļai par spēcīgāku 
ekonomiku nākotnei, jo šī sanāksme pārsvarā tika pavadīta, apspriežot sociālo taisnīgumu un darbvietas. 
Sanāksmes vadītāja nenoraidīja atsevišķu dalībnieku lūgumu rīkot papildu darba grupas sanāksmes pat tad, 
ja tās notiks tikai virtuāli.  
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Niklas Hendrik NIENASS Eiropas Parlaments 
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