INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS
Par Latvijas nostāju Eiropas Savienības nodarbinātības un
sociālo lietu ministru 2013.gada 11.-12.jūlija neformālajā sanāksmē
izskatāmajos jautājumos
2013.gada 11.-12.jūlijā Viļņā (Lietuvā) notiks Eiropas Savienības (turpmāk –
ES) nodarbinātības un sociālās politikas ministru neformālā sanāksme (turpmāk –
neformālā sanāksme), kuras laikā galvenā uzmanība tiks pievērsta nodarbinātības
jautājumiem, sociālajām investīcijām, kā arī Ekonomikas un monetārās savienības
sociālajai dimensijai.
Neformālās sanāksmes darba kārtība
Neformālās sanāksmes pirmajā dienā Lietuvas prezidentūra viedokļu apmaiņu
organizēs trīs paralēlās diskusiju sesijās par šādiem tematiem:
1. sociālo investīciju efektivitāte,
2. Eiropas prakšu alianses ieviešana,
3. darba samaksas noteikšanas mehānismi un ekonomiskā izaugsme.
Latviju neformālajā sanāksmē pārstāvēs labklājības ministre I.Viņķele, kura
pirmajā neformālās sanāksmes dienā piedalīsies diskusijā par sociālo investīciju
efektivitāti, kuras mērķis ir apmainīties ar dalībvalstu viedokļiem par to, kā uzlabot
sociālās aizsardzības sistēmu efektivitāti, ņemot vērā sociālo investīciju pieeju un
izmantojot Eiropas Sociālā fonda iespējas.
Lietuvas prezidentūras sagatavotajā dokumentā tiek uzsvērts, ka ekonomiskās
krīzes un demogrāfisko pārmaiņu rezultātā ir pieauguši dalībvalstu izdevumi.
Dalībvalstis sociālajai aizsardzībai un veselības aprūpei tērē vairāk nekā pusi no
saviem budžetiem, tāpēc ir nepieciešams meklēt efektīvus veidus resursu izlietojumam.
Lai sniegtu atbalstu dalībvalstīm, Eiropas Komisija ir publicējusi Sociālo investīciju
pakotni. Sociālo investīciju pakotne nodrošina politikas ietvaru, pārorientējot Eiropas
Savienības dalībvalstu politikas, kur nepieciešams, virzībā uz sociālajām investīcijām
mūža garumā ar mērķi nodrošināt atbilstīgu un ilgtspējīgu sociālo politiku budžetu un
valdības un privātā sektora budžetu kopumā. Pakotne sniedz vadlīnijas kā sasniegt
„Eiropas 2020” stratēģijas mērķus, nodrošinot saikni starp sociālajām politikām,
reformām, kas tiek īstenotas Eiropas semestra ietvaros un attiecīgajiem ES fondiem.
Lietuvas prezidentūra aicina dalībvalstu pārstāvjus sniegt atbildes uz šādiem
diskusiju jautājumiem:
1) Kurās politikas jomās Jūs saredzat vislielāko nepieciešamību un potenciālu, lai
uzlabotu sociālo izdevumu efektivitāti?
2) Kā sociālo investīciju politikas pieeju var ietvert Eiropas semestrī un
dalībvalstu rekomendāciju sagatavošanā? Kā šo jauno pieeju varētu atspoguļot
Ikgadējā izaugsmes ziņojumā? Kāda būtu Komisijas loma, lai atbalstītu
Sociālo investīciju pakotnes īstenošanas procesu dalībvalstīs?
3) Kas ir nepieciešams, lai uzlabotu Eiropas Sociālā fonda izdevumu efektivitāti,
īstenojot Sociālo investīciju pakotni? Kāda ir dalībvalstu pieredze šajā jomā?
Kā Jūs vērtējat Eiropas Sociālā fonda izdevumu efektivitāti un kādus
uzlabojumus šajā jomā Jūs saredzat?

4) Kādas ir jaunu instrumentu iespējas veicināt sociālās politikas efektivitāti
(piemēram, vienas pieturas aģentūra, atsauces budžeti, sociālo investīciju
saites, ES zināšanu bankas, publiskās privātās partnerības u.c.)?
Savukārt neformālās sanāksmes otrajā dienā ir plānota viedokļu apmaiņa par
Ekonomikas un monetārās savienības sociālo dimensiju. Lietuvas prezidentūra
diskusiju dokumentā uzsver, ka nesenie notikumi krīzes kontekstā ir parādījuši, ka
ekonomiskās un sociālās politikas ir savstarpēji saistītas un ietekmē arī citas
dalībvalstis. Pieredze ir parādījusi, ka sociālo un nodarbinātības nosacījumu
pasliktināšanās vienā dalībvalstī ietekmē arī citas dalībvalstis. Ņemot vērā iepriekš
minēto, Eiropadomes prezidents ir ierosinājis diskusiju par Ekonomikas un monetārās
savienības padziļināšanu. Tas ietvertu četrus elementus: galveno ekonomikas politikas
reformu ex-ante koordināciju, līgumiskās vienošanās ar atsevišķām dalībvalstīm,
solidaritātes mehānismus, lai īstenotu šīs vienošanās, kā arī sociālās dimensijas
stiprināšana, kas ietver sociālo dialogu.
Lietuvas prezidentūra aicina dalībvalstu pārstāvjus sniegt atbildes uz šādiem
diskusiju jautājumiem:
1) Kādi jautājumi un politikas reformas būtu jākoordinē labāk? Kādā veidā šo
reformu ex-ante koordinācija varētu tikt labāk īstenota?
2) Kādi procesi būtu jāuzrauga un jāmēra? Kādi instrumenti varētu tikt izvērtēti
vai izveidoti, lai pastiprinātu politikas koordināciju un novērstu sociālās un
darba tirgus nelīdzsvarotības?
3) Kāds varētu būt Sociālās aizsardzības komitejas un Nodarbinātības komitejas
ieguldījums, lai veicinātu uzraudzības instrumentus un politikas atbildes?
4) Kā varētu tikt stiprināts sociālais dialogs šā uzraudzības un koordinācijas
kontekstā?
Latvijas nostāja
Par sociālo investīciju efektivitāti
1) Kurās politikas jomās Jūs saredzat vislielāko nepieciešamību un potenciālu, lai
uzlabotu sociālo izdevumu efektivitāti?
Latvija uzskata, ka ir būtiski panākt sociālo izdevumu efektīvu un lietderīgu
izmantošanu. Ietekmes novērtējums ir svarīga sociālās politikas veidošanas sastāvdaļa,
jo tas ir instruments, kas palīdz noteikt, kādas politikas iniciatīvas sniedz vislabāko
ieguldījumu. Tomēr sociālā politika ir jāskata kontekstā ar citām politikām
(ekonomikas, nodarbinātības, finanšu).
Ņemot vērā pašreizējo sociālo un ekonomisko situāciju, kā arī ekonomikas un
finanšu krīzes atstāto ietekmi uz iedzīvotāju dzīves līmeni, kā arī dalībvalsts
ierobežotos finanšu resursus, valsts budžeta izdevumu efektivitātes un ieguldījumu
efektivitātes uzlabošana jau šobrīd ir nepārtraukta politikas plānošanas un īstenošanas
procesa sastāvdaļa. Tai regulāri ir jānotiek visās politikas jomās, tai skaitā, sociālajā
politikā.
Iedzīvotāju novecošanās rezultātā, pieaugot demogrāfiskai noslodzei ar pensijas
vecuma iedzīvotājiem, pieaugs sociāli aizsargājamā sabiedrības daļa, kuras
nodrošināšanai nākotnē būs nepieciešami arvien lielāki līdzekļi. Saeimas pieņemtais
lēmums par pakāpenisku pensijas vecuma paaugstināšanu no 2014.gada veicinās
Latvijas sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā.

2) Kā sociālo investīciju politikas pieeju var ietvert Eiropas semestrī un dalībvalstu
rekomendāciju sagatavošanā? Kā šo jauno pieeju varētu atspoguļot Ikgadējā
izaugsmes ziņojumā? Kāda būtu Komisijas loma, lai atbalstītu Sociālo investīciju
pakotnes īstenošanas procesu dalībvalstīs?
Latvijas situācijā visefektīvākās ir izrādījušās investīcijas izglītībā un apmācībā,
sniedzot pozitīvu un ilgstošu darba tirgus rezultātu gan nodarbinātības, gan ienākumu
ziņā. Latvija uzskata, ka jau šobrīd Eiropas semestris un Ikgadējais izaugsmes
ziņojums pietiekami uzsver izglītības un apmācību nozīmi.
Sociālo investīciju pieeja tiek atspoguļota arī Nacionālajās reformu programmas
un ieviešanas ziņojumos, raksturojot dalībvalsts īstenoto politiku un plānotos
pasākumus „Eiropa 2020” stratēģijas mērķu sasniegšanai. Kopumā sociālās un
nodarbinātības joma ir dalībvalstu kompetence, tomēr Eiropas Komisija var veicināt
informācijas un pieredzes apmaiņu.
3) Kas ir nepieciešams, lai uzlabotu Eiropas Sociālā fonda izdevumu efektivitāti,
īstenojot Sociālo investīciju pakotni? Kāda ir dalībvalstu pieredze šajā jomā? Kā Jūs
vērtējat Eiropas Sociālā fonda izdevumu efektivitāti un kādus uzlabojumus šajā
jomā Jūs saredzat?
Ietekmes novērtējumiem būtu jābūt integrētai Eiropas Sociālā fonda ieguldījumu
sastāvdaļai. Arī Latvijas pieredze, veicot darba tirgus politikas pasākumu novērtējumu,
piesaistot augsta līmeņa starptautiskus ekspertus, to apstiprina. Tāpēc Latvija uzskata,
ka ir jāturpina pasākumu monitorings, izmantojot esošos instrumentus – darba grupas
u.c.
Būtisks Eiropas Sociālā fonda izdevumu efektivitātes uzlabošanas instruments ir
jaunā plānošanas perioda regulas projektā iekļautā ex-ante nosacījumu izpilde, kas
sekmē uz rezultātu orientētas un stratēģiskas pieejas izmantošanu ieguldījumu un
atbalsta virzienu plānošanā. Ex-ante nosacījumi pēc savas būtības ietver sociālās
investīciju pakotnes ideoloģiju - integrētas pieejas izmantošana, resursu efektīva
izmantošana, politiku savstarpējā papildinātība, partnerība, holistisks skatījums uz
sociālo problēmu risināšanu u.c. Arī jaunajā plānošanas perioda regulas projektā
iekļautā tematiskā koncentrēšanās ļaus uzlabot Eiropas Sociālā fonda izdevumu
efektivitāti.
Latvija saskata nelielu risku Sociālo investīciju pakotnē iekļautā uzdevuma
izpildē Eiropas Komisijai izstrādāt vadlīnijas sociālo investīciju pieejas izmantošanai
ES fondu plānošanā. Jau šobrīd ir uzsāktas neformālās diskusijas ar Eiropas Komisiju
un dalībvalstīm par ES fondu ieguldījumu 2014.-2020.gada plānošanas periodā, un
Latvija jūlijā iesniegs plānošanas dokumentu projektus Eiropas Komisijai neformālai
saskaņošanai. Tādēļ vēlamies norādīt, ka pastāv risks, ka šī iniciatīva būs novēlota un
dalībvalsts nevarēs nodrošināt savlaicīgu vadlīniju integrēšanu/ plānošanas dokumentu
izstrādi.
4) Kādas ir jaunu instrumentu iespējas veicināt sociālās politikas efektivitāti
(piemēram, vienas pieturas aģentūra, atsauces budžeti, sociālo investīciju saites, ES
zināšanu bankas, publiskās privātās partnerības u.c.)?
Visefektīvāko sociālo politiku spēs nodrošināt uz pierādījumiem balstīta
politika, kas ņem vērā dalībvalstu specifiku, struktūras un tradīcijas. Vienlaikus būtiska
ir arī augstas kvalitātes pētniecības nepieciešamība. Latvija ir veiksmīgi saņēmusi arī
starptautisku organizāciju atbalstu šādu izvērtējumu veikšanā. Latvija uzsver arī

efektīvi darbojošos nodarbinātības dienestu nozīmi un sociālo dienestu nozīmi, jo
dziļas krīzes apstākļos, kādu pārvarēja Latvija, tieši nodarbinātības un sociālie dienesti
sociālās drošības tīkla stratēģijas ietvaros pildīja svarīgu lomu sociālā miera
nodrošināšanā un situācijas stabilizēšanā.
Pirms jaunas metodoloģijas izstrādes ir nepieciešams izvērtēt esošos
instrumentus un metodoloģijas. Sociālo investīciju pakotnē piedāvātie instrumenti
lielākā vai mazākā mērā jau tiek izmantoti dalībvalstīs, katrai no tām ir gan sava
pozitīvā, gan sava negatīvā pieredze.
Par Ekonomikas un monetārās savienības sociālo dimensiju
1) Kādi jautājumi un politikas reformas būtu jākoordinē labāk? Kādā veidā šo reformu
ex-ante koordinācija varētu tikt labāk īstenota?
Jāņem vērā, ka lielākā daļa ES valstu, jo īpaši tās, kuras krīze ir skārusi
vissmagāk, jau ir uzsākušus vai jau pabeigušas reformu procesus, līdz ar to sākotnēji
būtu nepieciešams izvērtēt jau līdzšinējo reformu rezultātus. Efektīva varētu būt arī
starptautisku institūciju ekspertīzes piesaiste un ārpus Eiropas piemēru izmantošana.
Reformām ir jāsekmē labi darbojošos darba tirgu izveide, kas ir iekļaujoši un veicina
integrāciju darba tirgū.
2) Kādi procesi būtu jāuzrauga un jāmēra? Kādi instrumenti varētu tikt izvērtēti vai
izveidoti, lai pastiprinātu politikas koordināciju un novērstu sociālās un darba tirgus
nelīdzsvarotības?
Jau šobrīd pastāv Nodarbinātības snieguma monitors un Sociālās politikas
snieguma monitors, kuri tiek izmantoti koordinācijas procesos. Latvija uzskata, ka tos
ir iespējams uzlabot un piemērot šim mērķim. Sociālās un darba tirgus
nelīdzsvarotības, savukārt ir atšķirīgas dažādās valstīs, un to iemesli var atšķirties, tādēļ
būtu nepieciešams veikt padziļinātu izpēti par attiecīgo problēmu un tās cēloņiem.
Vienlaikus, lai novērstu darba tirgus nelīdzsvarotību, ir nozīmīgi izglītības
pasākumi, kas sekmētu nodarbinātības rādītāju uzlabošanos un samazinātu iedzīvotāju
zināšanu un prasmju neatbilstību darba tirgus prasībām.
3) Kāds varētu būt Sociālās aizsardzības komitejas un Nodarbinātības komitejas
ieguldījums, lai veicinātu uzraudzības instrumentus un politikas atbildes?
Jau šobrīd komitejas veic būtisku daļu no Eiropas semestra uzraudzības procesa,
tādejādi to ieguldījums jau pašreiz ir nozīmīgs. Uzraudzības un rekomendāciju
apspriešanas procesā tiek izmantoti pieejamie instrumenti, tajā skaitā dalībvalstu
savstarpējā mācīšanās un novērtēšana. Ir iespējams pastiprināt sadarbību ar citu jomu
komitejām šajos jautājumos un vairāk piesaistīt starptautisku ekspertīzi dažādu
problēmjautājumu diskutēšanai un risināšanai.
4) Kā varētu tikt stiprināts sociālais dialogs šā uzraudzības un koordinācijas kontekstā?
Latvija uzskata, ka ir efektīvi jāizmanto pašreizējie sociālā dialoga mehānismi,
jo tie jau šobrīd ir pietiekami attīstīti. Tāpēc nebūtu nepieciešamas radīt jaunus
mehānismus vai mainīt esošo kārtību. Latvijā dažādu nozīmīgu nodarbinātības
jautājumu risināšanā, apspriešanā un jaunu normatīvo aktu izstrādē tiek iesaistīti
nacionālā līmeņa sociālie partneri. Latvijā darbojas Nacionālā trīspusējā sadarbības
padome, kas koordinē un organizē trīspusējo sociālo dialogu starp darba devēju
organizācijām, valsts institūcijām un arodbiedrībām, lai saskaņotu šo organizāciju

intereses sociālajos un ekonomiskajos jautājumos, tādejādi garantējot sociālo stabilitāti
valstī.

