INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības,
sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes
2013.gada 9.-10.decembra sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas un
Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos
I SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA
2013.gada 9.-10.decembrī Briselē (Beļģijā) notiks Eiropas Savienības (turpmāk – ES)
Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes (turpmāk –
Padome) sanāksme, kuras darba kārtībā ir iekļauti šādi Labklājības ministrijas un Kultūras
ministrijas kompetencē esoši jautājumi:
1) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Direktīvas 96/71/EK par
darbinieku norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā piemērošanu;
2) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par pastiprinātu sadarbību
starp publiskajiem nodarbinātības dienestiem;
3) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dzimumu līdzsvara
uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū un saistītiem
pasākumiem;
4) Priekšlikums Padomes direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu
neatkarīgi no personas reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās
orientācijas;
5) Ikgadējais izaugsmes ziņojums (2014), Vienotais nodarbinātības ziņojums un
Ziņojums par brīdinājuma mehānismu:
a) Nodarbinātības un sociālo indikatoru tablo,
b) Nodarbinātības darbības izvērtējums un kritēriji,
c) Sociālās aizsardzības komitejas ziņojums par nozīmīgu reformu ex-ante
koordināciju;
6) Jauniešu nodarbinātība:
a) Eiropas Komisijas paziņojums par kvalitātes ietvaru praksēm,
b) Jauniešu garantijas ieviešana;
7) Padomes ieteikums par efektīviem romu integrācijas pasākumiem dalībvalstīs;
8) Padomes secinājumu projekts par institucionālo mehānismu sieviešu stāvokļa un
dzimumu līdztiesības uzlabošanai efektivitāti.
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 9.-10.decembra 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 nevar atbalstīt Lietuvas prezidentūras piedāvāto kompromisa priekšlikumu.
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.3 saskaņota ar Ārlietu ministriju, Ekonomikas
ministriju, Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju
un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Sākotnējās pozīcijas izstrādē
notikušas konsultācijas ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienību un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai.
2) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par pastiprinātu
sadarbību starp publiskajiem nodarbinātības dienestiem
2013.gada 24.jūnijā Eiropas Komisija publicēja priekšlikumu, kurā tiek uzsvērts, ka
pastiprināta valsts nodarbinātības dienestu sadarbība ES ietvaros ir būtisks elements, lai
sasniegtu „Eiropa 2020” stratēģijā izvirzītos mērķus, un ir nepieciešams turpināt šo sistēmu
reformēšanu un modernizēšanu. Priekšlikums paredz izveidot Eiropas valsts nodarbinātības
dienestu sadarbības tīklu, vienlaikus ņemot vērā nacionālo sistēmu un valsts nodarbinātības
dienestu modeļu dažādību, nodrošinot platformas izveidošanu salīdzinājumu veikšanai
Eiropas līmenī, kur būs iespējams identificēt labākās prakses un paātrināt savstarpējās
mācīšanās procesu, lai stiprinātu pakalpojumu kapacitāti un efektivitāti.
Priekšlikuma mērķi ir:
(a) ES darba tirgu darbības uzlabošana;
(b) darba tirgu integrācijas uzlabošana;
(c) ģeogrāfiskās un profesionālās mobilitātes palielināšana;
(d) sociālās atstumtības mazināšana un integrācijas darba tirgū veicināšana;
(e) efektīvu un atbilstošu aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana.
Padomes 2013.gada 9.-10.decembra sanāksmē plānots panākt vispārēju pieeju par
priekšlikumu.
Latvijas nostāja:
Latvija atbalsta vispārēju vienošanos par priekšlikumu par pastiprinātu sadarbību
starp ES valsts nodarbinātības dienestu. Latvija atbalsta brīvprātīgu dalību valsts
nodarbinātības dienestu tīklā. Latvija uzskata, ka attiecībā uz dalībvalstu nodarbinātības
politikām veiksmīgi darbojas atvērtās koordinācijas metode, veicinot lielāku izpratni par
nodarbinātības politikām, tās aspektiem, mobilizējot resursus un sekmējot savstarpējo
mācīšanos.

Latvijas nacionālā pozīcija Nr.2 saskaņota ar Ārlietu ministriju un Finanšu
ministriju. Sākotnējās pozīcijas izstrādē notikušas konsultācijas ar Latvijas Darba devēju
konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību.
3) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dzimumu līdzsvara
uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū un
saistītiem pasākumiem
2012.gada 14.novembrī Eiropas Komisija publicēja priekšlikumu, kura galvenais
mērķis ir palielināt sieviešu skaitu uzņēmumu valdēs ES, nosakot, ka līdz 2020.gada
1.janvārim 40% direktoru bez izpildpilnvarām biržā kotētajos uzņēmumos ir no mazāk
pārstāvētā dzimuma. Attiecībā uz biržā kotētajiem valsts uzņēmumiem šis mērķis ir
jāsasniedz līdz 2018.gada 1.janvārim. Priekšlikumā:
- definēti izmantotie jēdzieni un sniegts skaidrojums par priekšlikuma piemērošanu
dažādām biržā kotēto uzņēmumu valdes struktūru sistēmām;
- noteikts, ka direktīvas prasības netiek attiecinātas uz biržā kotētajiem uzņēmumiem,
kas atbilst maza vai vidēja uzņēmuma statusam;
- noteikta prasība biržā kotētajiem uzņēmumiem definēt skaidrus, neitrāli formulētus
un nepārprotamus kritērijus izvērtējot kandidātus iecelšanai uzņēmuma valdes
amatos;
- noteikts pozitīvas rīcības princips un tā īstenošana, lai uzlabotu dzimuma līdzsvaru
uzņēmumu valdēs.
Lietuvas prezidentūra ir centusies precizēt priekšlikumu, nosakot elastīgākus mērķa
sasniegšanas termiņus, kā arī skaidrāk formulējot vairākas normas.
Padomes 2013.gada 9.-10.decembra sanāksmē plānots pieņemt zināšanai Lietuvas
prezidentūras sagatavoto progresa ziņojumu.
Latvijas nostāja:
Latvija pieņem zināšanai Lietuvas prezidentūras sagatavoto progresa ziņojumu.
Latvija uzskata, ka ilgtspējīgāki rezultāti ir sasniedzami, sadarbojoties ar sociālajiem
partneriem un sniedzot visa veida atbalstu sieviešu uzņēmējdarbības un karjeras izaugsmei.
Vienlaikus ir būtiski uzņēmumiem skaidrot ekonomiskos ieguvumus, ko dod dzimumu
līdztiesības principa uzņēmumu pārvaldībā ievērošana, balstoties uz labākās prakses
piemēriem gan Latvijā, gan citās ES valstīs
Atsevišķa Latvijas nacionālā pozīcija netiek gatavota. Latvijas nacionālā pozīcija
(Ministru kabineta 30.04.2013. sēdē apstiprināta pozīcija Nr.1) ir saskaņota ar Ārlietu
ministriju, Ekonomikas ministriju, Tieslietu ministriju, Satiksmes ministriju, Finanšu
ministriju un Finanšu un kapitāla tirgus komisiju. Notikušas konsultācijas ar Latvijas Darba
devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, biedrību „Līdere”, resursu
centru sievietēm „Marta”, Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīklu,
Lietišķo sieviešu apvienību, un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru.
4) Priekšlikums Padomes direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu
neatkarīgi no personas reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās
orientācijas
Lietuvas prezidentūra turpināja uzsākto darbu pie priekšlikuma tiesiskās noteiktības
uzlabošanas, īpaši uzmanību pievēršot direktīvas darbības tvēruma un kompetenču
precizēšanai, „piekļuves” un „diskriminācijas” jēdzienu skaidrākai definēšanai, direktīvas
ieviešanas praktiskās un finanšu ietekmes noteikšanai.
Diskusijas par priekšlikumu turpinās jau kopš 2008.gada. Progresa ziņojumā ir
norādīts, ka lielākā daļa dalībvalstu atbalsta ieceri cīnīties pret diskrimināciju un veicināt

vienlīdzīgas attieksmes principu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma
vai dzimumorientācijas.
Lietuvas prezidentūra uzsver, ka nepieciešamas turpmākas diskusijas attiecībā uz
vispārīgu darbības tvēruma saturu, īpaši attiecībā uz sociālās aizsardzības un izglītības jomu
iekļaušanu, paredzamajiem preventīvajiem pasākumiem, lai nodrošinātu vienlīdzīgu
izturēšanos pret cilvēkiem ar invaliditāti, direktīvas ieviešanas grafiku, kompetenču
nodalīšanas aspektiem un subsidiaritāti, kā arī par kopējo direktīvas tiesisko noteiktību.
Padomes 2013.gada 9.-10.decembra sanāksmē plānots pieņemt zināšanai Lietuvas
prezidentūras sagatavoto progresa ziņojumu.
Latvijas nostāja:
Latvija pieņem zināšanai Lietuvas prezidentūras sagatavoto progresa ziņojumu.
Latvija kopumā atbalsta priekšlikumu un vienlaikus uzskata, ka ir jāturpina diskusijas par
vairākiem neatrisinātiem jautājumiem, tostarp attiecībā uz direktīvas ietekmi uz mazajiem un
vidējiem uzņēmumiem, izglītības jomas iekļaušanu, direktīvas atbilstību Konvencijai par
personu ar invaliditāti tiesībām, apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu noteiktām vecuma
grupām un direktīvas ieviešanas grafiku.
Atsevišķa Latvijas nacionālā pozīcija netiek gatavota. Nacionālā pozīcija (tieslietu
ministra 15.04.2010. apstiprināta pozīcija Nr.2) ir saskaņota ar Labklājības ministriju,
Ārlietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Ekonomikas
ministriju, Veselības ministriju, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, Tiesībsarga biroju.
5) Ikgadējais izaugsmes ziņojums (2014), Vienotais nodarbinātības ziņojums un
Ziņojums par brīdinājuma mehānismu
2013.gada 13.novembrī Eiropas Komisija prezentēja 2014.gada Ikgadējo izaugsmes
ziņojumu, ar ko tiek uzsākts Eiropas semestra process. Eiropas Komisijas uzskata, ka ir
būtiski saglabāt pēdējos gados noteikto rīcībpolitikas kursu. Saglabājot tās pašas vidējā
termiņa prioritātes kā pagājušajā gadā, tiek ierosināts pielāgot to īstenošanu mainīgajiem
ekonomiskajiem un sociālajiem apstākļiem.
Padomes 2013.gada 9.-10.decembra
prezentācija un viedokļu apmaiņa.
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Latvijas nostāja:
Latvija pieņem zināšanai Eiropas Komisijas sniegto informāciju un pateicas par
savlaicīgi publicēto 2014.gada Ikgadējo izaugsmes ziņojumu, kas palīdzēs ES dalībvalstīm
labāk sagatavoties turpmākām diskusijām 2014.gada Eiropas semestra ietvaros.
Ekonomikas ministrijas sagatavotā Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1 par 2014.gada
Ikgadējo izaugsmes ziņojumu saskaņota ar Ārlietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības
un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju,
Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Veselības
ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Finanšu un kapitāla
tirgus komisiju un Latvijas Banku. Notikušas konsultācijas ar Latvijas Darba devēju
konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Pašvaldību savienību un
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru.
a) Nodarbinātības un sociālo indikatoru tablo
Eiropas Komisija ir izvirzījusi ieceri izveidot nodarbinātības un sociālo indikatoru
tablo ar mērķi izmantot to kā analītisku instrumentu, lai savlaicīgi identificētu būtiskākās
nodarbinātības un sociālās jomas problēmas, īpaši tāda veida, kam ir pārrobežu ietekme. Šis

tablo sastāvēs no indikatoriem nodarbinātības un sociālās politikas jomā un tiks iekļauts
ikgadējā Vienotajā nodarbinātības ziņojumā.
Padomes 2013.gada 9.-10.decembra sanāksmē plānots apstiprināt nodarbinātības un
sociālo indikatoru tablo.
Latvijas nostāja:
Latvija kopumā atbalsta nodarbinātības un sociālo rādītāju tablo, ja tās mērķis ir
tālākas un dziļākas analīzes veikšana gadījumos, kad rādītāji parāda būtisku pasliktināšanos.
Latvija pašreizējā stadijā neatbalsta nodarbinātības un sociālo rādītāju tablo sasaistīšanu ar
Makroekonomiskās nesabalansētības procedūru, politikas pasākumiem vai automātiskām
aktivitātēm, tajā skaitā tādām, kas ietver dažādus finansēšanas jautājumus.
Ekonomikas ministrijas sagatavotā Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1 par 2014.gada
Ikgadējo izaugsmes ziņojumu saskaņota ar Ārlietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības
un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju,
Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Veselības
ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Finanšu un kapitāla
tirgus komisiju un Latvijas Banku. Notikušas konsultācijas ar Latvijas Darba devēju
konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Pašvaldību savienību un
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru.
b) Nodarbinātības darbības izvērtējums un kritēriji
Saskaņā ar Nodarbinātības komitejas izvērtējumu nodarbinātības līmenis Latvijā
2012.gadā sasniedza 68,1%. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nodarbinātības līmenis Latvijā ir
pieaudzis par 1,8 procentpunktiem un saskaņā ar Eiropas Komisijas prognozēm
nodarbinātības līmenis varētu 71,8%. Kā būtiskākie Latvijas izaicinājumi darba tirgū tiek
minēti:
– jauniešu bezdarba līmenis joprojām ir augsts un pārsniedz ES vidējo rādītāju, tomēr
vērojama pozitīva tendence,
– augsts jauniešu, kas nepiedalās izglītībā un nav nodarbināti līmenis,
– augsts ilgstošā bezdarba līmenis un bezdarbnieku aktivizēšana paliek samērā zema,
tomēr vērojamas pozitīvas tendences,
– zema iesaiste profesionālās izglītības programmās un nepietiekoša augstākās
izglītības kvalitāte.
Savukārt kā Latvijas darba tirgus priekšrocības tiek minēts, ka pēdējos gados
pieaudzis nodarbinātības līmenis un ir vērojamas pozitīvas tendences attiecībā uz darbaspēka
vienības izmaksām.
Padomes 2013.gada 9.-10.decembra
Nodarbinātības komitejas sagatavoto ziņojumu.
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Latvijas nostāja:
Latvija pieņem zināšanai Nodarbinātības komitejas sagatavoto ziņojumu.
Atsevišķa Latvijas nacionālā pozīcija netiek gatavota.
c) Sociālās aizsardzības komitejas ziņojums par nozīmīgu reformu ex-ante
koordināciju
Sociālās aizsardzības komiteja, sākot no 2013.gada septembra un balstoties uz
Padomes sniegto mandātu, vērtē nozīmīgu reformu ex-ante koordināciju. Šobrīd, ņemot vērā
atvērtās koordinācijas metodi, ir izstrādāti galvenie principi sociālās politikas reformu exante koordinācijai, kas tika diskutēti 25.-27.novembra sanāksmē. Turpmāk plānots veikt

priekšizpēti dažās valstīs, lai sagatavotu pierādījumos balstītu viedokli Padomei par ex-ante
koordināciju.
Padomes 2013.gada 9.-10.decembra sanāksmē Sociālās aizsardzības komitejas
priekšsēdētājs sniegs viedokli.
Latvijas nostāja:
Latvija pieņem zināšanai Sociālās aizsardzības komitejas priekšsēdētāja sniegto
viedokli, vienlaikus uzsverot atvērtās koordinācijas metodes nozīmi sociālās politikas
reformu ex-ante koordinācijā un nepieciešamību pilnīgāk izmantot tās sniegtās iespējas.
Atsevišķa Latvijas nacionālā pozīcija netiek gatavota.
6) Jauniešu nodarbinātība
a) Eiropas Komisijas paziņojums par kvalitātes ietvaru praksēm
Turpinot uzsākto darbu saistībā ar jauniešu bezdarba problēmām un jauniešu, kas
nemācās un nestrādā iesaistīšanu darba tirgū, Eiropas Komisija plāno publicēt paziņojumu
par kvalitātes ietvaru praksēm.
Padomes 2013.gada 9.-10.decembra sanāksmē Eiropas Komisija prezentēs
paziņojumu.
Latvijas nostāja:
Latvija pieņem zināšanai Eiropas Komisijas prezentāciju par paziņojumu par
kvalitātes ietvaru praksēm.
Atsevišķa Latvijas nacionālā pozīcija netiek gatavota.
b) Jauniešu garantijas ieviešana
Jauniešu garantija attiecas uz jauniešu, kas nemācās, nestrādā un neiegūst arodu
iespēju četru mēnešu laikā saņemt kvalitatīvu darba, tālākizglītības, mācekļa prakses vai
stažēšanās piedāvājumu.
Šobrīd Latvijā nacionālā līmenī definētās prioritātes, nodarbinātības un izglītības
politikas mērķi, darbības virzieni un politikas pasākumi lielā mērā saskan ar Eiropas
Komisijas izpratni par Jauniešu garantijas iniciatīvas būtību un ir vērsti uz identificēto
problēmu saistībā ar jauniešu nodarbinātību un integrēšanu darba tirgū risināšanu. Līdz ar to,
izstrādājot Jauniešu garantijas plānu Latvijā, galvenais uzdevums ir izvērtēt esošo tiesisko
ietvaru, politikas pasākumu īstenošanu un institucionālo mehānismu darbības rezultātus,
identificēt galvenos izaicinājumus un trūkumus un piedāvāt pilnveidotus Jauniešu garantijas
pasākumus.
Lai uzsāktu darbu pie Jauniešu garantijas plānošanas un apzinātu viedokļus par
galvenajiem darbības virzieniem, izaicinājumiem un problēmām, 2013.gada vasarā
Labklājības ministrija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju ir organizējusi virkni
pasākumu un diskusiju, iesaistot dažādu nozaru politikas plānotājus, sociālo dienestu un
izglītības jomas speciālistus, jauniešu organizāciju pārstāvjus, Saeimas deputātus, sociālo
partneru organizācijas un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjus. Jauniešu garantijas
īstenošanas plānu izstrādā Labklājības ministrija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes
ministriju. Jauniešu garantijas īstenošanas plāns tiks iesniegts MK apstiprināšanai decembra
sākumā.
7) Padomes ieteikums par efektīviem romu integrācijas pasākumiem dalībvalstīs
Padomes ieteikums ir izstrādāts, balstoties uz Eiropas Komisijas paziņojumu par ES
ietvaru nacionālajām stratēģijām romu integrācijai līdz 2020.gadam. Saskaņā ar minēto
ietvaru Eiropas Komisija 2012. gadā pirmo reizi novērtēja dalībvalstu iesniegtās valsts

stratēģija s/ pasākumu kopumus un pieņēma horizontālos secinājumus un īpašas norādes par
katras dalībvalsts stratēģijas / pasākumu kopumu priekšrocībām un trūkumiem. 2013.gada
26.jūnijā publicētajā Eiropas Komisijas ziņojumā par romu integrācijas stratēģiju īstenošanā
veiktajiem pasākumiem uzmanība tika pievērsta dalībvalstu gūtajiem panākumiem, norādot
uz vairākiem priekšnosacījumiem, lai veiksmīgi īstenotu valsts stratēģijas.
Padomes ieteikumā ES dalībvalstīm tiek sniegtas norādes to pasākumu efektivitātes
uzlabošanai, lai panāktu romu integrāciju un nostiprinātu romu integrācijas valsts stratēģiju
īstenošanu dalībvalstīs vai politikas pasākumu kopumus romu stāvokļa uzlabošanai,
atbilstoši problēmjautājumiem, ar kuriem saskaras dalībvalstis, ievērojot romu iedzīvotāju
skaitu un stāvokli. Padomes ieteikums ir nesaistošs juridiskais instruments, lai dalībvalstīm
sniegtu praktiskus norādījumus saistībā ar romu sociālās iekļaušanas problēmu, nenosakot
stingrus saistošus noteikumus.
Padomes 2013.gada 9.-10.decembra sanāksmē plānota ieteikuma pieņemšana.
Latvijas nostāja:
Latvija atbalsta ieteikuma pieņemšanu, jo tas veicina vienotas pieejas pakāpenisku
attīstību romu integrācijas politikas veidošanā un īstenošanā visās ES dalībvalstīs. Ieteikums
ir vērsts uz visu romu integrācijā iesaistīto ieinteresēto personu darbību saskaņotību un romu
integrācijas pasākumu efektivitātes uzlabošanu. Turklāt, tajā ir ņemta vērā atšķirīgā
dalībvalstu romu sociāli ekonomiskā situācija, kā arī romu iedzīvotāju skaita un izmantoto
romu integrācijas pieeju atšķirības.
Kultūras ministrijas sagatavotā Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1 saskaņota ar Ārlietu
ministriju, Ekonomikas ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju,
Labklājības ministriju, Tieslietu ministriju, Veselības ministriju un Vides aizsardzības un
reģionālas attīstības ministriju. Notikušas konsultācijas ar biedrību „Latvijas Cilvēktiesību
centrs”, biedrību „Izglītības iniciatīvu centrs”, biedrību „Romu Kultūras centrs” un
biedrību „NEVO DROM D”.
8) Padomes secinājumu projekts par institucionālo mehānismu sieviešu stāvokļa un
dzimumu līdztiesības uzlabošanai efektivitāti
Lietuvas prezidentūra, turpinot Pekinas rīcības platformas īstenošanas novērtējumu,
secinājumu projektā uzsver efektīva un ar atbilstošiem resursiem nodrošināta institucionālā
mehānisma lomu dzimumu līdztiesības nodrošināšanā. Iepriekšējos Padomes secinājumos
par institucionālajiem mehānismiem, kas tika apstiprināti 2006.gadā, dalībvalstis tika
aicinātas stiprināt savus institucionālos mehānismus, piedāvājot trīs indikatorus:
1) par dzimumu līdztiesību atbildīgās struktūrvienības atrašanās pārvaldes struktūrā;
2) cilvēkresursi par dzimumu līdztiesību atbildīgajā struktūrvienībā un par vienlīdzīgas
attieksmes principa ievērošanu un veicināšanu noteiktajā institūcijā;
3) dzimumu līdztiesības integrētā pieeja.
Lietuvas prezidentūra secinājumu projektā papildus trim jau esošajiem indikatoriem ir
piedāvājusi jaunu indikatoru – statistikas datu dzimumu griezumā apkopošana un izplatīšana.
Secinājumu projektā dalībvalstis tiek aicinātas īstenot efektīvus pasākumus, lai
paātrinātu de facto dzimumu līdztiesību, nodrošināt, ka dzimumu līdztiesība tiek saglabāta
kā svarīga valdības darba prioritāte, stiprināt par dzimumu līdztiesību atbildīgās
struktūrvienības ietekmi, īstenot dzimumu līdztiesības integrēto pieeju un specifiskus
pasākumus, lai uzlabotu dzimumu līdztiesības politikas ietekmi u.c.
Padomes 2013.gada 9.-10.decembra sanāksmē plānota secinājumu pieņemšana.
Latvijas nostāja:
Latvija atbalsta secinājumu pieņemšanu. Konsekventas un ilgtermiņā plānotas
dzimumu līdztiesības politikas būtisks priekšnoteikums ir atkarīgs ne tikai no tiesiskā

ietvara, bet arī no tā cik skaidri un kādā politiskās vai administratīvās vadības līmenī ir
definēti mērķi un vai šīs politikas īstenošanai tiek nodrošināti pietiekami resursi. Indikatori
arī turpmāk ļaus novērtēt un salīdzināt progresu attiecībā uz institucionālā mehānisma
dzimumu līdztiesības politikas īstenošanai kapacitāti, veidot ilgtspējīgu, mērķētu un efektīvu
politiku.
Atsevišķa Latvijas nacionālā pozīcija netiek gatavota. Latvija nacionālā pozīcija
(labklājības ministres 21.11.2013. apstiprināta pozīcija Nr.1) ir saskaņota ar Ārlietu
ministriju un Ekonomikas ministriju. Notikušas konsultācijas ar Latvijas Darba devēju
konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, resursu centru sievietēm „Marta”,
Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīklu un Latvijas Dzimumu līdztiesības
apvienību.

