INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības,
sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes
2013.gada 15.oktobra sanāksmē izskatāmajos jautājumos

I SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA
2013.gada 15.oktobrī Luksemburgā notiks Eiropas Savienības (turpmāk – ES)
Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes (turpmāk –
Padome) sanāksme, kuras darba kārtībā ir iekļauti šādi jautājumi:
1) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Direktīvas 96/71/EK par
darbinieku norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā piemērošanu;
2) Jauniešu nodarbinātība;
3) Padomes deklarācijas projekts par Eiropas Māceklības aliansi;
4) 2013.gada Eiropas semestra nodarbinātības un sociālās politikas izvērtējums:
a) Nodarbinātības komitejas un Sociālās aizsardzības komitejas viedoklis par Eiropas
semestri,
b) Sociālās aizsardzības komitejas ziņojums par sociālās politikas reformām
izaugsmei un kohēzijai;
5) Ekonomikas un monetārās savienības sociālā dimensija:
a) Eiropas Komisijas paziņojums par Ekonomikas un monetārās savienības sociālās
dimensijas stiprināšanu,
b) Nodarbinātības komitejas un Sociālās komitejas viedokļi par Eiropas Komisijas
paziņojumu par Ekonomikas un monetārās savienības sociālās dimensijas
stiprināšanu;
6) Padomes secinājumu projekts par Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr.7/2013 „Vai
Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds ir sniedzis ES ieguldījumu atlaisto
darbinieku atgriešanai darba tirgū?”.

II LATVIJAS NACIONĀLĀ POZĪCIJA
1) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Direktīvas 96/71/EK
par darbinieku norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā piemērošanu
2012.gada 21.martā Eiropas Komisijas publicēja priekšlikumu Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvai par Direktīvas 96/71/EK par darbinieku norīkošanu darbā pakalpojumu
sniegšanas jomā piemērošanu. Šis priekšlikums ir daļa no 12 prioritārajiem priekšlikumiem,
kas ietverti Vienotajā tirgus aktā.
Priekšlikuma mērķis ir uzlabot Direktīvas 96/71/EK ieviešanu, piemērošanu un
īstenošanu praksē. Īpaši uzmanība tiek pievērsta jautājumiem, lai:
 noteiktu augstākus standartus darbinieku un arī uzņēmumu informēšanas jomā
par viņu tiesībām un pienākumiem;
 izveidotu skaidrākus noteikumus sadarbībai starp nacionālajām iestādēm, kas
ir atbildīgas par darbinieku norīkošanu;
 precizētu elementus, kas veido jēdzienu „darbinieku norīkošana”;
 precizētu iespējas piemērot nacionālos kontroles mehānismus;
 uzlabotu īstenošanas tiesības, ietverot sūdzību iesniegšanu un ieviešot solidāro
atbildību ES līmenī;
 veicinātu pārrobežu sadarbību administratīvo sodu jomā.

Padomes 2013.gada 15.oktobra sanāksmē plānots panākt vispārēju pieeju par
priekšlikumu.
Latvijas nostāja:
Darbinieku norīkošanas pakalpojumu sniegšanas jomā Latvija atbalsta pašlaik spēkā
esošo Direktīvu 96/71/EK, uzsverot, ka tās prasību efektīvā īstenošanā ir būtiska cieša
sadarbība starp dalībvalstu atbildīgajām iestādēm, lai novērstu direktīvā noteiktā regulējuma
ļaunprātīgu izmantošanu. Vienlaikus Latvija iestājas par pakalpojumu sniegšanas brīvību un
vienlīdzīgu attieksmi pret pakalpojumu sniedzējiem no citām dalībvalstīm.
Latvija varētu atbalstīt vispārējas vienošanās panākšanu, ja Latvijai būtiskajā
jautājumā attiecībā uz 9.pantu, kas regulē jautājumu par administratīvajām prasībām un
kontroles mehānismiem, tiktu saglabāts tāds kontroles mehānismu saraksts, kas neparedz
dalībvalstīm iespējas vienpusēji noteikt ierobežojumus papildu direktīvā noteiktajiem, tādejādi
mazinot pakalpojumu sniedzēju risku saskarties ar atšķirīgām un pirms tam skaidri
nezināmām administratīvām prasībām.
Latvijas nacionālā pozīcija Nr.2 saskaņota ar Ārlietu ministriju, Ekonomikas
ministriju, Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju
un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
2) Jauniešu nodarbinātība
Lietuvas prezidentūra ir sagatavojusi informāciju par ES līmeņa iniciatīvām, lai
samazinātu jauniešu bezdarba līmeni, jo saskaņā ar statistikas datiem kopumā ES 2013.gada
jūlijā bez darba joprojām bija 23,4% jeb 5,5 miljoni jauniešu. Ņemot vērā iepriekš minēto,
jauniešu nodarbinātības jautājums joprojām ir gan ES institūciju, gan dalībvalstu darba
kārtībā.
2013.gada 22.aprīlī tika pieņemta rekomendācija par jauniešu garantiju, kurai kopumā
tika piešķirti 6 miljardi euro. Būtisku ieguldījumu jauniešu bezdarba samazināšanās sniedz
arī Eiropas struktūrfondi, īpaši Eiropas Sociālais fonds, kā arī Nodarbinātības un sociālo
inovāciju programma. 2013.gada 2.jūlija Leipcigā tika uzsākta Eiropas Māceklības alianse,
kuras mērķis ir pilnveidot prakšu kvalitāti, piedāvājumu un uzsvērt aktualitāti. Lietuvas
prezidentūra norāda, ka līdztekus ES līmeņa aktivitātēm dalībvalstis veic arī nacionāla
mēroga pasākumus jauniešu bezdarba samazināšanai.
Padomes 2013.gada 15.oktobra sanāksmē plānots pieņemt zināšanai Lietuvas
prezidentūras sniegto informāciju. Vienlaikus plānota arī viedokļu apmaiņa par jauniešu
bezdarba jautājumu.
Latvijas nostāja:
Latvija pieņem zināšanai Lietuvas prezidentūras sniegto informāciju un atbalsta
pasākumus gan ES, gan dalībvalstu līmenī, lai uzlabotu jauniešu situāciju darba tirgū un
risinātu jauniešu bezdarba problēmas, cēloņus un sekas. Latvija aktīvi darbojas jauniešu
bezdarba samazināšanas jomā un šobrīd strādā pie Jauniešu garantijas ieviešanas plāna.
Atsevišķa Latvijas nacionālā pozīcija netiek gatavota. Latvijas nacionālā pozīcija par
Eiropas Komisijas paziņojumu par jauniešu pāreju uz nodarbinātību (labklājības ministres
2013.gada 23.janvārī apstiprināta pozīcija Nr.1) saskaņota ar Ārlietu ministriju, Finanšu
ministriju, Ekonomikas ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju. Latvijas nacionālā
pozīcija par priekšlikumu Padomes ieteikumam par jauniešu garantijas izveidošanu
(labklājības ministres 2013.gada 29.janvārī apstiprinātā pozīcija Nr.1) saskaņota ar Ārlietu
ministriju, Ekonomikas ministriju, Finanšu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju.
Latvijas nacionālā pozīcija par Eiropas Komisijas paziņojumu „Sadarbība Eiropas jauniešu
labā – aicinājums darbībai, lai mazinātu jauniešu bezdarbu” (labklājības ministres

2013.gada 22.augustā apstiprināta pozīcija Nr.1) saskaņota ar Ārlietu ministriju, Izglītības
un zinātnes ministriju, Ekonomikas ministriju un Finanšu ministriju.
3) Padomes deklarācijas projekts par Eiropas Māceklības aliansi
2013.gada 2.jūlijā Leipcigā, piedaloties Eiropas līmeņa sociālajiem partneriem,
Eiropas Komisijas, Lietuvas prezidentūras un dažādu nozaru asociāciju pārstāvjiem, tika
pieņemta kopīga deklarācija par Eiropas Māceklības aliansi.
Lietuvas prezidentūra ir sagatavojusi deklarācijas projektu, kurā tiek uzsvērts, ka
jauniešu bezdarba mazināšanai ir nepieciešama visaptverošas un savstarpēji papildinošas
darbības gan ES, gan dalībvalstu līmeni. Vienlaikus tiek uzsvērts, ka augstas kvalitātes
māceklības un praktiskās apmācības shēmas ir efektīvs instruments, lai uzlabotu ilgtspējīgu
pāreju no izglītības uz darba dzīvi, kā arī, lai veicinātu darba tirgū nepieciešamo prasmju
apgūšanu. Īpaši būtiski ir pievērst uzmanību mazo un vidējo uzņēmumu atbilstošai iesaistei,
kas ļautu piedāvāt vairāk un labākas kvalitātes māceklības un ar darbu saistītas mācīšanās
vietas.
Padomes deklarācijas projektā tiek minēts, ka dalībvalstīs sadarbībā ar sociālajiem
partneriem nepieciešams turpināt profesionālo izglītības sistēmu reformas, ieviešot jaunas vai
uzlabojot esošās praktiskās apmācības shēmas. Tāpat dalībvalstis tiek aicinātas turpināt darbu
pie kvalifikāciju atzīšanas nacionālo kvalifikāciju sistēmu ietvaros un to sasaistes ar ES
kvalifikāciju ietvarstruktūru, lai atvieglotu jauniešu pārrobežu mobilitātes iespējas.
Padomes 2013.gada 15.oktobra sanāksmē plānota deklarācijas pieņemšana.
Latvijas nostāja:
Latvija atbalsta deklarācijas pieņemšanu un atzinīgi novērtē jauniešu iesaisti
profesionālās izglītības programmās, būtisku uzsvaru liekot uz augstas kvalitātes praktisko
apmācību pie darba devēja. Latvijai ir būtiski, ka Eiropas Māceklības alianses ietvaros notiks
pieredzes un labākās prakses apmaiņa.
Atsevišķa Latvijas nacionālā pozīcija netiek gatavota. Latvijas nacionālā pozīcija par
Eiropas Komisijas paziņojumu par jauniešu pāreju uz nodarbinātību (labklājības ministres
2013.gada 23.janvārī apstiprināta pozīcija Nr.1) saskaņota ar Ārlietu ministriju, Finanšu
ministriju, Ekonomikas ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju. Latvijas nacionālā
pozīcija par Eiropas Komisijas paziņojumu „Sadarbība Eiropas jauniešu labā – aicinājums
darbībai, lai mazinātu jauniešu bezdarbu” (labklājības ministres 2013.gada 22.augustā
apstiprināta pozīcija Nr.1) saskaņota ar Ārlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju,
Ekonomikas ministriju un Finanšu ministriju.
4) 2013.gada Eiropas semestra nodarbinātības un sociālās politikas izvērtējums
a) Nodarbinātības komitejas un Sociālās aizsardzības komitejas viedoklis par Eiropas
semestri
Nodarbinātības komiteja savā viedoklī norāda, ka īpaši izceļama ir sadarbība ar
Sociālās aizsardzības komiteju un Ekonomikas politikas komiteju, kas bija samērā plaša un
sniedza nozīmīgu ieguldījumu. Savukārt 2014.gada Eiropas semestrī uzmanība būtu
jāpievērš laika grafikam, jo tā rezultātā dalībvalstīm ir ierobežots laika periods Eiropas
Komisijas novērtējuma un ierosinājumu izvērtēšanai attiecībā uz valstu specifiskajām
rekomendācijām, kā arī konsultācijām ar sociālajiem partneriem un dalībvalstu nacionālajiem
parlamentiem.
Nodarbinātības komiteja ir iecerējusi pilnveidot pārskatu sagatavošanas procesu,
veicinot secinājumu kvalitāti un kopējo efektivitāti. To ir plānots panākts ar ārēju ekspertu
piesaisti pārskatu sagatavošanas procesā, iespēju savlaicīgi iepazīties ar sākotnējiem
secinājumiem par pārskatiem un lielākā mērā koncentrējoties uz valstu specifiskajām
rekomendācijām un nacionālajām reformu programmām. Nākamā Eiropas semestra ietvaros

Nodarbinātības komiteja plāno veidot ciešāku sadarbību ar citām komitejām par kopīgiem
jautājumiem, pilnveidot indikatoru sistēmu, kas aktīvi tiek izmantota diskusijās par valstu
specifiskajām rekomendācijām, kā arī tiks turpināts darbs pie sadarbības veicināšanas ar
sociālajiem partneriem.
Sociālās aizsardzības komiteja, izvērtējot Eiropas semestra procesu, uzsver, ka
2013.gadā iezīmējās progress attiecībā uz procesa koordināciju. Sociālās aizsardzības
komiteja norāda, ka būtu vairāk jāņem vērā iepriekšējo gadu rezultāts, kā arī jāizmanto jau
esošie uzraudzības instrumenti, piemēram, Sociālās aizsardzības darbības monitorings.
Vienlaikus tiek norādīts, ka sociālās aizsardzības sistēmas efektivitāti nevar mērīt tikai kā
sociālo transfertu ietekmi uz nabadzības samazināšanu. Ņemot vērā, ka rekomendācijās tika
iekļauti pensiju jautājumi, Sociālās aizsardzības komiteja norāda, ka būtu jānošķir politikas
reformu ilgtermiņa un īstermiņa rezultāti.
Padomes 2013.gada 15.oktobra sanāksmē plānots pieņemt zināšanai Nodarbinātības
komitejas un Sociālās aizsardzības komitejas viedokļus. Vienlaikus plānota arī viedokļu
apmaiņa par Eiropas semestri.
Latvijas nostāja:
Latvija pieņem zināšanai Nodarbinātības komitejas un Sociālās aizsardzības
komitejas viedokļus un uzskata, ka Eiropas semestra process 2013.gadā ir bijis veiksmīgāks,
ko lielā mērā ietekmē savstarpējās uzraudzības process un indikatoru sistēma, kas sniedz
iespēju veidot kopēju redzējumu par katras dalībvalsts izaicinājumiem.
Atsevišķa Latvijas nacionālā pozīcija netiek gatavota.
b) Sociālās aizsardzības komitejas ziņojums par sociālās politikas reformām
izaugsmei un kohēzijai;
Sociālās aizsardzības komiteja ir sagatavojusi ziņojumu par sociālās politikas
reformām izaugsmei un kohēzijai, kurā uzsvērts, ka dalībvalstu sociālās aizsardzības sistēmu
reformas ir vērstas uz to, lai uzlabotu cilvēku prasmes un pilnveidotu darba tirgus
funkcionēšanu. Sociālās aizsardzības komiteja uzsver, ka sociālās politikas prioritātes ir
jāpārorientē no krīzes sociālo seku novēršanas uz pietiekamu, efektīvu un elastīgu sociālās
aizsardzības sistēmu veidošanu. Proti, sociālās aizsardzības sistēmām nebūtu jāfunkcionē
tikai kā „drošības tīklam”. Arī pensiju reformu kontekstā ir būtiski novērst nākotnes riskus,
tāpēc ir nepieciešami ieguldījumi ekonomiskās aktivitātes un darba tirgus funkcionēšanas
uzlabošanā. Lai nodrošinātu pensiju pietiekamību un ilgtspēju, būtiska ir gan jauniešu
bezdarba samazināšana, gan ilgākas palikšanas darba tirgū veicināšana.
Padomes 2013.gada 15.oktobra sanāksmē plānots pieņemt zināšanai Sociālās
aizsardzības komitejas secinājumus par ziņojumu par sociālo politiku reformām izaugsmei
un kohēzijai.
Latvijas nostāja:
Latvija pieņem zināšanai Sociālās aizsardzības komitejas secinājumus par ziņojumu
par sociālo politiku reformām izaugsmei un kohēzijai.
Atsevišķa Latvijas nacionālā pozīcija netiek gatavota.
5) Ekonomikas un monetārās savienības sociālā dimensija
a) Eiropas Komisijas paziņojums par Ekonomikas un monetārās savienības sociālās
dimensijas stiprināšanu
2013.gada jūnija Eiropadome aicināja Ekonomikas un monetārās savienības
kontekstā ņemt vērā arī sociālo un darba tirgus situāciju, tāpēc 2013.gada 2.oktobrī Eiropas
Komisija publicēja paziņojumu par Ekonomikas un monetārās savienības sociālās dimensijas

stiprināšanu. Paziņojumā Komisija ierosina vairākas iniciatīvas, balstoties uz šādiem
punktiem:
 pastiprināta nodarbinātības un sociālās politikas izaicinājumu uzraudzība un
politiku koordinācija. Eiropas Komisija ierosina veikt nodarbinātības un sociālās
situācijas uzraudzību makroekonomiskās uzraudzības ietvaros, balstoties uz
vairākiem indikatoriem (līdzdalības darba tirgū rādītāju, ilgtermiņa bezdarba
rādītāju, jauniešu bezdarba rādītāju, nabadzības riska rādītāju), kā arī izmantot
papildu rādītājus un stiprināt koordināciju Eiropas semestra ietvaros,
 pastiprināta solidaritāte un rīcība nodarbinātības un darbaspēka mobilitātes
jomā. Eiropas Komisija ierosina veicināt darbaspēka mobilitāti, izveidot
makroekonomiskās stabilitātes instrumentu, kā arī veikt uzlabojumus attiecībā uz
sociālo drošību un bezdarbnieku pabalstiem,
 sociālā dialoga stiprināšana. Eiropas Komisija aicina veicināt sociālo partneru
līdzdalību Eiropas semestra procesā, kā arī ierosina izveidot Sociālā dialoga
komiteju ES līmenī.
Padomes 2013.gada 15.oktobra sanāksmē plānota viedokļu apmaiņa saistībā ar
Eiropas Komisijas paziņojumu par Ekonomikas un monetārās savienības sociālās
dimensijas stiprināšanu.
Latvijas nostāja:
Latvija turpina vērtēt Ekonomiskās un monetārās savienības sociālo dimensiju un
Eiropas Komisijas ierosinājumus.
Labklājības ministrija izstrādās atsevišķu Latvijas nacionālo pozīciju pēc detalizētas
Eiropas Komisijas paziņojuma izvērtēšanas.
b) Nodarbinātības komitejas un Sociālās komitejas viedokļi par Eiropas Komisijas
paziņojumu par Ekonomikas un monetārās savienības sociālās dimensijas
stiprināšanu
Nodarbinātības komiteja ir izvērtējusi Eiropas Komisijas paziņojumu un uzskata, ka
rezultātu apkopojums varētu sniegt ieguldījumu nodarbinātības un sociālo politiku
uzraudzībā. Vienlaikus būtu jāturpina darbs pie konkrētu rādītāju precizēšanas.
Nodarbinātības komiteja uzsver, ka rezultātu apkopojumam būtu jābūt iekļautam Eiropas
semestrī, taču jāņem vērā arī subsidiaritātes un proporcionalitātes principi. Turklāt nebūtu
jārada jauni procesi.
Sociālās aizsardzības komiteja ir sagatavojusi savu viedokli, kurā uzsver, ka
Ekonomikas un monetārās savienības sociālajai dimensijai būtu jāietver atbilstoši
uzraudzības mehānismi sociālo nelīdzsvarotību apzināšanai, kā arī labāka sociālo politiku
koordinācija ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru
padomes uzraudzībā. Vienlaikus kā galvenie principi tiek minēti:
 sociālā ex-ante koordinācija būs iekļaujošs process, kura pamatā ir atvērtā
koordinācijas metode,
 sociālā ex-ante koordinācija ņem vērā subsidiaritātes principu un lēmumu
pieņemšanas procedūru nacionālajā līmenī,
 sociālā ex-ante koordinācija notiek saskaņā ar jau esošajiem procesiem un nerada
papildu administratīvo slogu,
 sociālā es-ante koordinācija ietvers būtiskākās sociālās aizsardzības reformas
vienā dalībvalstī, kas var ietekmēt citas dalībvalstis.
Padomes 2013.gada 15.oktobra sanāksmē plānots pieņemt zināšanai Nodarbinātības
komitejas un Sociālās aizsardzības komitejas viedokļus.

Latvijas nostāja:
Latvija pieņem zināšanai Nodarbinātības komitejas un Sociālās aizsardzības
komitejas sniegtos viedokļus.
Atsevišķa Latvijas nacionālā pozīcija netiek gatavota.
7) Padomes secinājumu projekts par Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr.7/2013 „Vai
Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds ir sniedzis ES ieguldījumu atlaisto
darbinieku atgriešanai darba tirgū?”
2013.gada 26.jūnijā Revīzijas palāta publicēja ziņojumu par Eiropas Globalizācijas
pielāgošanas fonda ieguldījumu atlaisto darbinieku atgriešanā darba tirgū. Lietuvas
prezidentūra ir sagatavojusi secinājumu projektu, kurā uzsvērts, ka Eiropas Globalizācijas
pielāgošanas fonds līdzās Eiropas Sociālajam fondam ir bijis papildu atbalsts tiem
darbiniekiem, kurus visvairāk ietekmējusi globalizācija un ekonomiskās un finanšu krīzes
izraisītās negatīvās sekas. Secinājumu projektā tiek uzsvērts, ka šobrīd notiek diskusijas par
Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda turpināšanu 2014-2020.gadā, tāpēc neatkarīgi no
diskusiju rezultāta pienācīga uzmanība jāpievērš Revīzijas palātas ieteikumiem.
Padomes 2013.gada 15.oktobra sanāksmē plānota secinājumu pieņemšana.
Latvijas nostāja:
Latvija atbalsta secinājumu pieņemšanu un uzskata, ka Eiropas Globalizācijas
pielāgošanas fonda darbībā ir iespējami uzlabojumi un būtu jāņem vērā Revīzijas palātas
ieteikumi.
Atsevišķa Latvijas nacionālā pozīcija netiek gatavota. Latvijas nacionālā pozīcija par
priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Globalizācijas
pielāgošanas fonda (2014.-2020.gads) (labklājības ministres 2013.gada 21.maijā
apstiprināta pozīcija Nr.2) saskaņota ar Ārlietu ministriju, Finanšu ministriju, Zemkopības
ministriju un Ekonomikas ministriju.

