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IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMIMĒRĶI ROKASGRĀMATAS IZSTRĀDES MĒRĶI 

Rokasgrāmatas izstrādes pamatojums 
Šī rokasgrāmata tika izstrādāta kopīgā 2018. – 2020. 
gada Eiropas Pašvaldību un reģionu padomes, un Eiropas 
Sabiedrisko pakalpojumu arodbiedrību federācijas projekta 

"Eiropas pusgada lokalizēšana" ietvaros1. Šīs rokasgrāmatas 
mērķis ir palīdzēt sociālajiem partneriem vietējās un 
reģionālās valdības sektorā iesaistīties programmas "Eiropas 
pusgads" procesā. Tās mērķis ir iztirzāt iegūto pieredzi no 
projekta un sniegt norādījumus vietējām un reģionālajām 
pašvaldībām (VRP) un VRP sektora sociālajiem partneriem 
attiecībā uz to, kādā veidā strukturēt un uzlabot to iesaisti 
programmā "Eiropas pusgads". Tas tiek uzskatāmi parādīts 
atbilstoši dažādiem programmas "Eiropas pusgads" procesa 

posmiem.

Kāpēc programma "Eiropas pusgads" 
ir svarīga vietējo un reģionālo 
pašvaldību sociālajiem partneriem?
Kopš 2010. gada programmas "Eiropas pusgads" mērķis ir bijis 
nodrošināt, lai valstu ekonomikas, finanšu, nodarbinātības un 
sociālā politika tiktu efektīvi un sistemātiski koordinēta Eiropas 
un valstu līmenī. Programma "Eiropas pusgads" ir ikgadējs 
politikas mijiedarbības cikls, kurā iesaistītas Eiropas iestādes, 
valstu valdības, sociālie partneri un citas ieinteresētās 
puses ES un valstu līmenī. Visas ES dalībvalstis piedalās 
programmas "Eiropas pusgads" politikas koordinācijas ciklā. 

Programma "Eiropas pusgads" nav tikai dialoga process par 
ekonomikas vai finanšu jautājumiem, tas ietver visu politikas 
jomu klāstu, un nākotnē tas tiks paplašināts vēl vairāk, 
iekļaujot ilgtspējīgas attīstības mērķus.

Programmai "Eiropas pusgads" ir spēcīga vietējā un 
reģionālā dimensija. Tā ir tieši attiecināma uz attiecībām 
starp centrālajām, vietējām un reģionālajām valdībām/
pašvaldībām, kā arī politikas jomām, kurās reģionālajām/
vietējām pašvaldībām ir galvenā loma (piemēram, valsts 
finanses, nodokļi, veselības un sociālā aprūpe, izglītība, 
vide u. tml.)2, kā arī potenciāli ietekmē vietējo un reģionālo 
pašvaldību sektorā strādājošo darba apstākļus. Kopumā 
reģionālās komitejas (RK) analīze3 konstatēja, ka 2019. gadā 
valstīm specifisko rekomendāciju (VSR) 137 apakškategorijas 
tikušas tieši vai netieši adresētas vietējām vai reģionālajām 
iestādēm/aģentūrām (VRA), vai arī tām ir bijusi teritoriāla 
ietekme (pieaugums no 120 vienībām 2018. gadā). Šīs ar 
noteiktu teritoriju saistītās VSR veido 62% no visām VSR. 
Programma "Eiropas pusgads" ir aicinājusi uz virkni reformu, 
piemēram, uz darbībām, lai uzlabotu tēriņus dažādos valdības 
līmeņos, kā arī, lai uzlabotu koordināciju un efektivitāti 
starp valdības līmeņiem. Paredzams, ka pēc 2020. gada 
arī ES fondu īstenošana ciešāk sasaistīsies ar programmas 
"Eiropas pusgads" ievirzēm, kam var būt arī tiešāka ietekme 
attiecībā uz VRP nozari, tādā apmērā, ciktāl tiek izmantoti ES 
struktūrfondi.

Somijā  ir bijušas trīs galvenās ietekmīgas 

VSR attiecībā uz VRP sektoru, t. i., fiskālā 

korekcija un parāda samazināšana; algu 

pielāgošana produktivitātei; kā arī sociālo un 

veselības aprūpes pakalpojumu rentabilitāte. 

Lai arī sākotnējie reformu procesi šajos 

jautājumos nebija saistīti ar VSR un nebija no tām izcēlušies 

(bet gan no valdības programmām, kuru mērķis bija panākt 

labāku līdzsvaru starp valsts finansēm), VSR sniedza papildu 

stimulu un, domājams, paātrināja reformu procesus. Kā 

vienīgajai ziemeļvalstij eirozonā, VSR ietekme Somijā ir bijusi 

nozīmīgāka. Lai pievērstos VSR, kas saistītas ar sociālo un 

veselības aprūpes pakalpojumu rentabilitātes uzlabošanu 

(kas jau bija iekļauts valsts politikas veidotāju darba kārtībā 

vairāk nekā 10 gadus), notiek liela mēroga vietējā un 

reģionālā līmeņa pašvaldību reorganizācija.

Arī Lietuvā programmas "Eiropas pusgads" 

prioritātes, piemēram, nabadzības līmeņa 

un sociālās nevienlīdzības samazināšana, 

ir tāpat ļoti cieši saistītas ar pašvaldību 

partneru politikas mērķiem. Tiek uzskatīts, 

ka arī valstij specifiskās rekomendācijas 

reģionālo un vietējo atšķirību mazināšanai, aktīvas darba 

tirgus politikas, veselības aprūpes un izglītības politikas 

efektivitātes palielināšanai, kā arī darbības Lietuvas 

demogrāfiskās situācijas uzlabošanai, ir tieši saistītas ar 

pašvaldību lomu.

1  Vairāk informācijas par projektu: 
https://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CEMR_EPSU_Localising_the_
European_Semester.pdf 
https://www.epsu.org/article/localising-european-semester-joint-social-dialogue-project-local-
and-regional-government

2  Vietējās un reģionālās valdības lomas un atbildība dažādās dalībvalstīs ir atšķirīga. 
Papildinformāciju skatiet, piemēram, Eiropas Pašvaldību un reģionu padomes un Eiropas vietējo 
un reģionālo valdību materiālā: Struktūras un kompetences, 2016. gads:  
https://www.ccre.org/docs/Local_and_Regional_Government_in_Europe.EN.pdf 

3   https://cor.europa.eu/en/news/Pages/2019-CSRs.aspx
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https://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CEMR_EPSU_Localising_the_European_Semester.pdf
https://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CEMR_EPSU_Localising_the_European_Semester.pdf
https://www.epsu.org/article/localising-european-semester-joint-social-dialogue-project-local-and-regional-government
https://www.epsu.org/article/localising-european-semester-joint-social-dialogue-project-local-and-regional-government
https://www.ccre.org/docs/Local_and_Regional_Government_in_Europe.EN.pdf
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/2019-CSRs.aspx
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IZPRATNES VEIDOŠANA UN 
KAPACITĀTES VEIDOŠANA

1

P
ilnīgi noteikti sociālie partneri varētu cieši sadarboties 
ar galvenajām ieinteresētajām personām, kas 
koordinē programmas "Eiropas pusgads" procesu 

savā valstī. Tās ir, galvenokārt:  

•   Centrālās administrācijas līmenī viena ministrija koordinē 

programmas "Eiropas pusgads" procesu valsts valdībai. 

Piemēram, tā ir atbildīga par nacionālās reformu 

programmas sagatavošanu un īstenošanu (skatīt arī 

turpmāk). Bieži vien tieši Ekonomikas vai Finanšu 

ministrija vai Ministru prezidenta birojs ir tā institūcija, 

kas vada programmas "Eiropas pusgads" procesu ar 

lielāku vai mazāku (atkarībā no valsts) ieguldījumu no 

citām ministrijām, piemēram, no Nodarbinātības un 

sociālo lietu institūcijām, vides, tieslietu u. c. institūcijām. 

Lai noskaidrotu galvenos pienākumus valsts līmenī 

un labākos iesaistīšanās veidus, parasti visvieglāk ir 

sazināties ar valdības pārstāvjiem, ar kuriem parasti strādā 

VRP sociālie partneri; 

Dānijā VRP sociālie partneri ir iesaistīti ar sekojošu procesu 

palīdzību:  

•   "Stratēģijas 2020" kontaktkomiteja: Kontaktkomiteju vada 

Ārlietu ministrija, un tā sniedz augsta līmeņa pārskatu 

par EP procesiem un politikām, kā arī palīdz katru gadu 

sniegt priekšstatu par to, ko var sagaidīt visā attiecīgajā 

EP periodā. Kontaktkomiteja četras reizes gadā tiekas 

ar attiecīgām ieinteresēto personu organizācijām, kuras 

ir plašākas nekā tikai sociālie partneri, un aptver visas 

attiecīgās politikas jomas. Komiteju sanāksmju darba 

kārtība mainās, piemēram, atkarībā no valstu spējām 

sasniegt "Stratēģijas 2020" mērķus, EP mērķus, kā arī 

atkarībā no vispārējās politiskās situācijas ES. Šajā tēmu 

lokā ietilpst tādu tēmu apspriešana kā Eiropas un procesa 

"Brexit" nākotne.

•   Eiropas īpašās komitejas: detalizētākas debates par 

īpašām politikas jomām notiek ES īpašajās komitejās, 

kuras tiek organizētas katras ministrijas aizbildnībā. Tās 

darbojas ar ES politikas jautājumiem 

(piemēram, jaunu tiesību aktu 

projektiem), kā arī ar valstij specifiskajām 

rekomendācijām (VSR) un nacionālajām 

reformu programmu (NRP) politikām, kas ietilpst to īpašajā 

kompetencē. Tās ir saistītas ar padomes sēdēm (2 – 8 

sēdes gadā pirms padomes sēdes). Šajās komitejas 

sanāksmēs sociālos partnerus pārstāv politikas eksperti. 

•   Ārlietu ministrijas organizētās uzklausīšanas sēdes attiecībā 

uz NRP, konverģences programmu un valsts ziņojumiem. 

Sociālie partneri var sniegt atzinumus par esošo politiku 

un to, kā tai vajadzētu mainīties. Turklāt sociālie partneri 

bieži vien sniedz arī rakstiskas atsauksmes, šādā formātā 

iesniedzot un izsakot savu viedokli.

•   Eiropas komisijas delegācija  attiecīgajā valstī arī4  

nozīmīgs dalībnieks programmas "Eiropas pusgads" 

procesā, un tajā darbojas īpašs darbinieks, kas norīkots 

visa procesa uzraudzībai, – tā sauktā programmas 

"Eiropas pusgads" amatpersona;  

•    Lielākajā daļā valstu starpnozaru sociālie partneri jau 

piedalās programmas "Eiropas pusgads" procesā, tāpēc ir 

vērts kopā ar nacionālajām arodbiedrību konfederācijām 

un galvenajām darba devēju organizācijām izpētīt 

iespējas turpmākai VRP sociālo partneru iesaistīšanai. 

Projektu apmaiņas parādīja, ka šī iesaistīšanās varētu 

veiksmīgi ietvert vairākas darbības:

•   Iepazīšanās un savlaicīgu kontaktu veidošanu ar valstu 

ministriju amatpersonām un programmas "Eiropas 

pusgads" amatpersonām personīgi EK delegācijās. 

Valstīs, kurās nepastāv programmas "Eiropas pusgads" 

specifiskās struktūras, vai VRP partneri neietilpst šādu 

struktūru sastāvā, VRP sociālie partneri varētu uzņemties 

iniciatīvu un vērsties pie attiecīgajām amatpersonām 

un tādējādi sākt veidot attiecības ar attiecīgajām 

nacionālajām ministrijām; 

•   Tikpat svarīgi ir arī iepazīties ar programmas "Eiropas 

pusgads" amatpersonām EK delegācijās, jo tās, iespējams, 

nezina par VRP partneriem. Tas ir ne tikai pats par sevi 

noderīgs aspekts, bet programmas "Eiropas pusgads" 

amatpersona var arī palīdzēt organizēt sanāksmes ar 

visiem ģenerāldirektorātiem, lai tiktos ar par konkrēto 

valsti atbildīgajām personām;

•   Uzaicinot viņus uz attiecīgās jūsu organizācijas 

pasākumiem, diskusijām un citām apmaiņām, lai viņi 

uzzinātu par organizācijas misiju, darba kārtību un 

interesēm;

•   Pārrunājot un vienojoties ar valstu ministriju ierēdņiem 

un programmas "Eiropas pusgads" amatpersonām EK 

delegācijās par to, kā jūsu organizācija varētu konkrēti 

piedalīties programmas "Eiropas pusgads" procesā, 

kādos punktos, kurās sanāksmēs un kādā veidā (mutiski, 

ar rakstiskiem iesniegumiem) – skatīt arī zemāk; 

•   Piedaloties regulārā apmaiņā ar attiecīgām valsts 

institūcijām, kas atbild par programmas "Eiropas pusgads" 

aspektiem; 

•   Organizējot apmācību un izpratnes veidošanas 

pasākumus par programmu "Eiropas pusgads" jūsu 

organizācijā, lai iekšēji iegūtu papildu zināšanas par 

programmas galvenajiem aspektiem. Sociālajiem 

partneriem jāuzņemas lielāka atbildība savās 

organizācijās, lai informētu vadību un kolēģus par EP 

procesu, tā saturu un to, kā to var izmantot kā instrumentu 

VRP darba kārtības uzlabošanai savās valstīs. Izpratnes 

veicināšana par šo procesu nozīmīgumu ir kritiska, jo 

ieguldījumam programmā "Eiropas pusgads" ir vajadzīgas 

zināšanas un sadarbība dažādās VRP pakalpojumu daļās. 

Veiktspējas un kapacitātes palielināšana attiecībā uz 

programmas "Eiropas pusgads" procesiem tāpat īpaši 

būtiska arī valstīs, kurās informētība šobrīd ir zema, un 

kurās sociālo partneru iesaiste valsts politikas procesos 

kopumā ir ierobežotāka. Tādējādi izpratnes veidošana 

un veiktspējas un kapacitātes uzlabošana šajā sakarā 

var atvieglot un paātrināt šādus iekšējos konsultāciju 

procesus;

•   Alianšu veidošana ar citiem sociālajiem partneriem VRP 

sektorā un ārpus tā: ir vērts veikt ieguldījumus, lai izveidotu 

un spēcīgas alianses no nodrošinātu tajās sadarbību, 

apvienojot organizācijas, kurām ir kopīgas VRP sociālo 

partneru vērtības un rūpes. 

Francijā pašlaik oficiālas konsultāciju 

struktūras pastāv valsts nodarbinātības 

ministrijā, kur programmas "Eiropas 

pusgads" jautājumi tiek tieši apspriesti 

2 līdz 3 reizes gadā, piemēram, 

valsts ziņojuma prezentācijā un NRP diskusijās. No 

arodbiedrību puses visas trīs galvenās arodbiedrību 

konfederācijas piedalās ar vienu personu, kas pārstāv 

katru konfederāciju un iepazīstina ar arodbiedrību 

viedokli par saņemtajiem dokumentiem. Ar 

sociālajiem partneriem notiek konsultācijas Eiropas un 

starptautisko lietu sociālās dialoga komitejas (CDSEI) 

ietvaros, kas ir Nodarbinātības ministrijas pakļautībā. 

Šajā trīspusējā komitejā, ko 1998. gadā izveidoja 

Francijas valdība saskaņā ar Eiropas Nodarbinātības 

stratēģiju (ENS), ietilpst darba, ekonomikas un 

ārlietu ministriju pārstāvji, kā arī darba devēju un 

darba ņēmēju organizāciju pārstāvji. Valstu valdība 

apspriežas ar augstākā līmeņa sociālajiem partneriem 

par NRP saturu, un viņi var nosūtīt savus rakstiskos 

komentārus, kurus pēc tam pievieno NRP. 

4  Skatīt EK delegāciju sarakstu: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/
representations-member-states_en

PART

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/representations-member-states_en
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/representations-member-states_en


Itālijā VRP sociālo partneru iesaistīšana 

Itālijas EP procesā galvenokārt notiek 

caur nacionālajām konfederācijām. 

No arodbiedrību puses trīs galvenās 

arodbiedrību konfederācijas piedalās 

EK delegāciju sanāksmēs un sniedz 

arī ieguldījumu Eiropas Arodbiedrību konfederācijas 

(ETUC) darbā ar valstu ziņojumiem. Saistībā ar valsts 

valdību galvenais sociālo partneru ideju un ieguldījuma 

aspekts ir dalība Itālijas parlamenta uzklausīšanas 

sanāksmēs, lai pieņemtu ikgadējo valsts budžeta 

likumu, kas ir galvenais likums, kas ieskicē nākamo 

gadu galvenās reformas.
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Tādējādi VRP sociālie partneri varētu aktīvāk izmantot esošo 

pusgada procesu, lai apsvērtu, kā vislabāk izmantot procesu, 

lai nodrošinātu, ka nacionālā valdība uzklausa sociālo 

partneru uzskatus, pieņemot galvenās reformas un veicot 

politiskas izvēles:

 

•   Lai spertu soli atpakaļ, VRP sociālie partneri varētu 

konkrēti atrast 1 līdz 2 problēmas, kurās gan darba devēju, 

gan darba ņēmēju pārstāvji vienojas par kopīgajām 

problēmām un kopīgiem risinājumiem un programmas 

"Eiropas pusgads" procesā izmanto kopēju pieeju 

attiecībā uz nacionālo valdību. Šajā sakarā tika minēts 

bērnu aprūpes problēmu piemērs un pieejamie risinājumi, 

jo šī ir būtiska problēma, ar kuru saskaras daudzas VRP 

daudzās Eiropas valstīs; 

 

•   Lai spertu soli progresa virzienā, VRP sociālajiem 

partneriem būtu jāapsver, kādi galvenie izaicinājumi 

jārisina programmas "Eiropas pusgads" procesā 

nākamajos 1-3 gados, un jāizmanto šī analīze, lai noteiktu 

programmas darba kārtību savās valstīs. Tas arī ļautu 

sociālajiem partneriem būt aktīvākiem programmas 

"Eiropas pusgads" procesā.

Kopējais mērķis nav iesaistīties tikai vienreizējās konsultācijās, 

bet gan veidot spēcīgas strukturēta dialoga platformas, kurās 

ieinteresētās puses regulāri tiktos ar centrālo valdību un EK 

pārstāvjiem, lai apspriestu progresu attiecībā uz programmas 

"Eiropas pusgads" prioritātēm, sniegtu konkrētas idejas, 

ieguldījumus, un ierosinātu jaunas darbības, kā arī darboties 

kā nozīmīgiem partneriem šādu darbību ieviešanā. Kā minēts 

iepriekš, valstīs, kurās sociālo partneru līdzdalība pašlaik ir 

ierobežotāka, šos procesus var pat izmantot kā sviru, lai 

nodrošinātu regulārāku iesaistīšanos attiecīgajās nacionālās 

politikas debatēs. 

VRP nozares sociālie partneri gada laikā varēja vairāk 
iesaistīties noteiktos programmas "Eiropas pusgads" procesa 
punktos. 

SAGATAVOŠANAS FĀZE  
(NOVEMBRIS – MARTS)

Š
ī ir svarīga fāze, lai ietekmētu valstu ziņojumus un 

pēc tam gada izaugsmes pētījuma (kopš 2019. 

Gada ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijas), kopīgā 

nodarbinātības ziņojuma un trauksmes mehānismu ziņojumu 

saturu

Par katru valsti februārī Komisija publicē valstu ziņojumus, 

kuros sniegts novērtējums par valsts progresu un katras 

dalībvalsts topošajām reformu prioritātēm.5 Ziņojumi aptver 

visas jomas ar makroekonomisku vai sociālu nozīmi, un sniedz 

pārskatu par valsts budžeta stāvokli. Komisijas novērtējums ir 

balstīts uz valstu analītiķu starpnozaru grupas kopīgu analīzi 

attiecībā uz visiem attiecīgajiem pasākumiem, ko valsts ir 

veikusi vai paziņojusi, un tas tiek salīdzināts ar horizontālo 

novērtējuma sistēmu katrā politikas jomā. Ņemot vērā, ka 

reformu progresu bieži vien nav iespējams nomērīt tiešā 

veidā, un izaicinājumu apjoms dažādās valstīs ir atšķirīgs, 

progresa novērtējumam lielākoties ir kvalitatīvs raksturs. 

Tas tāpat novērtē arī katras ES valsts panākumus, risinot 

jautājumus, kas norādīti iepriekšējā gada ES ieteikumos. 

Jaunums 2019. gada valsts ziņojumā ir pielikums, kurā 

noteiktas galvenās investīciju nepieciešamības dalībvalstīs, 

kas arī nodrošina saikni starp programmas "Eiropas pusgads" 

procesu un kohēzijas politikas turpmāko plānošanu pēc 

2021. gada. 

Pirms valstu ziņojumu sastādīšanas februārī, decembrī un 

janvārī, Komisija veic faktu ievākšanas vizītes dalībvalstīs, 

lai izprastu situāciju katrā valstī. Šo vizīšu ietvaros VRP 

sociālie partneri varētu sniegt savu ieguldījumu, lai ietekmētu 

Komisijas veikto valstu ziņojumu analīzi, izmantojot sekojošas 

darbības:

•   Ar EK delegācijas programmas "Eiropas pusgads" 
amatpersonas starpniecību pieprasot divpusējas 
sanāksmes ar EK faktu ievākšanas misijām galvaspilsētās 
un iepazīstināt ar VRP sociālo partneru bažām un analīzi 

attiecībā uz galvenajām reformu prioritātēm;  

•   Identificējot reformu galvenās prioritātes no VRP sociālā 
partnera viedokļa un informēt par tām EK faktu ievākšanas 
misijas, lai valstij specifiski ieteikumi atspoguļotu arī VRP 

sociālo partneru prioritātes;  

•   Laikā, kad tiek izdots valsts ziņojums, tas tiek iesniegts 
ieinteresētajām personām galvaspilsētā, lai VRP sociālie 
partneri varētu piedalīties šādās sanāksmēs, apspriežot 
valsts ziņojumus, un daloties viedoklī par iesniegto analīzi. 
Tas ir svarīgi, jo tas var ietekmēt budžetu, kā arī politiku 
VRP nozarē;

•   Līdzko ir pieejami pārskati par valstīm, VRP sociālie partneri 

savus secinājumus varētu izmantot par pamatu turpmākām 

diskusijām ar centrālo valdību turpmākajā īstenošanas 

posmā. Valstu ziņojumi ir noderīgs informācijas avots, kas 

sniedz skaidru virzienu un skatu no ārpuses, par to, kuras 

valstu prioritātes ir galvenās, un tādējādi palīdz atspoguļot 

reformu procesu.

Spānijā Eiropas Komisija vairākos 

veidos sadarbojas ar VRP sociālajiem 

partneriem EP procesā. Sagatavojot 

ziņojumus par valstīm, Komisijas 

delegācija organizē tā dēvētās faktu 

ievākšanas misijas, kurās tiekas arī ar sociālajiem 

partneriem un VRP, lai tos uzklausītu un saprastu, 

kā tie raugās uz politiku, un ko tie uzskata par VSR 

ieviešanu. Papildus tam, arī VRP piedalās Briseles 

komisāru vai ģenerāldirektora veiktajās augsta līmeņa 

misijās, kā arī sanāksmēs ar citām ieinteresētajām 

valstīm.  Paralēli Spānijā strādā arī EK delegācija un 

programmas EP amatpersona, lai veicinātu dialogu 

par EP procesu un palielinātu atbildību par galvenajām 

nacionālajām reformām valsts un reģionālā līmenī. Tas 

ietver regulāras tikšanās ar ieinteresētajām pusēm 

visā valstī, kā arī prezentācijas, kas tiek veidotas 

universitātēm un studentiem. Piemēram, EK delegācija 

piedalās un skaidro EP procesu reģionālo pārstāvju 

tīklā "Red de inclusión social"6 (Sociālās integrācijas 

tīkls), kur divas reizes gadā notiek sanāksmes, lai 

apmainītos ar viedokļiem un praksi starp reģioniem 

attiecībā uz sociālās integrācijas izaicinājumiem. 

Strukturālo reformu pakalpojumu ietvaros EK 

sadarbojas ar reģioniem, izstrādājot īpašus projektus 

un sniedzot tehnisko atbalstu.

Arī Igaunijā pastāv ziņojumi par 

līdzīgām pieredzēm. Šeit regulāri 

notiek ar programmu "Eiropas 

pusgads" saistīta mijiedarbība ar 

Eiropas Komisiju. Komisijas delegācija 

tiekas ar arodbiedrībām un darba devēju konfederāciju, 

un Komisijas ziņojumā par valsti ir ietverts ievērojams 

sociālo atsauču un informācijas apjoms.

5  https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/
eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-
semester-timeline/analysis-phase_en

6  http://redinclusionsocial.es/P
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https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/analysis-phase_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/analysis-phase_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/analysis-phase_en
http://redinclusionsocial.es/
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ĪSTENOŠANAS FĀZE  
(APRĪLIS – JŪLIJS)

Ī
stenošanas posmā, dalībvalstu valdības aprīļa laikā 

iesniedz Komisijai savas vidēja termiņa nacionālās 
reformu programmas (NRP).7 Tās izklāsta, kā valsts līmenī 

tiek sasniegti EP stratēģiju mērķi, kāda veidā valstu politika 

tiks īstenota, un kā tiks ņemti vērā EP norādījumi. Turklāt eiro 

zonas valstis iepazīstina ar savu stabilitātes programmu, kas 

ir trīsgadīgs budžeta plāns. Ārpus euro zonas esošās valstis 

iepazīstina ar savu konverģences programmu, kas arī ir 

trīsgadīgs budžeta plāns. Komisija novērtē plānus un ierosina, 

kā Padomei par tiem būtu jābalso.

Maija laikā Eiropas Komisija un Eiropadome sniedz konkrētai 

valstij adresētus politikas ieteikumus par vispārējo ekonomikas 

politiku un budžeta politiku valstij specifisku rekomendāciju 
(VSR) veidā, kurām vajadzētu būt uzmanības centrā, nodrošinot 

valsts līmeņa reformas. Rekomendācijas ir darbību kopums, 

kas jāveic katrai dalībvalstij, ņemot vērā tās ekonomiskos un 

sociālos rādītājus iepriekšējā gadā, kā arī prioritāšu izpildi, 

kas noteiktas gada izaugsmes pētījumā (GIP). VSR ierosina 

Komisija, pamatojoties uz izaicinājumu, risku un politikas 

nepilnību novērtējumu attiecīgajā valstī. 

Šeit VRP sociālie partneri varētu ietekmēt centrālo valdību, 

izstrādājot valsts reformu programmas un izvēloties, kā reaģēt 

uz valstij specifiskiem ieteikumiem, izmantojot sekojošus 

pasākumus: 

•   Piedaloties esošajās dialoga struktūrās attiecībā uz nacionālo 

reformu programmu izstrādi – divpusējās un daudzpusējās 

sociālo partneru sanāksmes, īpašās programmas "Eiropas 

pusgads" struktūrās un citās pastāvošā dialoga struktūras, 

lai apspriestu NRP satura un virzienu projektu;

•   Pārskatot VSR, ko katrai valstij izdevusi Eiropas Komisija, 

iezīmējot nepilnības un potenciāli izaicinošos politikas 

ierosinājumus, kā arī pozitīvos elementus; 

•   Sniedzot rakstiskus iesniegumus par to, kā valsts reformu 

programmām jāatspoguļo VRP sociālo partneru prioritātes. 

Sagatavojot iesniegumu vai priekšlikumu, ir svarīgi stimulēt 

diskusijas organizācijās un vēlams starp VRP sociālajiem 

partneriem katrā valstī, analizējot nacionālo kontekstu un 

kopīgi izstrādājot kopēju nostāju no VRP viedokļa. Tas 

nozīmē sagatavot informatīvas piezīmes par saturu un 

procesiem un pārliecināties, ka visas iesaistītās puses 

ir iesaistītas galveno ziņojumu izstrādē, kuras katras 

attiecīgās organizācijas mēģina kopīgi izvirzīt. Tas varētu 

ietvert pašreizējās situācijas analīzi katrā valstī (atspoguļojot 

galvenās VRP sociālo partneru prioritātes), aplūkojot 

galvenās paredzamās tendences un līdzšinējā programmas 

"Eiropas pusgads" procesa politisko lēmumu ietekmi, un 

panākot vienprātību par galvenajām politikas izmaiņām, 

kuras, pēc katras organizācijas domām, ir nepieciešamas 

iekļaut programmas procesā; 

•   Apsverot to, kā valsts reformu programmu saistības un 

atbildes uz valstij specifiskajām rekomendācijām varētu 

ietekmēt VRP sociālos partnerus. 

7  https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/
eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-
semester-timeline/national-reform-programmes-and-stability-convergence-programmes/2019-
european-semester_en

Latvijā un Lietuvā vietējo 

un reģionālo partneru 

dalību programmas 

"Eiropas pusgads" 

procesā atbalsta nacionālā sociālā dialoga procesi. 

Ikgadējo sarunu procedūru jo īpaši regulē likumi, 

ciktāl jebkādiem tiesību aktu projektiem, kas ietekmē 

vietējās un reģionālās pašvaldības, ir jābūt oficiālam 

pašvaldību asociāciju atzinumam. 

Zviedrijā VRP sociālo partneru dalība 

tiek organizēta tematiskos konsultāciju 

forumos, kas saistīti ar ES lietām. Valdība 

izveidoja atsauces grupas (ministriju 

un centrālo sociālo partneru pārstāvji – 

ierēdņu līmenī), kas tiekas vismaz trīs reizes gadā. Notiek 

pavasara sanāksmes par NRP (februārī/martā), kā arī laikā, 

kad tiek publicēts Zviedrijas ziņojums par valsti. Pēc tam 

tiek rīkotas vasaras sanāksme attiecībā uz VSR (maijā/jūnijā). 

Turklāt novembrī pēc Zviedrijas budžeta prezentācijas (un 

tuvu ikgadējā izaugsmes pētījuma prezentācijai) notiek 

rudens sanāksme, kurā apspriež ar VSR saistītās politikas 

īstenošanu.

Lietuvā sociālo partneru iesaistīšana tiek 

institucionalizēta ar Trīspusējās padomes 

palīdzību (kurā tiek pārstāvētas augstākā 

līmeņa konfederācijas). Tāpat kā visas 

reformas, kas iekļautas NRP (vai reformas, 

kas tiek ieviestas līdz ar VSR), iepriekš tiek pārrunātas un 

apstiprinātas sociālo partneru trīspusējā padomē, tāpēc 

tās var netieši ietekmēt lielāko daļu valstī plānoto reformu. 

Lietuvā NRP izstrādes laikā nepastāv īpaša informācijas 

apmaiņas sistēma.

ANALĪZES UN PAPILDU PASĀKUMU FĀZE 
(AUGUSTS – OKTOBRIS)

Š
ajā posmā centrālās valdības strādā, lai īstenotu valsts 

reformu programmas un sagatavotu nākamā gada 

budžeta plānu projektus. VRP sociālie partneri varētu 

sniegt ieguldījumu šajā procesā, izmantojot esošos dialoga 

un komunikācijas kanālus, un tie, iespējams, varētu atbildēt 

par dažu reformu īstenošanu. Eiropas Komisija sagatavo 

analīzi attiecībā uz valstu ziņojumiem, un VRP sociālie 

partneri sekojoši var sniegt savu ieguldījumu šajā procesā, 

sazinoties ar programmas "Eiropas pusgads" amatpersonām 

EK delegācijā. 

Latvijā mijiedarbība notiek tiešās 

sarunās ar centrālo valdību, kur sociālie 

partneri tieši sniedz savu viedokli 

par konkrētiem apspriežamajiem 

aspektiem. Sociālie partneri Latvijā 

ir iesaistāmi visos procesa posmos, ieskaitot valsts 

ziņojuma apspriešanu, valsts reformu programmas 

izstrādi (sadarbībā ar Ekonomikas ministriju), izmantojot 

rakstiskus komentārus un piedalīšanos starpinstitūciju 

sanāksmē, kā arī valstij specifiskas rekomendācijas 

(piemēram, 2019. gadā sociālajiem partneriem tika 

lūgts sniegt komentārus par VSR projektiem, un viņu 

viedoklis tika atspoguļots galīgajā versijā). Augstākā 

līmeņa arodbiedrība arī nosūta rakstisku ziņojumu 

Eiropas Arodbiedrību konfederācijai (ETUC), kas pēc 

tam tiek nosūtīts Eiropas Komisijai. 
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Papildu informācija par  
programmu "Eiropas pusgads"  

Vispārēja informācija:
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/european-semester/ 

Katrai valstij specifiska programmas "Eiropas pusgads" informācija:
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordina-
tion/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/

european-semester-your-country_en

 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/national-reform-programmes-and-stability-convergence-programmes/2
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/national-reform-programmes-and-stability-convergence-programmes/2019-european-semester_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/national-reform-programmes-and-stability-convergence-programmes/2019-european-semester_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/national-reform-programmes-and-stability-convergence-programmes/2019-european-semester_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/national-reform-programmes-and-stability-convergence-programmes/2019-european-semester_en
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/european-semester/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-your-country_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-your-country_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-your-country_en
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Eiropas Pašvaldību un reģionu padomes (CEMR) un Eiropas Sabiedrisko 
pakalpojumu arodbiedrību federācijas (ESPU) kopīgais projekts "Programmas 
"Eiropas pusgads" lokalizēšana" izstrādāts ar mērķi meklēt jaunus veidus, kā 
izveidot vai pastiprināt esošos kanālus, kas ļauj sociālos partnerus iesaistīt 

ikgadējos programmas "Eiropas pusgads" mehānismos. 

Šā projekta vispārīgais mērķis ir stiprināt Eiropas vietējo un reģionālo pašvaldību 
un nacionālo sociālo partneru lomu programmas "Eiropas pusgads" lēmumu 
pieņemšanas procesā, kā arī palielināt to līdzdalību diskusijās par dažādiem 

programmas rezultātiem – gada izaugsmes pētījumu, valstu ziņojumiem, valstu 
reformu programmām un katrai valstij specifiskajām rekomendācijām –, kas 
ir vienveidīgākas visās dalībvalstīs, vienlaikus ievērojot nacionālo praksi un 

īpatnības.

Šis projekts saņem Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu, Nodarbinātības 
ģenerāldirektorāts, Sociālās lietas un iekļaušana, uzaicinājums iesniegt 

priekšlikumus VP/2017/001.
www.ccre.org / www.epsu.org 

Leonardo Ebner
Politikas amatpersona – Nodarbinātība 

un sabiedriskie pakalpojumi 

square de Meeûs 1, 1000 Brussels
+ 32 2 213 86 96

leonardo.ebner@ccre-cemr.org 
www.ccre.org

http://www.ccre.org
http://www.epsu.org

