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Šīs atskaites izstrādes mērķis  
Eiropas Pašvaldību un reģionu padomes, un Eiropas Sabiedrisko pakalpojumu arodbiedrību federācijas apvienotā projekta 
"Eiropas pusgada lokalizēšana" izstrādei ir trīs galvenie mērķi:  

• Sniegt pārskatu par programmas "Eiropas pusgads" attīstību, saturu un procesu; 
• Izanalizēt pieejamos pierādījumus par vietējo un reģionālo pašvaldību (VRP) un sociālo partneru, kas funkcionē 

vietējo un reģionālo pašvaldību sektorā, iesaistīšanos programmā "Eiropas pusgads"; un  
• Izcelt un akcentēt galvenos jautājumus, kas rodas kopīgo nozares sociālo partneru projekta īstenošanā. 

Šis ziņojums iepazīstina ar jaunākajiem sasniegumiem attiecībā uz šo programmu, ņemot vērā esošo literatūru un 
zinātnieku un Eiropas institūciju un struktūru sagatavotos ziņojumus. Šis ziņojums atspoguļo arī diskusijas, kas noturētas 
projekta ietvaros, ieskaitot trīs reģionālos seminārus Kopenhāgenā, Madridē un Viļņā 2018. un 2019. gadā. Svarīgs šī 
ziņojuma elements ir noteikt, cik lielas ir VRP sektora sociālo partneru spējas un iespējas, un cik liela ir to jau pašreizējā 
iesaistīšanās un dalība programmā "Eiropas pusgads" un saistītajos procesos valsts līmenī, kā arī to, kāda ir to 
iesaistīšanās ieguldījuma ietekme. 

Ziņojuma struktūra ir sekojoša: 

• 1. nodaļā kodolīgi aprakstītas programmas "Eiropas pusgads" galvenās iezīmes; 
• 2. nodaļā ir apskatīta sociālo partneru un vietējo un reģionālo pašvaldību loma programmā "Eiropas pusgads"; 
• 3. nodaļā sniegts pārskats par VRP ieinteresēto personu un sociālo partneru iesaistīšanos programmā "Eiropas 

pusgads" un saistītajos procesos; 
• 4. nodaļā ir sniegti secinājumi un norādes, kas izriet no projekta norises. 
• Tai pievienoti trīs pielikumi, kas apkopo vienotā projekta trīs reģionālo semināru rezultātus. 
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1. Programmas "Eiropas pusgads" apraksts 
Process "Eiropas pusgads" tika ieviests 2010. gadā saistībā ar 2008. gada ekonomisko krīzi ar mērķi nodrošināt, lai valstu 
ekonomikas, finanšu, nodarbinātības un sociālās politikas tiktu koordinētas efektīvi un sistemātiski, lai palīdzētu sasniegt 
stratēģijas "Eiropa 2020" mērķus viedas, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes nodrošināšanai, Stabilitātes un izaugsmes 
pakta (SIP) mērķus, kā arī valstu reformu prioritātes.  

Programma "Eiropas pusgads" ir ikgadējs sarežģītas politikas mijiedarbības cikls, kurā iesaistītas Eiropas iestādes, valstu 
valdības, sociālie partneri un citas ieinteresētās puses ES un valstu līmenī. Programmas "Eiropas pusgads" mērķis ir 
mudināt dalībvalstis saskaņot savas budžeta, ekonomikas, sociālās un nodarbinātības politikas ar tiem mērķiem un 
noteikumiem, par kuriem panākta vienošanās ES līmenī, atbilstoši stratēģijas "Eiropa 2020" un SIP mērķiem.  

Visas ES dalībvalstis piedalās programmas "Eiropas pusgads" politikas koordinācijas ciklā1.  Neraugoties uz to, tiem euro 
zonas dalībniekiem, attiecībā uz kuriem ir ieviestas makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūras (NNP), 
iespējama arī sankciju piemērošana saskaņā ar korektīvajām daļām NNP un SIP. Principā nepastāv sankcijas par tādu 
strukturālo reformu neīstenošanu, kuras nav skaidri noteiktas NNP un SIP procedūrās programmas "Eiropas pusgads" 
ietvaros. Programmas "Eiropas pusgads" pamatā ir ikgadējs koordinācijas process ar noteiktiem kalendārajiem termiņiem 
(skatīt 1. attēlu).  

1. attēls: Programmas "Eiropas pusgads" ikgadējais grafiks  

 
Avots: Eiropas Komisija.2  

 

Galvenie atskaites punkti programmas "Eiropas pusgads" ikgadējā ciklā ir sekojoši:  

                                                
1 To dalībvalstu, kuras ir parakstījušas Saprašanās memorandu (SM) SIP ietvaros, vai kuras neiesniedz atsevišķas 
nacionālās reformu programmas (NRP), vai kuras nesaņem konkrētas valstīm specifiskas rekomendācijas (VSR), politiku 
koordinācijas procesi ir virzīti uz nolīgumu, kas ietveri Saprašanās memorandā (SM), īstenošanu.  
2https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-
monitoring-prevention-correction/european-semester_en  

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
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Sagatavošanās fāzē Eiropadome nosaka ikgadējās ekonomikas politikas prioritātes, pamatojoties uz Eiropas Komisijas 
priekšlikumiem Gada izaugsmes pētījuma (GIP) veidā. Tas parasti veido pamatu, lai atvasinātu valstij specifiskus 
rekomendācijas (VSR) attiecībā uz budžeta politiku (lai izstrādātu valstu stabilitātes un konverģences programmas) un uz 
ekonomikas, nodarbinātības un sociālajām politikām (lai izstrādātu nacionālās reformu programmas). Šis ir ikgadējs 
dokuments, ko sagatavojusi Eiropas Komisija, un kura publicēšanas termiņš ir novembris, un ar kuru tiek uzsākta ikgadējā 
programma "Eiropas pusgads", nosakot plašas ES ekonomiskās prioritātes nākamajam gadam un stratēģijai 
"Eiropa 2020", un aicinot dalībvalstis tās ņemt vērā, izstrādājot to nacionālās reformu programmas (NRP). Jaunākais gada 
izaugsmes pētījums (GIP) 2018. gadā3 iekļāva sekojošās tematiskās prioritātes (skatīt 2. attēlu): 

• Investīciju veicināšana, lai atbalstītu stāvokļa uzlabošanos un palielinātu ilgtermiņa izaugsmi;  
• Strukturālas reformas iekļaujošai izaugsmei, augšupējai konverģencei un konkurētspējai; 
• Atbildīga fiskālā politika ilgtspējības un konverģences atbalstam.   

 

Gada izaugsmes pētījuma (GIP) prioritātes tiek apspriestas Ministru padomes un dažādo apakškomiteju ietvaros pirms 
martā notiekošās Eiropadomes sanāksmes, kuras laikā tad tiek noteiktas prioritātes valstu ekonomikas un budžeta 
lēmumiem.  

Vienotā nodarbinātības ziņojuma (VNZ) uzmetumā, kas pievienots gada izaugsmes pētījumam (GIP), sniegts 
ES sociālās un nodarbinātības situācijas izvērtējums.4 VNZ juridiskais pamatojums ietverts Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 148. pantā. VNZ sniedz gada pārskatu par galvenajām nodarbinātības un sociālajām norisēm 
ES kopumā, kā arī par dalībvalstu reformu darbībām saskaņā ar Nodarbinātības pamatnostādnēm. Turklāt 2018. gada 
Vienotajā nodarbinātības ziņojumā pirmo reizi tiek uzraudzīts dalībvalstu sniegums saistībā ar Eiropas sociālo tiesību 
pīlāru. 

Brīdināšanas mehānisma ziņojums (BMZ) ir skrīninga iestrādne, kuras pamatā ir rādītāju rezultātu apkopojums, un tā 
identificē valstis, kuras var ietekmēt ekonomikas nelīdzsvarotība, un attiecībā uz kurām Komisijai būtu jāveic turpmāki 
padziļināti pārskati. Ar BMZ palīdzību tiek uzsākta ikgadējā makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūra 
(NNP), kuras mērķis ir novērst vai samazināt nelīdzsvarotību, kas var kavēt valstu, eirozonas, vai visas ES, netraucētu 
darbību. 

Ieviešanas fāzē  dalībvalstu valdības iesniedz Komisijai to vidējo termiņu NRP5 atbilstoši šo mērķa rekomendāciju 
pamatnostādnēm. Šajās programmās detalizēti aprakstīts, kā tiek sasniegti stratēģijas "Eiropa 2020" mērķi, kādas valstu 
politikas tiks īstenotas, un kā tiek ņemtas vērā ES vadlīnijas, arī saskaņā ar iepriekšējiem VSR. Dalībvalstis iesniedz 
Komisijai savas nacionālās reformu programmas (NRP)6. Turklāt eiro zonas valstis iepazīstina ar savu stabilitātes 

                                                
3 Pieejams https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-comm-690_en_0.pdf  
4 Pieejams https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-draft-joint-employment-report_en  
5 Parasti NRP aptver 2 līdz trīs gadus un ir pieejamas vietnē 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_en  
6 https://ec.europa.eu/info/2017-european-semester-national-reform-programmes-and-stability-convergence-
programmes_en  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-comm-690_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-draft-joint-employment-report_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_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_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_en
https://ec.europa.eu/info/2017-european-semester-national-reform-programmes-and-stability-convergence-programmes_en
https://ec.europa.eu/info/2017-european-semester-national-reform-programmes-and-stability-convergence-programmes_en
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programmu, kas ir trīsgadīgs budžeta plāns7. Ārpus euro zonas esošās valstis iepazīstina ar savu konverģences 
programmu, kas arī ir trīsgadīgs budžeta plāns.8 Komisija novērtē plānus un ierosina, kā Padomei par tiem būtu jābalso. 

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.9 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 izaicinājumiem, riskiem un politikas nepilnībām attiecīgajā valstī, un to mērķis ir atbalstīt 
stratēģijas "Eiropa 2020", Stabilitātes un izaugsmes pakta un citu stratēģisko mērķu īstenošanu sasniegšanu valstī. 
Rekomendācijas ir paredzētas, lai koncentrētos uz strukturālajām reformām, kuras dalībvalstis reāli var sasniegt nākamo 
12 līdz 18 mēnešu laikā. Komisijas ierosinātās rekomendācijas tiek apspriestas starpvalstu valdību līmenī Padomes 
ietvaros. Tās tiek apstiprinātas no ES vadītāju puses augstākā līmeņa samita ietvaros jūnijā, un sekojoši formāli pieņemtas 
no valstu ekonomikas ministru puses jūlijā. Tas ir paredzēts, lai valstu valdībām būtu pietiekami daudz laika, lai iekļautu 
ieteikumus savos reformu plānos un nākamā gada valsts budžetos. Attiecībā uz eirozonas valstīm, nacionālajām valdībām 
nākamā gada budžeta plānu projekti jāiesniedz līdz 15. oktobrim. Komisija novērtē šos plānus, ņemot vērā Stabilitātes un 
izaugsmes pakta prasības. Komisija novembrī sniedz oficiālu atzinumu par katru plānu, kā rezultātā sniegtās vadlīnijas 
iespējams ņemt vērā, kad tiek pabeigti valstu budžeti. Eirozonas finanšu/ekonomikas ministri apspriež Komisijas plānu 
novērtējumus Ekonomikas un finanšu padomes (ECOFIN) ietvaros. 

Analīzes un pārraudzības posmā Komisijas valstu ziņojumi nākamā gada laikā veic vērtējumu, cik labi šīs VSR ir 
īstenotas, un kādas paliekošas/jaunās reformu prioritātes parādās katrā dalībvalstī.10 Padziļināti novērtējumi par katras 
dalībvalsts ieviešanas progresu salīdzinājumā ar iepriekšējā gada VSR ir bijuši neatņemama Komisijas darba sastāvdaļa 
programmas "Eiropas pusgads" ietvaros. 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 novērtē 
katras ES valsts panākumus, risinot jautājumus, kas norādīti iepriekšējā gada ES ieteikumos. 

Neraugoties uz to, ka programmas "Eiropas pusgads" ietekme ir daudz apspriesta un diskutēta, process tomēr ietekmē 
likumdošanas un politikas attīstību valsts līmeņos dažādās politikas jomās, ieskaitot valsts izdevumu sfēru, nodarbinātības, 
izglītības un sociālās aprūpes jomas. 

Kopš 2010. gada programmā "Eiropas pusgads" tāpat ir veiktas vairākas nozīmīgas reformas kā satura un pieejas, tā arī 
pasākumu laika termiņu ziņā.  

2015. gadā Eiropas Komisija programmas "Eiropas pusgads" procesā ir ieviesusi vairākus jauninājumus, kuru mērķis ir 
"pilnveidot" procesu, palielināt tā politisko atbildību un uzlabot sociālo partneru iesaistīšanos procedūrā. Minētie 
jauninājumi ietver, tostarp:  

• Tagad Komisija publicē valstu analīzes jau gada sākumā, lai dotu dalībvalstīm vairāk laika diskusijām, tostarp ar 
sociālajiem partneriem;  

• Aicinājums dalībvalstīm "pārorientēties" uz savām nacionālajām reformu programmām (NRP) un īpaši iesaistīt 
valstu parlamentus un sociālos partnerus NRP izstrādē, paredzot tam arī vairāk laika un pagarinot termiņu no 
sešiem līdz 12 mēnešiem11;  

• Tas veido valstu ziņojumu agrīnu attēlojumu, lai tiktu nodrošināts ilgāks laiks ES līmeņa ieteikumu izskatīšanai un 
apspriešanai. Jaunais laika grafiks tika pieņemts, pagarinot sešu mēnešu ciklu līdz procesam gada ilgumā, lai 
dotu iespēju Komisijai organizēt divpusējas sanāksmes ar dalībvalstīm un "faktu ievākšanas misijas" uz vietas, kā 

                                                
7 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-
monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/stability-and-convergence-programmes/assessment-
programmes-2017_en  
8 Ibid. Dalībvalstis, uz kurām attiecas SM, neiesniedz atsevišķas NRP.  
9 Pieejams https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-
governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-specific-
recommendations_en  
10 https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-country-reports_en  
11 Sākotnējā 2010. gada programmā "Eiropas pusgads" bija sešu mēnešu koordinācijas cikls, kas ilga no katra gada marta 
līdz septembrim – periodā, kas lielākajā daļā valstu atbilst budžeta likumu sagatavošanas posmam. Tas ļoti lielā mērā 
saskanēja ar pamatpieņēmumu par mehānismu, ar kuru valstu līmenī provizoriski koordinēt valstu budžeta politikas 
Eiropas līmenī. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/stability-and-convergence-programmes/assessment-programmes-2017_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/stability-and-convergence-programmes/assessment-programmes-2017_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/stability-and-convergence-programmes/assessment-programmes-2017_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/eu-country-specific-recommendations_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/eu-country-specific-recommendations_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/eu-country-specific-recommendations_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-country-reports_en
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arī atvēlēt vairāk laika valstu iesaistīšanai, tostarp attiecībā uz parlamentiem un sociālajiem partneriem valstu 
līmenī;  

• Palielinātu iesaisti ar citiem nozīmīgiem procesa dalībniekiem, proti, ar Eiropas Parlamentu un ES līmeņa 
sociālajiem partneriem; 

• Katrā dalībvalstī tika ieviesta programmas "Eiropas pusgads" amatpersonas funkcija, lai valsts līmenī būtu 
iespējams nodrošināt kontaktpunktu mijiedarbībai starp Komisiju un ieinteresētajām personām valsts līmenī;12 

• Veikta valstij specifisko rekomendāciju (VSR) koncentrācija uz mazāku skaitu galveno darbības jomu un 
strukturālajām reformām, kā rezultātā samazinājās izdoto VSR skaits.  

2017. gadā pēc plašām konsultācijām par Eiropas sociālo tiesību pīlāra projektu, kas tika noturētas 2016. gadā, Eiropas 
Komisija 2017. gada 26. aprīlī publicēja pīlāra galīgo versiju.13  

Pīlāra publicēšana ir daļa no plašāka iniciatīvu kopuma, kas attiecas uz Eiropas Savienības nākotni un tās sociālās 
dimensijas stiprināšanu, ieskaitot "Baltas grāmatas par Eiropas Savienības nākotni"14 un "Pārdomu dokumenta 
publicēšanu" par Eiropas sociālo dimensiju15. Pīlārs galvenokārt attiecas uz euro zonu, bet ir piemērojams visām 
ES dalībvalstīm, kas vēlas piedalīties, un tas sastāv no 20 "pamatprincipu" saraksta, kas tiek saukti par "tiesībām", un tas 
sastāv no trim nodaļām: 

1) Vienlīdzīgas iespējas un pieeja darba tirgum;  

2) Godīgi darba apstākļi;  

3) Sociālā aizsardzība un sociālā iekļautība. 

Pīlāru pavada sociālais rezultātu apkopojums, kas sastāv no 14 galvenajiem rādītājiem un vairākiem sekundāriem 
rādītājiem. Tas kalpo par atskaites sistēmu, lai reālā, holistiskā un objektīvā veidā uzraudzītu sociālo progresu, kurai ir 
jābūt viegli pieejamai un saprotamai valsts pilsoņiem. Tās mērķis ir identificēt nozīmīgākās nodarbinātības un sociālās 
problēmas, ar kurām saskaras dalībvalstis, ES un euro zona, kā arī laika gaitā panākto progresu pīlāra ieviešanā. Pīlārs ir 
nesaistoša iniciatīva, kas galvenokārt īstenojama, izmantojot nesaistošus politikas instrumentus, galvenokārt, programmu 
"Eiropas pusgads" (piemēram, VSR). Ņemot to vērā, pīlāram ir pievienots arī likumdošanas pasākumu priekšlikums par 
darba un privātās dzīves līdzsvaru un visu veidu darbavietu sociālo aizsardzību.    

 
  

                                                
12 Skatīt to sarakstu EK delegācijās, kas pieejams vietnē https://www.eurodiaconia.org/wordpress/wp-
content/uploads/2016/07/LIST-OF-EUROPEAN-SEMESTER-OFFICERS.pdf  
13 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-
rights_en  
14 Pieejams https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/whitepaper_en.pdf  
15 Pieejams https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-social-dimension-europe_en  

https://www.eurodiaconia.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/07/LIST-OF-EUROPEAN-SEMESTER-OFFICERS.pdf
https://www.eurodiaconia.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/07/LIST-OF-EUROPEAN-SEMESTER-OFFICERS.pdf
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/whitepaper_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-social-dimension-europe_en
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2. Sociālo partneru, vietējo un reģionālo 
pašvaldību lomas programmā "Eiropas 
pusgads" 

 
Iepriekšējās šī ziņojuma sadaļās tika aprakstīta programmas "Eiropas pusgads" procesa attīstība, saturs un sastāvdaļas. 
Ņemot minēto vērā, šī sadaļa apskata sekojošos aspektus: 

• Sociālo partneru un vietējo un reģionālo pašvaldību iesaistīšanās programmā "Eiropas pusgads" pamatojumu 
(iemeslus); 

• To iesaistīšanas procesu dažādās dalībvalstīs un procesa attīstību (īstenošanas veidu); un 
• Iesaistīšanās kvalitāti, kā arī vērtīgus padomus, kas gūstami procesā (īstenošanas augstvērtīgumu). 

Šī ziņojuma noslēguma daļā tiek apskatītas dažas galvenās dimensijas un jautājumi, kas ir apspriesti un sīkāk izstrādāti 
kopīgajā Eiropas Pašvaldību un reģionu padomes un Eiropas Sabiedrisko pakalpojumu arodbiedrību federācijas apvienotā 
projekta ietvaros. 

2.1. Sociālo partneru iesaistīšanās pamatojums 
Sociālo partneru iesaistīšanas programmas "Eiropas pusgada" procesā pamatojums ir atrodams gan Eiropas, gan valstu 
līmenī. Tas ir saistīts kā ar politikas saturu, par kuru tiek pieņemti lēmumi programmas īstenošanas laikā, tā arī ar sociālo 
partneru lomu gan ES, gan valstu līmenī, veidojot politiku šajās jomās.  

Raugoties no īpašas politikas perspektīvas, programma "Eiropas pusgads" aptver dažus jautājumus, kas ir cieši saistīti ar 
darba devēju un arodbiedrību organizāciju tiešajām interesēm un pilnvarām. Attiecībā uz sociālo partneru būtisko lomu 
kolektīvajās sarunās par koplīgumiem16, programma "Eiropas pusgads" aptver VSR, kā arī tās rezultātā ir izdotas 
VSR attiecībā uz politiku un tiesību aktiem, kas reglamentē darba apstākļus, ieskaitot, piemēram, darba attiecību 
aizsardzības likumdošanu (DAAL). Lai arī ES nav kompetences attiecībā uz atalgojumu, pēdējos gados VSR, kas tiek 
attiecinātas uz (minimālās) algas noteikšanu un mijiedarbību starp algām, pabalstu sistēmām un atbilstoša dzīves līmeņa 
nodrošināšanu, nav retums. Kaut arī šādi ieteikumi vislielākajā mērā ir ietekmējuši valstis, uz kurām attiecas saprašanās 
memorandi (un šādos periodos tās tādējādi atradušās ārpus programmas "Eiropas pusgads" procesa), ieteikumi, kas tieši 
vai netieši ietekmē algu noteikšanu, nav bijuši ierobežoti tikai attiecībā uz valstīm, uz kurām attiecināmi saprašanās 
memorandi. Tas ir izraisījis zināmu kritiku par Eiropas iestāžu iejaukšanos sociālo partneru autonomijā sarunās par 
koplīgumiem.  

Raugoties no plašākas politikas perspektīvas, programma "Eiropas pusgads" regulāri ietekmē politikas veidošanu 
nodarbinātības un sociālās politikas jomā17, kurā bieži piedalās sociālie partneri valsts līmenī, kas ir nozīmīgs 
ieguldījums18, un kur sociālajiem partneriem Eiropas līmenī ir īpaša loma politikas veidošanā saskaņā ar ES līgumiem19. 
Turklāt, tā kā ekonomiskās un sociālās politikas arvien vairāk tiek atzīta par nesaraujami saistītām, pēc oficiālā 
programmas "Eiropas pusgads" procesa pirmajiem nedaudziem gadiem tika atzīts, ka visa šīs programmas cikla 
plānošana, ieviešana un uzraudzība, iespējams, būt mazāk veiksmīga bez spēcīgas sociālo partneru iesaistes Eiropas un 
valstu līmenī. 

2013. gadā Eiropas Arodbiedrību konfederācija, Eiropas Biznesa konfederācija "BusinessEurope", Eiropas Darba devēju 
un sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu centrs, kā arī Eiropas Amatniecības, mazo un vidējo uzņēmumu asociācija izdeva 
kopīgu deklarāciju par sociālo partneru iesaisti Eiropas ekonomikas pārvaldībā un paziņoja sekojošo:  

                                                
16 Nepārprotami, ka konkrētā sociālo partneru iesaistīšana sarunās par koplīgumiem dažādās valstīs ir atšķirīga – daži 
partneri ir iesaistīti koplīgumos valsts un/vai nozaru līmenī, bet citiem galvenokārt ir loma pārrunās uzņēmuma līmenī. 
Atkarībā no valstu darba attiecību sistēmu rakstura, šādās sarunās tiks apskatīti dažādi jautājumi, kas saistīti ar 
atalgojumu un darba apstākļiem. 
17 Novērtējumi attiecībā uz VSR skaitu un īpatsvaru sociālās un nodarbinātības politikas jautājumos atšķiras atkarībā no 
izmantotajām definīcijām (skatīt, piemēram, Klovortu [Clauwaert] (2014. gads) un Bekeru [Bekker] (2015. gads)), tomēr 
parasti tiek uzskatīts, ka tie atrodas reģionā, kas ir tuvs 50% no visām VSR. 
18 Iesaistīšanās līmenis politikas veidošanā, savukārt, atšķiras atkarībā no valstu darba attiecību struktūrām, bet to var 
ietekmēt arī ekonomiskās un politiskās norises. 
19 Šī loma ir nostiprināta LESD 151. pantā. 
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"Sociālo partneru iesaistīšana to politiku un vadlīniju, kas tieši vai netieši ietekmēs darba attiecību un darba tirgus sektoru, 
izstrādē un īstenošanā, visās programmas "Eiropas pusgads" fāzēs ir būtiska, ņemot vērā šo partneru pozīciju. Sociālo 
partneru konsultācijām vajadzētu būt savlaicīgām un saturīgām, ļaujot nepieciešamajai analīzei un priekšlikumiem 
iekļauties lēmumu pieņemšanas procesos.20. 

Savā materiālā Paziņojums par ekonomiskās un monetārās savienības sociālās dimensijas stiprināšanu21, Eiropas 
Komisija arī ir atzinusi, ka ir nepieciešams uzlabojums, iesaistot sociālos partnerus programmā "Eiropas pusgads". Tādēļ 
paziņojumā tika ierosināts veikt vairākus praktiskus pasākumus, lai uzlabotu sociālo partneru iesaistīšanos Eiropas un 
valstu līmenī, ieviešot regulārākas sanāksmes pirms un pēc GIP un Kopīgā nodarbinātības ziņojuma pieņemšanas, kā arī 
mudinot dalībvalstis apspriest visas reformas, kas saistītas ar VSR, ar dalībvalstu sociālajiem partneriem. 

Turklāt 2015. gada martā saistībā ar sociālā dialoga procesa atsākšanu Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Dombrovskis 
uzsvēra, ka vēl ir daudz darāmā ES un valstu līmenī, lai iesaistītu sociālos partnerus programmas "Eiropas pusgads" 
procesā, iekļaujot vairāk konsultāciju abos līmeņos pirms GIP un VSR pieņemšanas. Efektīvāku iesaisti būtu jānodrošina 
arī agrākam valstu ziņojumu publicēšanai, dodot vairāk laika sagatavošanai un apspriešanai.  

2016. gadā tika parakstīts četrpusējs paziņojums par pasākumu kopumu "Jauns sociālā dialoga sākums", kas vēl vairāk 
uzsvēra sociālo partneru lomu programmas "Eiropas pusgads" procesā22. Šajā paziņojumā Komisija apņemas "pastiprināt 
Savienības līmeņa sociālo partneru iesaisti ekonomikas pārvaldībā un programmā "Eiropas pusgads", turpretī Padome 
lūdz visas dalībvalstis "nodrošināt savlaicīgu un jēgpilnu valstu sociālo partneru iesaistīšanos, vienlaikus pilnībā 
respektējot valstu praksi, tostarp izmantojot programmu "Eiropas pusgads", lai sekmētu veiksmīgu valstij specifisko 
rekomendāciju (VSR) īstenošanu". Starpnozaru sociālie partneri apņēmās organizēt divus seminārus, lai apmainītos ar 
informāciju un paraugpraksi, lai veicinātu sociālo partneru spēcīgāku lomu programmas "Eiropas pusgads" procesā. Šī 
sociālo partneru lomas nozīmība programmas "Eiropas pusgads" procesā tika atkārtoti izteikta Eiropas sociālo tiesību 
pīlārā, kas tika izsludināts Eiropadomē Gēteborgā 2017. gada 17. novembrī.23. 

2.2. Vietējo un reģionālo sociālo partneru 
iesaistīšanās pamatojums 

Paredzams, ka valsts līmenī vietējiem un reģionālajiem sociālajiem partneriem līdztekus valstu parlamentiem būs 
nozīmīga loma programmas "Eiropas pusgads" procesā. Paredzams, ka tie īsteno jo īpaši sekojošos uzdevumus: 

• Sniedz aktīvu ieguldījumu valdības izstrādātajās nacionālajās reformu programmās/nacionālajās stabilitātes un 
konverģences programmās, sniedzot savu viedokli, padomus, pieredzi un ieguldījumu valstu centrālās valdības 
departamentiem, kad tie izstrādā valsts reakcijas programmas "Eiropas pusgads" procesā, īpašu uzmanību 
pievēršot tam, kā vislabāk konkrētām valstīm adresētos ieteikumus risināt valsts līmenī (piemēram, kuras 
politikas sviras būtu jāmaina, kuras ieinteresētās personas jāiesaista).  

• Pārskata un kritiski novērtē centrālās valdības piedāvātās nacionālās reformu programmas/nacionālās stabilitātes 
un konverģences programmas esošajās dialogu struktūrās, sniedzot kritisku skatījumu uz reformu izvēli, to saturu 
un ieviešanas kārtību tā, lai tiktu formulētas vispiemērotākās un efektīvākās politikas atbildes nacionālajās 
reakcijās programmas "Eiropas pusgads" procesā. 

• Veicina nacionālo reformu programmu/nacionālo stabilitātes un konverģences programmu īstenošanu, jo vietējās 
un reģionālās pašvaldības darbojas kā galvenais politikas īstenošanas līmenis daudzās valstu reformu jomās.  

Būtiski, ka šādas paredzamās iesaistīšanās iemesli ir tādi, ka vietējā/reģionālā dimensija tiek iekļauta katras valsts 
izdotajās VSR gan tiešā veidā saistībā ar attiecībām starp centrālo un vietējo valdību, gan arī politikas jomās, kurās 
reģionālajai/vietējai valdībai ir galvenā loma (piemēram, valsts finanses, nodokļi, veselība un sociālā aprūpe, izglītība, vide 

                                                
20 Eiropas Arodbiedrību konfederācija, Eiropas Biznesa konfederācija "BusinessEurope", Eiropas Darba devēju un 
sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu centrs, kā arī Eiropas Amatniecības, mazo un vidējo uzņēmumu asociācija 
(2013. gads), Sociālo partneru iesaiste Eiropas ekonomikas pārvaldībā, Eiropas sociālo partneru deklarācija, Brisele 
21 Eiropas Komisija (2013. gads), Paziņojums par ekonomiskās un monetārās savienības sociālās dimensijas stiprināšanu, 
COM(2013) 690 
22 https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15738&langId=en  
23 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-
rights_en  

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15738&langId=en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
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u. c.24). VSR skaits, kas attiecas gan uz pašu VRP nozari, gan uz politikas jomām, ar kurām saistītas VRP ieinteresētās 
personas, ir samērā augsts.  

Gada ziņojumā, ko sagatavojusi Reģionu komiteja (RK)25, un kas attiecas uz 2017. gada programmu "Eiropas pusgads", 
pastāv uzskats, ka 76% no VSR ir saistītas ar teritoriju, jo tās akcentē nozīmīgākos reģionos atšķirīgos izaicinājumus, un 
to īstenošana ir atkarīga no reģionālo un vietējo pašvaldību darbībām. Tas ir ievērojams pieaugums no 56% no VSR, 
kuras 2015. gadā tika uzskatītas par saistītām ar konkrētu teritoriju. Šīs VSR galvenokārt attiecas uz darba tirgus, 
izglītības un sociālajām politikām, kā arī uz valsts pārvaldi un uzņēmējdarbības vidi.  

Turklāt ir pieaudzis arī to rekomendāciju skaits, kas tieši adresēti VRP – no 23% 2015. gadā līdz 62% 2017. gadā.  

Šī ziņojuma vajadzībām īpašs uzsvars tika likts uz rekomendācijām, kas tieši attiecas uz VRP (attiecībā uz valsts 
pārvaldes reformām), un koncentrējās uz politikām, kas ir VRP atbildības centrā daudzās dalībvalstīs (piemēram, darba 
tirgus politiku, izglītības un sociālo politiku). Tas noved pie nedaudz zemāka VSR novērtējuma, kas attiecas uz VRP. 

Laikposmā no 2017. līdz 2018. gadam astoņas no 28 dalībvalstīm saņēma VSR, kas tieši saistītas ar attiecībām starp 
vietējām un reģionālajām valdībām un centrālajām valdībām, vai ar vietējās un reģionālās valdības sektoru. Tas ietver 
virkni nepieciešamo reformu, piemēram, darbības, lai uzlabotu tēriņus dažādos valdības līmeņos, uzlabotu koordināciju 
starp valdības līmeņiem un uzlabotu efektivitāti visā valdībā kopumā (skatīt 1. tabulu).  

1. tabula: Perioda 2017-2017 VSR, kas saistītas tieši ar ieinteresētajām pusēm VRP jomā  

Dalībvalsts VSR, kas saistītas tieši ar VRP sektoru 

Vācija Valsts ieguldījumu visos valdības līmeņos paātrināšana 

Spānija Reģionālo izglītības un ienākumu atšķirību risināšana un koordinācijas pastiprināšana 
starp reģionālajiem nodarbinātības dienestiem, sociālajiem dienestiem un darba devējiem, 
lai labāk reaģētu uz darba meklētāju un darba devēju vajadzībām 

Horvātija Sadrumstalotības samazināšana un kompetenču funkcionālā sadalījuma valsts pārvaldē 
uzlabošana, vienlaikus uzlabojot efektivitāti un samazinot publisko pakalpojumu 
sniegšanas teritoriālās atšķirības 

Kipra Svarīgu likumdošanas reformu, kuru mērķis ir uzlabot efektivitāti publiskajā sektorā, 
pieņemšana, jo īpaši attiecībā uz valsts pārvaldes darbību, valstij piederošām 
organizācijām un pašvaldību pārvaldību 

Latvija Efektivitātes un atbildības paaugstināšana publiskajā sektorā, jo īpaši vienkāršojot 
administratīvās procedūras un stiprinot interešu konflikta novēršanas režīmu, tostarp 
attiecībā uz maksātnespējas administratoriem 

Malta Pastāvīgo izdevumu pārskatu paplašināšana plašākā sabiedriskajā sektorā un uz 
veiktspēju balstītu valsts izdevumu ieviešana 

Austrija Kompetenču racionalizācija un pilnveidošana dažādos valdības līmeņos un šo līmeņu 
finansēšanas un tēriņu atbildību saskaņošana 

Rumānija Tiesību aktu un likumdošanas normatīvu pieņemšana, lai nodrošinātu profesionālu un 
neatkarīgu civildienestu, piemērojot objektīvus kritērijus. Pareizu projektu prioritāšu un 
noteikšanas stiprināšana un sagatavošanas veicināšana publiskajās investīcijās. Valsts 
publisko iepirkumu stratēģiju savlaicīgas, pilnīgas un ilgtspējīgas īstenošanas 
nodrošināšana 

Avots: Autoru valstij specifisko rekomendāciju (VSR) analīze. 

                                                
24 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 http://www.ccre.org/docs/Local_and_Regional_Government_in_Europe.EN.pdf 

25 Reģionu komiteja (2018), Valstij specifisko adresēto rekomendāciju teritoriālā analīze; Stratēģijas "Eiropa 2020" 
uzraudzības platformas Koordinācijas komitejas ziņojums.  

http://www.ccre.org/docs/Local_and_Regional_Government_in_Europe.EN.pdf
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Liels skaits dalībvalstu ir saņēmušas arī VSR tajās politikas jomās, kurās vietējai/reģionālajai valdībai ir nozīmīga loma. 
Uzlabojumi valsts finanšu pārvaldībā ir pieprasīti 15 dalībvalstīs, tostarp Čehijā, Vācijā, Igaunijā, Īrijā, Francijā, Horvātijā, 
Itālijā, Kiprā, Latvijā, Ungārijā, Portugālē, Rumānijā, Slovēnijā, Slovākijā, Apvienotajā Karalistē.  

• Nodarbinātības un izglītības politikas uzlabojumi tika iezīmēti 23 dalībvalstīs, tostarp Beļģijā, Bulgārijā, Vācijā, 
Igaunijā, Īrijā, Spānijā, Francijā, Horvātijā, Itālijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Luksemburgā, Ungārijā, Nīderlandē, 
Austrijā, Polijā, Portugālē, Rumānija, Slovēnija, Slovākija, Somija, Lielbritānija.  

• Uzlabojumi veselības aprūpes jomā – 10 dalībvalstīs, tostarp Bulgārijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Austrijā, Portugālē, 
Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā un Somijā.  

• Uzlabojumi infrastruktūras/mājokļu jomā – piecās dalībvalstīs, Beļģijā, Vācijā, Īrijā, Polijā un Portugālē.  

Tas nozīmē, ka, izņemot Dāniju26, visas dalībvalstis 2017. gadā ir saņēmušas VSR, kuru īstenošanā ir iesaistītas 
reģionālās un vietējās valdības ieinteresētās puses.  

Līdzīga aina rodas pēc VSR analīzes pēdējos trīs gada ciklos kopš 2014. gada. Šajā laika posmā gandrīz puse (jeb 13 no 
28) dalībvalstīm saņēma vienu vai vairākus VSR, kas tieši saistīti ar izmaiņām VRP sektorā. Tas attiecas uz sekojošām 
dalībvalstīm (skatīt 2. tabulu). 

2. tabula: VSR kopš 2014. gada, kas ir tieši saistītas ar ieinteresētajām pusēm VRP sektorā  

Dalībvalsts VSR 

Beļģija, 2015. un 
2016. gadā – 

vienošanās par izpildāmu un ieviešamu fiskālo mērķu sadalījumu starp visiem valdības 
līmeņiem 

Vācija 2016. gadā – federālo fiskālo attiecību konstrukcijas uzlabošana, lai palielinātu publiskos 
ieguldījumus, it īpaši pašvaldību līmenī; 2014. gadā fiskālo attiecību konstrukcijas 
uzlabošana starp federāciju, federālajām zemēm un pašvaldībām, lai nodrošinātu 
atbilstošus publiskos ieguldījumus visos valdības līmeņos. 

Igaunija 2016. gadā – piedāvāto vietējo pašvaldību reformu pieņemšana un iedzīvināšana, bet 
2014. gadā – labāka līdzsvara un saskaņojuma izstrāde starp vietējo pašvaldību peļņu un  
nodotajiem pienākumiem. Vietējo pašvaldību efektivitātes uzlabošana un kvalitatīvu 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana vietējā līmenī, jo īpaši attiecībā uz 
sociālajiem pakalpojumiem, kas papildina aktivizācijas pasākumus. 

Spānija 2016. gadā – iepirkumu politikas koordinēšana visos valdības līmeņos, bet 2015. gadā – 
reģionālo publisko finanšu pārredzamības un atbildības stiprināšana, savukārt 
2014. gadā – valsts pārvaldes reformas komitejas ieteikumu īstenošana visos valdības 
līmeņos. Kontroles mehānismu nostiprināšana un administratīvo lēmumu pārredzamības 
palielināšana, jo īpaši reģionālajā un vietējā līmenī. 

Francija 2016. gadā – neatkarīgu sabiedriskās politikas novērtējumu pastiprināšana, lai noteiktu 
efektivitātes ieguvumus visās valsts pārvaldes apakšnozarēs; 2015. gadā – Centienu 
pastiprināšana, lai izdevumu pārskatīšana būtu efektīva, sabiedriskās politikas 
novērtēšanas turpināšana un iespējamo ietaupījumu iespēju noteikšana visās vispārējās 
valdības apakšnozarēs, tostarp attiecībā uz sociālo drošību un vietējām pašvaldībām. 
Pasākumu veikšana, lai ierobežotu pašvaldību administratīvo izdevumu pieaugumu; 
2014. gadā: skaidra pašreizējā decentralizācijas procesa grafika izveide un pirmo soļu 
izpilde līdz 2014. gada decembrim, ar mērķi novērst administratīvo dublēšanos, 
pašvaldību apvienošanās atvieglošana un katra pašvaldības līmeņa atbildības 
precizēšana. Stimulu pastiprināšana pašvaldību izdevumu racionalizēšanai, ierobežojot 
pašvaldību nodokļu ieņēmumu ikgadējo pieaugumu, vienlaikus samazinot dotācijas no 
centrālās valdības atbilstoši plānotajam. 

Horvātija 2016. gadā – sadrumstalotības samazināšanas uzsākšana līdz 2016. gada beigām un 
kompetenču funkcionālā sadalījuma valsts pārvaldē uzlabošana, lai uzlabotu efektivitāti 
un samazinātu publisko pakalpojumu sniegšanas teritoriālās atšķirības. Konsultējoties ar 
sociālajiem partneriem, algu noteikšanas sistēmu saskaņošana visā valsts pārvaldē un 

                                                
26 Dānija saņēma tikai vienu VSR – veicināt konkurenci vietējā tirgū orientēto pakalpojumu nozarē. 
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sabiedriskajos pakalpojumos; 2015. gadā – sadrumstalotības un pārklāšanās līmeņa 
samazināšana starp centrālās un vietējās valdības līmeņiem, ierosinot jaunu kompetenču 
sadalījuma modeli, un racionalizējot valsts aģentūru sistēmu. 

Itālija 2016. gadā – valsts pārvaldes reformas īstenošana, pieņemot un īstenojot visus 
nepieciešamos likumdošanas dekrētus, jo īpaši tos, kas reformē valsts uzņēmumus, 
vietējos sabiedriskos pakalpojumus un cilvēkresursu pārvaldību; 2015. gadā –: 
sagatavošanā esošo likumu, kuru mērķis ir uzlabot institucionālo sistēmu un modernizēt 
valsts pārvaldi, pieņemšana un ieviešana; 2014. gadā – plašāku centienu ietvaros – 
valsts pārvaldes efektivitātes uzlabošana un kompetenču noskaidrošana visos valdības 
līmeņos. 

Kipra 2016. gadā – pašvaldību reformas īstenošana.  

Austrija 2016. gadā – fiskālo attiecību un atbildības dažādos valdības līmeņos vienkāršošana, 
racionalizēšana un pilnveidošana, 2014. gadā – fiskālo attiecību starp valdības slāņiem 
racionalizēšanas turpināšana, piemēram, vienkāršojot organizatorisko struktūru un 
saskaņojot izdevumus un finansēšanas pienākumus. 

Portugāle 2016. gadā – visaptveroša izdevumu pārskata un pastiprinātas izdevumu kontroles 
izveide un izmaksu efektivitātes un atbilstošas budžeta veidošanas visos valsts pārvaldes 
līmeņos īstenošana; 2014. gadā – stingras izdevumu kontroles centrālajā, reģionālajā un 
vietējā pārvaldē uzturēšanas, un centrālās, reģionālās un vietējās valsts pārvaldes 
racionalizēšanas un modernizēšanas turpināšana. 

Rumānija 2016. gadā – Cilvēkresursu pārvaldības neatkarības un caurskatāmības nostiprināšana 
valsts pārvaldē un piekļuves integrētiem sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana, 
paplašinot pamata infrastruktūru, ekonomikas dažādošanas sekmēšana, jo īpaši lauku 
apvidos, bet 2014. gadā – Centienu veicināšana stiprināt valsts pārvaldes spējas, jo īpaši, 
uzlabojot efektivitāti, cilvēkresursu pārvaldību, lēmumu pieņemšanas instrumentus un 
koordināciju dažādos valdības līmeņos un starp tiem; un uzlabojot pārredzamību, 
integritāti un atbildību. 

Slovēnija 2016. gadā – Pasākumu valsts pārvaldes modernizēšanai īstenošana; 2014. gadā – 
visaptverošu izdevumu pārskata ieviešana valsts un pašvaldību līmeņos.  

Avots: Autoru valstij specifisko rekomendāciju (VSR) analīze. 

Svarīgi ir tas, ka vairākas dalībvalstis (piemēram, Vācija, Spānija, Horvātija, Francija, Portugāle, Rumānija) saņēma 
līdzīgas VSR, kurās tika aicinātas veikt reformas VRP sektorā vairākās jomās, norādot uz šīs jomas turpmāko nozīmi, kā 
arī uz progresa trūkumu problēmu risināšanā, tādējādi veicinot attiecīgo izaicinājumu jautājumu sakārtošanu.  

Visbeidzot, visas dalībvalstis kopš 2014. gada ir saņēmušas vienu vai vairākas VSR tādās politikas jomās kā valsts 
finanses, izglītība, veselības un sociālā aprūpe vai nodarbinātības politika, kurā VRP ieinteresētajām pusēm ir ievērojama 
atbildība (skatīt 2. pielikumu).  

Peņakasass R. [Peña-Casas R.]; Sabato S. [Sabato S.]; Lisijs V. [Lisi V.] un Agostini C. [Agostini C.] (2015. gads) ir veikuši 
analīzi attiecībā uz VSR, kas sniegtas periodā no 2012. līdz 2015. gadam ar mērķi nodrošināt valsts pārvaldes 
modernizēšanu (VPM). Viņi konstatēja, ka kopš 2012. gada programmas "Eiropas pusgads" cikli ir plaši pievērsušies 
valsts pārvaldes modernizācijai (VPM). Neraugoties uz to, ka gadu gaitā izdoto VSR skaits ir samazinājies, to skaits, kas 
tieši saistīti ar valsts pārvaldes modernizāciju (VPM), ir saglabājies diezgan stabils, tādējādi uzrādot pieaugošo tendenci 
tēmas svarīgumā. Kopš 2012. gada, vai vismaz trijos no četriem gadiem, vairākums dalībvalstu ir bijušas VSR saņēmējas 
attiecībā uz VPM. Vien neliels valstu skaits ir tādas, kas nav saņēmušas nevienu VSR attiecībā uz VPM kopš 2012. gada 
(Luksemburga, Nīderlande, Zviedrija). Papildus tam, VSR orientācija ir pārvirzījusies no plašāka "sabiedrisko 
pakalpojumu" jēdziena 2012. gadā uz šaurāku, konkrētāku pasākumu kopu "administratīvā modernizācija" 2015. gadā. 
Tomēr koncentrēšanās uz "(viedo) regulējumu" joprojām ir pastāvīga VSR iezīme, kas saistīta ar valsts pārvaldes 
modernizāciju (VPM) visā laika periodā. 

Augstākas detalizācijas pārskats, ko pētnieki veikuši saistībā ar 2015. gadā izdotajām VSR, uzrāda vislielāko 
rekomendāciju koncentrāciju valsts pārvaldes modernizācijā saistībā ar dimensiju "pārvaldības organizācija un tās 
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iestādes" (20 no 37 rekomendācijām). Savukārt VSR skaits, kas attiecināts uz "administratīvā sloga samazināšanu 
uzņēmumiem", kas parasti gadu gaitā bijis plaši paredzēts, – strauji samazinājās, neraugoties uz to, ka šādas 
rekomendācijas visciešāk saistītas ar konkurētspēju. Kas attiecas uz citām VPM kategorijām, tās ir tikuši pakļautas 
VSR daudz mazākā mērā, nekā pārvaldības dimensija. 

Vismaz 16 ES valstis iesaistās reformās, kuru mērķis ir uzlabot nodokļu sistēmu darbības jomu un efektivitāti 
ekonomiskajā ziņā. Šī ir ārkārtīgi svarīga politikas joma programmas "Eiropas pusgads" ietvaros, jo tā skar ne vien valstu 
finansēšanas iespējas, bet arī iespējamos budžeta ietaupījumus.  Tomēr "administratīvā sloga mazināšana uzņēmumiem" 
ir tā VPM dimensija, attiecībā uz kuru 2015. gada nacionālo reformu programmās (NRP) ir noteikts visvairāk reformu. 
Reformas, kas saistītas ar šo dimensiju (to kopskaits – 42) tika veiktas visās valstīs, izņemot piecas (Dāniju, Igauniju, 
Luksemburgu, Nīderlandi un Poliju).  
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3. Pašreizējā stāvokļa novērtējums: vietējo un 
reģionālo iestāžu un sociālo partneru 
iesaistīšanās programmā "Eiropas pusgads" 
valsts līmenī 

 

Šajā sadaļā apskatīta pieejamā informācija par sociālo partneru un vietējo un reģionālo pašvaldību iesaistīšanos 
programmas "Eiropas pusgads" procesā valsts līmenī. Svarīgi atzīmēt, ka trūkst literatūras par nozaru sociālo partneru 
iesaistīšanu vietējās un reģionālās valdības sektorā programmas "Eiropas pusgads" procesā. Tāpēc turpmāk sniegtā 
informācija koncentrējas uz pieejamajiem pierādījumiem tikai par valsts līmeņa sociālo partneru (augstākā līmeņa 
organizāciju) un vietējo un reģionālo pašvaldību lomu. Pēdējie, protams, var būt tieši darba devēji, taču komentāri par viņu 
līdzdalību nav specifiski saistīti ar viņu kā darba devēju lomu, ne arī ar viņu kā pašvaldību darba devēju organizāciju lomu. 

3.1. Valstu sociālo partneru organizāciju 
iesaistīšanās programmas "Eiropas pusgads" 
procesā 

Neraugoties uz to, ka akadēmiskajā literatūrā par vietējo un reģionālo pašvaldību līdzdalības programmas "Eiropas 
pusgads" procesā analīzi lielākoties netiek runāts, ir pieejami pētījumi un analīze par valstu parlamentu lomu (Halerbergs 
M. [Hallerberg, M.], Marcinoto M. B. [Marzinotto, M. B.] un Vulfs G. B. [Wolff, G. B.]. (2018. gads)), kā arī par pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju lomu vai sociālo partneru lomu programmā "Eiropas pusgads"27.  

Kopumā pieejamie pierādījumi liecina par virzību uz plašāku sociālo partneru un citu ieinteresēto pušu iesaisti kā reformu 
decentralizācijas līdzekli un vietējās atbildības līmeņa paaugstināšanas līdzekli (Darvass [Darvas] un Leandro [Leandro] 
(2015. gads).  Tomēr šī tendence ir ļoti atkarīga no valsts konteksta (Nodarbinātības komiteja (EMCO) 2016. gads) un 
galvenokārt no esošajām darba attiecību tradīcijām un sociālo partneru vispārējas iesaistes politikas veidošanā 
nacionālajā kontekstā.  

Peņakasass R. [Peña-Casas R.]; Sabato S. [Sabato S.]; Lisijs V. [Lisi V.] un Agostini C. [Agostini C.] (2015. gads) 
konstatēja, ka sociālā partnera (jo īpaši arodbiedrību) līdzdalība periodā no 2010. līdz 2014. gadam ir bijusi vāja. Valsts 
līmenī viņu veiktā valstu gadījumu analīze sniedza pierādījumus par atšķirīgu arodbiedrību iesaistīšanās pakāpi 
programmā "Eiropas pusgads", kas tāpat ir lielā mērā saistīta ar koplīgumu slēgšanas un pārrunu iezīmēm konkrētajā 
valstī. Valstu reformu programmu izstrādes procedūras tiek uzskatītas par neatbilstošām, un sociālajiem partneriem 
parasti nav izdevies ietekmēt to NRP saturu. Ņemot to vērā, dažos gadījumos (Somijā, Francijā) iesaistes process tomēr 
šķiet relatīvi labāk organizēts, savukārt citos gadījumos (it īpaši Īrijā) īpašās ekonomiskās situācijas un budžeta 
ierobežojumi ir noveduši pie tā, ka sociālie partneri gandrīz nav iesaistīti politikas veidošanā, it īpaši gados krīzes periodā 
un tūlīt pēc tās. Vairumā gadījumu (Čehijā, Francijā, Itālijā) nacionālās ekonomikas un sociālās komitejas ir galvenie forumi 
konsultācijās ar sociālajiem partneriem. Šo konsultāciju laikā arodbiedrības bieži pārstāv valsts pārvaldes (konfederālas) 
organizācijas. 

Līdzīgi, Saboto S. [Sabato, S.] un Vanherks [Vanhercke, B.] ar Spasovu [Spasova, S.] (2017. gads) tāpat konstatēja 
pieaugošu tendenci iesaistīt sociālos partnerus programmā "Eiropas pusgads" valsts līmenī. Vairumā gadījumu valsts 
līmeņa sociālā partnera iesaiste sastāv no informācijas vai konsultācijām, kaut arī ir konstatēti gadījuma rakstura patiesas 
līdzdalības gadījumi (spēja ietekmēt programmas "Eiropas pusgads" procesu). Nacionālā sociālā dialoga iezīmēm ir 
būtiska ietekme uz sociālo partneru iesaistes raksturojumu programmā "Eiropas pusgads", tāpat kā šāda ietekme ir arī 
atšķirībām starp nacionālo organizāciju resursiem.   

Tostarp arī Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) (2015. gads) ziņojumā tika atzīmēts, ka programmas "Eiropas 
pusgads" lēmumu pieņemšanas procesā nav ņemti vērā sociālo partneru izteiktie ieguldījumi un viedokļi. Respektīvi, 
programmai "Eiropas pusgads" bija raksturīga arodbiedrību nepietiekama (vai trūkstoša) iesaiste, kad 2014. gadā tika 
aptaujāti Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) dalībnieki. Proti, daudzās valstīs (Slovēnijā, Bulgārijā, Īrijā un Kiprā) 
                                                
27 Piemēram, Nodarbinātības komiteja (EMCO) 2016. gads, Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) 2015. gads, 
Peņakasass R. [Peña-Casas R.]; Sabato S. [Sabato S.]; Lisijs V. [Lisi V.] un Agostini C. [Agostini C.] (2015. gads), 
Sabato S. [Sabato, S.] un Vanherks B. [Vanhercke, B.] ar Spasovu S. [Spasova, S.] (2017. gads), Vanherks B. 
[Vanhercke, B.] un Caitlins J. [Zeitlin J.] Ar Cvinkelu [Zwinkels A.] (2015. gads), Heivards V. [Hayward, W.], Lara 
Montero A. [Lara Montero A.], Merčans Pauless L. [Merchán Paúles, L.] (2018. gads).  
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konsultācijas ar sociālajiem partneriem nenotika vai nu nemaz, vai arī viņu viedokļa apkopošanas metodika bija pilnīgi 
neatbilstoša (Spānijā). Dažos gadījumos, lai arī tika iesaistīti sociālie partneri, konsultācijas bija neformālas (Itālijā) vai 
oficiālas, bet neefektīvas vai nepietiekamas (Nīderlandē, Polijā un Ungārijā). Tikai dažas valstis (Vācija, Dānija, Zviedrija, 
Francija un Beļģija) ir ziņojušas par labi strukturētu sociālo dialogu attiecībā uz programmu "Eiropas pusgads". Tomēr pat 
valstīs, kur bija dialogs notika organizētā veidā, tas ne vienmēr bija efektīvs. Respektīvi, tas bieži vien neatbilda 
savlaicīguma un informācijas pilnvērtīguma kritērijiem. Jo īpaši Vācijā savlaicīgums bija neatbilstošs. Dānijā no diskusijas 
tika izslēgti valsts ekonomikas raksturlielumi. Francijā diskusijas notika parlamentu maiņas periodā un tikai tad, kad 
lēmums jau bija ticis pieņemts.   

 Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound, 2016. gads) veiktajā pētījumā par laikposmu no 
2011. līdz 2014. gadam tika atklāts, ka sociālie partneri ir iesaistīti NRP izstrādē lielākajā daļā dalībvalstu (Horvātija, 
Ungārija un Rumānija tiek uzskatītas par izņēmumiem, kur netika konstatēta neviena sociālā partnera iesaistīšanās 
NRP izstrādē). Neraugoties uz to, šīs līdzdalības raksturs un kvalitāte ievērojamā mērā atšķiras. Attiecībā uz iesaistīšanas 
raksturu, vairums valstu organizēja trīspusējas sanāksmes, savukārt dažās dalībvalstīs tika izmantots cits iesaistīšanās 
veids (skatīt 3. tabulu). 

3. tabula: Sociālo partneru iesaistes formas NRP sagatavošanā 

Trīspusējās sanāksmes Citas iesaistīšanās formas  

Standarta 
trīspusēja 
iestāde 

Īpašā "Eiropas 
komiteja" 

Trīspusējas specifiski 
veidotas 
komitejas/sanāksmes 

Atsevišķas 
sanāksmes ar 
arodbiedrībām/darba 
devēju organizācijām 

Tikai rakstiskas 
konsultācijas 

Čehija, 
Luksemburga, 
Malta, 
Nīderlande, 
Slovēnija, 
Slovākija 

Bulgārija, Dānija, 
Somija, Francija, 
Polija, Zviedrija 

Austrija, Austrija, 
Beļģija, Kipra, Spānija, 
Itālija, Latvija, 
Apvienotā Karaliste 

Vācija, Igaunija, Itālija, 
Luksemburga 

Spānija (līdz 
2014. gadam), Lietuva 

Avots: Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound, 2016. gads) 

Kā redzams augstāk, tikai dažas (6) dalībvalstis izstrādā īpašus noteikumus, kas reglamentē sociālo partneru 
iesaistīšanos programmā "Eiropas pusgads" (skatīt 4. tabulu).  

4. tabula: Īpašas sociālā dialoga struktūras programmā "Eiropas pusgads"/"Eiropa 2020" 

Dalībvalsts Uzbūve  

Bulgārija Darba grupa "Eiropa 2020" 

Dānija Kontaktkomiteja "Eiropa 2020" 

Somija ES lietu koordinācijas procedūra 

Francija Sociālā dialoga un starptautisko lietu komiteja 

Polija Starpministriju komiteja programmas "Eiropa 2020" stratēģijai 

Zviedrija Formāla struktūra jautājumiem, kas saistīti ar programmas "Eiropa 2020" stratēģiju 

Avots: Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound, 2016. gads) 

Citās valstīs šādas konsultācijas notiek, izmantojot esošās sociālā dialoga struktūras un struktūras. Pati par sevi tā nav 
negatīva parādība, jo daudzās valstīs ir spēcīgas esošās trīspusējās struktūras vai konsultāciju kārtība, kurās tiek 
apspriesti vispārējie nacionālo reformu procesi, kas ietver ar VSR saistītas reformas.  

Ziņojumā secināts, ka regulāras konsultācijas saistībā ar programmu "Eiropas pusgads", kurās būtu pietiekami daudz laika 
informēšanai un konsultācijām, notiek tikai 10 dalībvalstīs (skatīt 5. tabulu). Papildus tam, lai gan veiktās konsultācijas ir 
regulāras, vēl septiņās valstīs tiek uzskatīts, ka jēgpilnām konsultācijām nav ticis atvēlēts pietiekami daudz laika. Vēl citās 
piecās valstīs konsultācijas tiek uzskatītas par pārāk neregulārām un neparedzamām, lai tās būtu efektīvas un jēgpilnas. 

5. tabula: Biežums un laiks, kas atvēlēts konsultācijām ar sociālajiem partneriem un iesaistīšanai NRP 
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Konsultāciju biežums Informācijai un konsultācijām atvēlētais laiks 
(sociālā partnera uztvere) un sanāksmju skaits 

Konsultāciju līdzsvars 

Regulāras, 
paredzama
s 

Neregulāras
, pēkšņas 

Pietiekams 
laiks 
informācijai 
un 
konsultācijā
m 

Nepietieka
ms laiks 
informācijai 
un 
konsultācijā
m 

Tikai viena 
sanāksme 

Vairāk 
par 
vienu 
sanāks
mi 

Process uz 
vienlīdzīgiem 
priekšnosacīj
umiem 

Nevienlīdzīg
s 

Austrija, 
Beļģija, 
Bulgārija, 
Vācija, 
Dānija, 
Igaunija, 
Francija, 
Lietuva, 
Flandrija, 
Malta, 
Nīderlande, 
Polija, 
Zviedrija 
(kopš 
2013. gada
), Slovēnija, 
Slovākija 

Kipra, 
Čehija, 
Spānija, 
Somija, 
Itālija, 
Luksemburg
a, Apvienotā 
Karaliste 

Austrija, 
Beļģija, 
Kipra, 
Čehija, 
Vācija (EO), 
Dānija, 
Igaunija, 
Somija, 
Lietuva, 
Malta, 
Nīderlande, 
Polija, 
Zviedrija, 
Slovākija, 
Apvienotā 
Karaliste 

Bulgārija, 
Vācija (TU), 
Spānija, 
Francija, 
Itālija, 
Luksembur
ga, Latvija, 
Slovēnija 

Bulgārija, 
Vācija, 
Spānija, 
Somija, 
Francija, 
Luksemburg
a, Flandrija, 
Malta, 
Nīderlande, 
Slovēnija, 
Apvienotā 
Karaliste 

Austrija, 
Beļģija, 
Kipra, 
Čehija, 
Dānija, 
Igaunija, 
Itālija, 
Lietuva, 
Polija, 
Zviedrija
, 
Slovākij
a 

Austrija, 
Beļģija, 
Čehija, 
Vācija, 
Dānija, 
Igaunija, 
Spānija, 
Somija, 
Francija, 
Itālija, 
Lietuva, 
Luksemburga
, Latvija, 
Malta, 
Nīderlande, 
Polija, 
Zviedrija, 
Slovēnija, 
Slovākija, 
Apvienotā 
Karaliste 

Bulgārija, 
Kipra 

Avots: Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound, 2016. gads) 

Šīs informācijas ievākšanas rezultātā ziņojumā mēģināts novērtēt sociālo partneru ietekmes līmeni uz NRP saturu, pēc kā 
tika konstatēts sekojošais: 

• Piecās valstīs sociālajiem partneriem ir liela ietekme uz NRP saturu; 
• 13 valstīs tiem ir ierobežota vai ļoti ierobežota ietekme; 
• Sešās valstīs tiem nav nekādas ietekmes. 

 

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) pētījums tāpat arī uzrādīja, ka tikai 10 valstīs sociālie 
partneri ir kaut mazākajā mērā iesaistīti VSR noteikšanā vai ieviešanā (Beļģijā, Bulgārijā, Čehijā, Somijā, Francijā, 
Luksemburgā, Maltā, Nīderlandē, Slovēnijā, Zviedrijā). Sakarā ar Zviedrijas sociālo partneru īpašo autonomo lomu tas ļāva 
pat modificēt VSR, ko Eiropas Komisijai izstrādājuši sociālie partneri (tas attiecās uz sākotnējās algas līmeni un DAAL). 
Kopumā sociālo partneru loma VSR ieviešanā ir saistīta ar viņu īpašās kompetences jomām, piemēram, iesaistīšanos un 
konsultēšanos darba tiesību aktu izstrādē vai pārskatīšanā. Piemēram, Francijā, izmantojot VSR, kas mudina palielināt 
pieaugušo līdzdalību mūžizglītībā, 2013. gadā tika noslēgts starpprofesionālu sociālo partneru nolīgums attiecībā uz 
mūžizglītību. 

Visās citās valstīs tiek uzskatīts, ka svarīgas darba tirgus un ekonomiskās reformas ir īstenotas bez sociālo partneru 
iesaistes, ja VSR ir vērstas uz kompetences jomām vai sociālo partneru iesaisti. 
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3.2. Vietējo un reģionālo pašvaldību iesaistīšanās 
programmas "Eiropas pusgads" procesā 

Reģionu komiteja (RK) 2017. gada maijā pieņēma Rīcības kodeksu vietējo un reģionālo pašvaldību iesaistei 
programmā "Eiropas pusgads".28 Šajā kontekstā RK ir novērtējusi VRP iesaistīšanos nacionālajā programmas "Eiropas 
pusgads" procesā29.  

Reģionālās komitejas (RK) analīze30 konstatēja, ka 2019. gadā 137 apakškategoriju rekomendācijas 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 teritoriālās VSR veido 62% no visām VSR un ir veidotas sekojošā veidā:   

• 112 rekomendācijas tika attiecinātas uz šķēršļu novēršanu investīciju veikšanai, salīdzinot ar 79 vienībām 
2018. gadā, sakarā ar programmas "Eiropas pusgads" pastiprinātu uzmanību ieguldījumiem šajā gadā, 

• 26 rekomendācijas bija saistītas ar vietējo un reģionālo pašvaldību administratīvās kapacitātes uzlabošanu, 
galvenokārt koncentrējoties uz tālejošiem izaicinājumiem, un tika adresētas 17 dalībvalstīm,  

• 55 rekomendācijas atbalstīja Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanu. 
Šie konstatējumi apstiprina svarīgo ES pilsētu un reģionu lomu VSR izpildē un nepieciešamību iesaistīt tās kā partnerus 
nacionālo reformu programmu (NRP) izstrādē. 

2. attēlā ir apkopots novērtējums par VRP iesaistīšanās pakāpi programmas "Eiropas pusgads" procesā. Tas uzrāda 
ievērojamu atšķirību starp dažām Ziemeļ- un Centrāleiropas ES-15 valstīm, kurām raksturīga spēcīga un salīdzinoši 
augstas kvalitātes VRP iesaistīšanās procesā. Tas ietver valstis ar spēcīgām reģionālās pašpārvaldes tradīcijām, ieskaitot 
tādas federālās valstis kā Austriju, Beļģiju un Vāciju, kā arī Itāliju un Spāniju, kurām arī ir spēcīga reģionālās valdības 
atbildība.  Citas valstis, kuras tiek uzskatītas par aktīvām saistībā ar VRP iesaisti NRP sagatavošanā, ieviešanā un 
novērtēšanā, ir Nīderlande, Zviedrija un Latvija. 

VRP atbildība NRP īstenošanā visbiežāk tiek pieminēta saistībā ar politikas jomām, kas vērstas uz sociālās integrācijas 
realizēšanu. Citas bieži pieminētās teritoriālās tēmas ir izglītība, veselības aprūpe, nodarbinātība, mājokļi un sociālās 
politikas iniciatīvas (kā jau tika uzsvērts iepriekš), kā arī uzņēmējdarbības vides uzlabojumi. Apkopojot: 

• 15 NRP jo īpaši atsaucas uz vietējo un reģionālo pašvaldību (VRP) iesaistīšanu NRP izstrādē – detalizētāki 
apraksti sniegti Vācijas, Dānijas, Francijas, Nīderlandes un Zviedrijas nacionālajās reģionālajās 
programmās (NRP); 

• Visās NRP ir atsauce uz VRP lomu NRP īstenošanā, galvenokārt saistībā ar sociālās iekļaušanas pasākumiem 
(14), budžeta, fiskāliem un administratīviem jautājumiem (13), nodarbinātības politiku (10), 
ekonomikas/uzņēmējdarbības attīstības politiku (8) un izglītību (7). 

• Tikai deviņās NRP ir īpaši norādīta uz VRP lomu iepriekšējo NRP novērtēšanā (Bulgārijas, Čehijas, Igaunijas, 
Spānijas, Horvātijas, Ungārijas, Luksemburgas, Portugāles, Slovēnijas un Slovākijas). 

Citā RK sagatavotajā ziņojumā ir uzsvērti daži labas prakses piemēri attiecībā uz VRP iesaistīšanos programmā "Eiropas 
pusgads".31. Šie secinājumi ir gūti no padziļinātu gadījumu izpētes modeļa sešās dalībvalstīs, un tāpēc tā nav izsmeļoša 
informācija, ne arī paredzēta, lai atspoguļotu pastāvošo praksi. Zemāk esošajās rūtiņās ir apkopoti attiecīgie trīs valstu 
piemēri, kas parāda atšķirīgu pieredzi.  

 

2. attēls: VRP iesaistes apmērs programmā "Eiropas pusgads" 2017. gadā 

                                                
28 Materiāls pieejams visās ES oficiālajās valodās vietnē http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/Pages/opinion-
factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%205386/2016  
29 Metodikas mērķis ir novērtēt dažādu rīcības kodeksā iekļauto elementu esamību valsts līmenī, piemēram, vai 
NRP atspoguļo teritoriālās atšķirības un problēmas, kā arī dažādu politikas pasākumu ietekmi teritoriālajā līmenī; 
VRP iesaistīšanu NRP sagatavošanā, ieviešanā un novērtēšanā; VRP institucionālo kapacitāti, kā arī partnerības un 
daudzlīmeņu pārvaldības modeļus. 
30 https://cor.europa.eu/en/news/Pages/2019-CSRs.aspx  
31 Reģionālā komiteja (2017. gads), programmas "Eiropas pusgads" uzlabošana, iesaistot vietējās un reģionālās 
pašvaldības: augstvērtīgas prakses un paraugu pārskats 

http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%205386/2016
http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%205386/2016
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://cor.europa.eu/en/news/Pages/2019-CSRs.aspx&data=02%7C01%7C%7Ca001172f101443a8b53908d70c26d7fb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636991233284117841&sdata=F9YSYRQlNi3p7EoU85JAJyuEM4lIZ8tgDIb9+e
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Zviedrijā VRP tiek uzskatīta par pilntiesīgu partneri programmas "Eiropas pusgads" procesā, un tai tiek piedāvātas 
dažādas iespējas sniegt ieguldījumu visā programmas ciklā. To pamatā ir rakstiska vienošanās starp sociālajiem 
partneriem par apspriešanās procesa apjomu, formātu un grafiku.  

Nacionālās reģionālās programmas (NRP) pielikumā ir parādīts arī liels skaits piemērotu prakšu NRP prioritāšu 
īstenošanā, uzsverot vietējo reģionālo pašvaldību (VRP) ciešo iesaisti visā procesā.  

Koordinācijas process šobrīd ir bijis stabils jau vairākus gadus, un ieinteresētās puses to uzskata par labi 
funkcionējošu. 

Francijā VRP ir oficiāls statuss un tās tiek atzītas par partneriem programmas "Eiropas pusgads" procesā. Tie ir 
iesaistīti brīfingos un neformālās sanāksmēs, kuras visā cikla garumā organizē kā valsts valdība, tā arī programmas 
"Eiropas pusgads" komisijas amatpersonas. 

Arī Itālijā  VRP iesaistīšanās procesā kādu laiku ir bijusi stabila, un VRP pārstāvji sevi uzskata par nozīmīgiem 
partneriem.  

Tomēr abās valstīs VRP dalībniekiem ir ierosinājumi šo procesu uzlabošanai, un, lai gan Itālijā tiek uzskatīts, ka daudzi 
no RK rīcības kodeksā iekļautajiem elementiem jau ir iekļauti šajā procesā, Francijā tiek uzskatīts, ka ir jāpieliek vairāk 
darba. Šajā sakarā tiek darīts nozīmīgs darba apjoms, un VRP apgalvo, ka to ietekme uz NRP sagatavošanu ir samērā 
ierobežota. 
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Avots: Reģionālā komiteja (2017. gads), Vietējo un reģionālo pašvaldību iesaiste programmā "Eiropas pusgads": 
2017. gada nacionālo reformu programmu analīze 

Akadēmiskās studijas parasti ir vienisprātis, ka valsts līmenī programmas "Eiropas pusgada" procesu stingri kontrolē 
centrālā valdība, standarta situācijās – finanšu ministrija vai premjerministra birojs, vai cita ministrija, kuras pārziņā ir 
vispārējā atbildība par lietu. Ieinteresēto pušu iesaistīšana ārpus centrālās valdības atšķiras, atkarībā no valsts konteksta.  

Sabato S. [Sabato, S.] un Vanherks B. [Vanhercke, B.] ar Spasovu [Spasova, S.] (2017. gads) ir identificējuši vairākas 
izmaiņas valstu sociālo partneru efektīvai iesaistīšanai programmā "Eiropas pusgads":  

• dažādu dalībnieku iesaistīšanas mehānismu pavairošana dažkārt apgrūtina sociālo partneru izpratni attiecībā uz 
to, kādi pienākumi ietilpst kuru pušu atbildībā;  

• galvenajiem dalībniekiem ir atšķirīgas cerības attiecībā uz to, kādu ieguldījumu no sociālajiem partneriem 
paredzēts sniegt, un to, kādai ietekmei tiem vajadzētu būt attiecībā uz lēmumu pieņemšanu;  

• biznesa un arodbiedrību pārstāvjiem ir atšķirīgs viedoklis par nākamajiem soļiem, lai nodrošinātu palielinātu 
sociālo partneru iesaisti programmā "Eiropas pusgads", kas samazina tās efektivitāti;  

• saikne starp programmu "Eiropas pusgads" un standarta (valsts un Eiropas) sociālo dialogu joprojām ir neskaidra 
un dažreiz tiek apstrīdēta: arodbiedrībām un darba devējiem ir atšķirīgs viedoklis par to, kā sasaistīt abas 
dinamikas. 
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4. Secinājumi  
Būtiska akadēmisko pētījumu daļa ir vērsta uz to, cik lielā mērā programma "Eiropas pusgads" ietekmē valstu politiku un 
reformas. Vairāki avoti koncentrējas uz atšķirību pakāpi un iemesliem saistībā ar VRR ieviešanu valstī (Alsidijs [Alcidi] un 
Gross [Gross] 2015. gads, Eiropas Parlamenta ziņojumi, Darvass [Darvas] un Leandro [Leandro] (2015. gads), Derūss 
[Deroose] un Griēss [Griesse] 2014. gads),bet neviens no viņiem nepēta, vai VSR un strukturālās reformas, kas ieteiktas 
valstīm programmas "Eiropas pusgads" procesā, drīzāk tiek īstenotas tur, kur ir iesaistīti sociālie partneri un VRP, lai gan 
tas ir nepārprotami tiek izprasts un uzskatīts par pamatojumu šīs iesaistes stiprināšanai sociālo partneru paziņojumos un 
reģionālās komitejas (RK) prakses kodeksā. Tas ir elements, kuru var tālāk novērtēt kā daļu no projekta, lai izveidotu 
piemērotāku VRP un sociālo VRP partneru iesaisti programmas "Eiropas pusgads" procesā.  

Interesants literatūras kopums pastāv, analizējot gadījumus, kad valstis, iespējams, seko programmas "Eiropas pusgads" 
virzieniem un maina politikas, kā ieteikts rekomendācijās (Derūss [Deroose] un Griēss [Griesse] 2014. gads). Akadēmiskie 
eksperti to uzskata par pastāvošu gadījumu sekojošās situācijās: 

• Valstis atrodas vēlēšanu ciklā un meklē jaunas idejas/atbalstu politiskajām programmām; 
• Mazākām valstīm pastāv augstāka iespēja, ka tās ņems vērā Eiropas ieteikumus, ņemot vērā, ka lielākas valstis 

ir vairāk centrētas uz sevi, lai pievērstu rekomendācijām uzmanību;  
• Tirgus spiediens ir tik liels, ka nepieciešama tūlītēja politikas reakcija (piemēram, banku reformas); 
• VSR ir atbalstītas ar ES regulējuma normatīviem (jautājumos par valsts finansēm).  

Viena no acīmredzamajām nepilnībām (iztrūkumiem) esošajā literatūrā attiecas uz sociālo partneru lomas novērtējumu 
VRP nozarē programmas "Eiropas pusgads" ietvaros. Lai gan darba devējus iespējams tieši reprezentēt VRP sektorā, jo 
īpaši valstīs, kurās pastāv īpašas nozares darba devēju organizācijas, šī iesaistīšanās var nebūt specifiski vērsta uz 
VRP kā darba devēju lomu. Tas tāpat nozīmē, ka maz ir zināms par arodbiedrību iesaistīšanos šajā nozarē. Pēc 
pieejamiem pierādījumiem šķiet skaidrs, ka sociālie partneri, kas iesaistīti šādos procesos valsts līmenī, parasti ir sociālo 
partneru organizācijas. Tas, cik lielā mērā šīs organizācijas konsultējas attiecībā uz savu dalību, iesaistoties programmas 
"Eiropas pusgads" procesā, lielākoties nav zināms. Tāpēc projektam ir bijis īpaši interesanti noteikt sekojošus aspektus: 
a) cik lielā mērā nozaru VRP arodbiedrības un darba devēju organizācijas ir tieši iesaistītas programmas "Eiropas 
pusgads" procesos un b) ja tās nav tieši iesaistītas, cik lielā mērā to vadības hierarhijā augstāk esošas organizācijas rīkot 
ar minētajām organizācijām konsultācijas, lai tas sniegtu ieguldījumu nacionālajos konsultācijas procesos. 

Kopumā aina attiecībā uz VRP iesaisti šķiet pozitīvāka nekā aina attiecībā uz sociālo partneru organizāciju iesaisti. Tomēr 
projekta ietvaros tika mēģināts pārskatīt, cik lielā mērā pieredze šajā jomā ir tikai, vai galvenokārt, saistīta ar esošajām 
dialoga struktūrām un lēmumu pieņemšanas autonomijas pakāpi, kas piešķirta VRP. Turklāt tika veikts novērtējums 
attiecībā uz to, vai valsts līmenī ir veikti īpaši pasākumi, lai uzlabotu attiecīgo dalībnieku iesaisti programmas "Eiropas 
pusgads" procesos. Tas mudināja iegūt zināšanas un mācīties no paraugprakses un sniedza noderīgu mācību attiecībā uz 
to, vai biežie atkārtojumi attiecībā uz šādas līdzdalības nozīmīgumu no Eiropas līmeņa ir snieguši ietekmi pēdējo gadu 
laikā. Īpaši saistošas šādas mācības ir par šīs iesaistes struktūru, grafiku, biežumu un stabilitāti, kā arī par tās faktisko 
ietekmi uz nacionālo reģionālo programmu (NRP) izstrādi un ieviešanu. 
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PIELIKUMS NR. 1 Pašreizējā stāvokļa novērtējums: vietējo un reģionālo 
iestāžu un sociālo partneru iesaistīšanās programmā "Eiropas pusgads" 
valsts līmenī Dānijā, Somijā un Zviedrijā 
Šajā sadaļā apskatīta pieejamā informācija par sociālo partneru un vietējo un reģionālo pašvaldību iesaistīšanos 
programmas "Eiropas pusgads" procesā valsts līmenī Dānijā, Somijā un Zviedrijā. Ņemot vērā augstāk minēto literatūras 
trūkumu par nozaru sociālo partneru iesaistīšanu vietējās un reģionālās valdības sektorā programmas "Eiropas 
pusgads" procesā, turpmāk izklāstītā sākotnējā analīze koncentrējas uz pieejamajiem pierādījumiem par valsts līmeņa 
sociālo partneru (augstākā līmeņa organizāciju) lomu un vietējās un reģionālās pašvaldības lomu. Aptauju atbildes un 
interviju rezultāti, kā arī reģionālā semināra norise tika izmantota, lai aprakstītu sociālo partneru iesaistīšanos VRP sektorā. 

Valstu sociālo partneru organizāciju iesaistīšanās programmas "Eiropas pusgads" procesā 
Dānijā, Somijā un Zviedrijā sociālais dialogs tradicionāli ir būtisks lēmumu pieņemšanas struktūru pamats, un arī 
koplīgumiem ir liela nozīme noteikumu un standartu ieviešanā, jo īpaši attiecībā uz nodarbinātības noteikumiem un darba 
tirgus jautājumiem. Sociālo partneru lomas nozīmīgums un viņu ieguldījums lēmumu pieņemšanā ir vispāratzīts. 

Tā rezultātā, iespējams, nav pārsteidzoši, ka kopumā sociālo partneru organizācijas iesaistīšanās programmas "Eiropas 
pusgads" procesā raksturu un kvalitāti vērtē kā pozitīvu. Visās valstīs ir izveidotas īpašas struktūras un procesi (piemēram, 
ES 2020 komiteja, ES apakškomitejas u. tml.), lai organizētu konsultāciju procesu ap programmas "Eiropas 
pusgads" procesu (skatīt arī atsevišķu valstu prezentācijas).  

Tāpat Ir arī vērts atzīmēt, ka šajās valstīs, kaut arī pastāv īpašas struktūras un komitejas, tie nav vienīgie forumi, kur ar 
Eiropas partneriem tiek pārrunāti ar programmu "Eiropas pusgads" saistīti politikas jautājumi. Ņemot vērā notiekošo dialoga 
procesu starp darba devēju organizācijām, arodbiedrībām (un VRP pārstāvjiem) un centrālo valdību (neatkarīgi no tā, vai tas 
notiek formāli vai pēc speciāla, uz vietas organizēta principa), politikas jautājumi, uz kuriem attiecas arī programmas 
"Eiropas pusgads" process, regulāri tiek risināti, regulāri apspriežot tos kā daļu no aktuālās nacionālās politikas veidošanas. 
Tas nozīmē, ka papildus organizētās programmas "Eiropas pusgads" īpašās konsultācijas tiek "pievienotas" klāt jau pie labi 
funkcionējoša dialoga procesa. 

Papildus šim notiekošajam dialoga procesam regulāri notiek arī īpašas konsultācijas, kas attiecas uz programmu "Eiropas 
pusgads" (skatīt arī tālāk sniegto tabulu). Parasti tiek uzskatīts, ka tās nodrošina pietiekamu laiku savu viedokļu un 
ieguldījumu sniegšanai. 

1. tabula: Biežums un laiks, kas atvēlēts konsultācijām ar sociālajiem partneriem un iesaistīšanai NRP 

Konsultāciju biežums Informācijai un konsultācijām atvēlētais laiks 
(sociālā partnera uztvere) un sanāksmju skaits 

Konsultāciju līdzsvars 

Regulāras, 
paredzama
s 

Neregulāras
, pēkšņas 

Pietiekams 
laiks 
informācijai 
un 
konsultācijā
m 

Nepietiekam
s laiks 
informācijai 
un 
konsultācijā
m 

Tikai 
viena 
sanāksm
e 

Vairāk 
par vienu 
sanāksm
i 

Process uz 
vienlīdzīgiem 
priekšnosacījumie
m 

Nevienlīdzīg
s 

Dānija, 
Zviedrija  

Somija Dānija, 
Somija, 
Zviedrija 

 Somija Dānija, 
Zviedrija 

Dānija, Somija, 
Zviedrija 

 

Avots: Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound, 2016. gads) 

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) savā 2016. gada pētījumā konstatē, ka sociālie partneri ir 
noteiktā veidā iesaistīti VSR noteikšanā vai ieviešanā Somijā un Zviedrijā. Sakarā ar Zviedrijas sociālo partneru īpašo 
autonomo lomu tas ļāva pat modificēt VSR, ko Eiropas Komisijai izstrādājuši sociālie partneri (tas attiecās uz sākotnējās 
algas līmeni un DAAL).  

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) 2018. gada ziņojumā raksturota sociālo partneru 
iesaistīšanās 2017. gada programmas "Eiropas pusgads" procesā, un tajā norādīts, ka Dānijā, Somijā un Zviedrijā sociāliem 
partneriem tika sniegta informācija par NRP projektiem ar iespēju sniegt komentārus, pie tam laiks tika uzskatīts par 
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pietiekošu šādu viedokļu vai ieguldījumu nodrošināšanai. Zviedrijā sociālie partneri iesniedz kopīgu dokumentu, kurā izceltas 
svarīgākās iniciatīvas – tas pievienots NPR. Dānijā, atsevišķs arodbiedrību un darba devēju organizāciju ieguldījums tiek 
sniegts arī rakstiski. Šis jaunākais ziņojums attiecībā uz sociālajiem partneriem Zviedrijā un darba devēju organizācijām 
Dānijā uzsver, ka, lai arī process tiek uzskatīts par labi strukturētu, tiek uzskatīts, ka faktiskā ietekme uz lēmumu 
pieņemšanu šīm pusēm ir ierobežota. 

Sociālo partneru iesaistīšana vietējās un reģionālajās pašvaldībās programmas "Eiropas 
pusgads" procesa ietvaros 
Kopumā sociālo partneru iesaistīšanās VRP nozarē programmas "Eiropas pusgads" procesā ir ierobežotāka, un tiek 
uzskatīts, ka šo lomu galvenokārt uzņemas valstu arodbiedrības un darba devēju konfederācijas. Turpmākajās sadaļās 
sniegts atsevišķs pārskats par sektoru sociālo partneru iesaistes līmeni trīs valstīs. 

Dānija 

Dānijā, kad tiek izdots valsts ziņojums, vienmēr notiek apspriešanās ar sociālajiem partneriem (ieskaitot VRP sektoru), un 
valdība sniedz iespēju sociālajiem partneriem sniegt komentārus. Arī programmas "Eiropas pusgads" amatpersona Dānijā 
konsultējas ar sociālajiem partneriem – sazinoties ar visām pusēm oktobrī, lai organizētu diskusijas. Sekojoši visas 
ieinteresētās personas tiek uzaicinātas uz kopīgu sanāksmi. Novembrī Komisijas pārstāvji apmeklē Dāniju vizītē uz vietas, 
kuras ietvaros viņi vienmēr apmeklē Nacionālo pašvaldību asociāciju (Kommunernes Landsforening), kas ir darba devēju 
organizācija VRP sektorā. 

Pēc tam Komisija sagatavo ziņojuma projektu, izceļot galvenos jautājumus, kas tiks iekļauti ziņojumā par valsti. Dānijas 
valdība ar šo ziņojumu dalās ar sociālajiem partneriem ar lūgumu sniegt komentārus. Galvenie jautājumi, kas apspriesti ar 
nozares sociālajiem partneriem, parasti attiecas uz izglītību, nodarbinātību, izaugsmi un veselību (galvenie VRP pienākumi). 
Arī sociālajiem partneriem ir iespēja komentēt Dānijas valdības sagatavoto NRP projektu. 

Programma "Eiropas pusgads" tiek apspriesta stratēģijas “Eiropa 2020” komitejā, kas tiekas 3 līdz 4 reizes gadā, un kurā ir 
pārstāvētas visas ieinteresētās puses (konfederāciju līmenī). Turklāt valdībā ir īpašas komitejas, kas nodarbojas ar ES 
jautājumu risināšanu visās ministrijās. Sakarā ar aktīvo dialogu starp Dānijas valdību un sociālajiem partneriem, notiek 
nepārtraukts dialogs par visiem attiecīgajiem ES jautājumiem (pat ārpus stratēģijas "Eiropa 2020" komitejas). 

VSR tiek apspriestas šo konsultāciju procesa ietvaros, un ministru un sociālo partneru sanāksmes notiek pirms katras 
Padomes sanāksmes (piemēram, par iespējamām izmaiņām darba likumos pirms katras Nodarbinātības, sociālās politikas, 
veselības un patērētāju tiesību aizsardzības padome (EPSCO) padomes). 

Tiek uzskatīts, ka pēdējos gados VSR nav bijušas augstā mērā attiecināmas uz VRP. Vispārējs uzskats ir tāds, ka dažkārt 
pastāvīgais uzsvars uz reformu nepieciešamību nepalīdz. Tomēr citos gadījumos VSR var palīdzēt paātrināt reformu 
procesu. Papildus tam, Dānijā tiek uzskatīts, ka sociālie partneri un valdība var arī veikt preventīvas darbības, lai 
nodrošinātu, ka VSR netiek izdotas attiecībā uz pozīcijām, kas varētu būt grūti īstenojamas vai diskutablas. Tas parasti noris 
konfederāciju līmenī, bet konsultējoties ar sektoru organizācijām. 

Apjoms, cik lielā mērā valdība ņem vērā dažādu sociālo partneru viedokli, ir atkarīgs no konkrētās valdības "politiskās 
nokrāsas" un apspriežamā jautājuma. 

Saistībā ar dzimumu līdztiesības jautājumu Dānijai nav izsniegtas VSR, kas būtu saistīts ar šo lietu. Dzimumu 
nodarbinātības atšķirība ir krietni zem ES vidējā līmeņa, kas 2017. gadā ir 11,5%, respektīvi – 6,5% (salīdzinājumā ar 8,5% 
2007. gadā). Nepilna laika nodarbinātības atšķirība starp dzimumiem arī ir zemāka par ES vidējo rādītāju (23%), respektīvi – 
19% (salīdzinājumā ar 22,6% 2007. gadā un atspoguļo nozīmīgāku uzlabojumu nekā vidēji ES). Vīriešu un sieviešu darba 
samaksas atšķirība tagad ir zem ES vidējā līmeņa – 16,2% (respektīvi – 15%); rādītājs, kas agrāk, 2007. gadā, pārsniedza 
ES vidējo līmeni. "Dzemdību atvaļinājuma apgrūtinājums" nodarbinātības līmeņa ziņā ir niecīgs, un Dānija ir viena no 
labākajām ES valstīm attiecībā uz bērnu aprūpes iestāžu pieejamību un pielietojumu. 

Somija 

Somijā VRP sektora arodbiedrības nav sevišķi iesaistītas programmas "Eiropas pusgads" procesā. Šo jautājumu parasti 
apskata un apstrādā konfederācijas. Pašlaik starp arodbiedrību konfederāciju un vietējo pašvaldību arodbiedrībām notiek 
maz konsultācijas. Tiek uzskatīts, ka būtu izdevīgi paplašināt sadarbību šajā jomā. 

Vēl nesen programmas "Eiropas pusgads" process nav bijis svarīgs arodbiedrību darba kārtībā VRP sektorā – daļēji tāpēc, 
ka tas tika uztverts kā jautājums, kas tiek risināts konfederācijas līmenī.  
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Programmas "Eiropas pusgads" Somijas amatpersona organizē atklātus seminārus, un nozaru arodbiedrības ir 
apmeklējušas tos, taču kopumā ir maz laika, lai detalizēti izskatītu programmas "Eiropas pusgads"jautājumus. Tiek 
uzskatīts, ka labu zināšanu attīstīšana šajā jomā ir ļoti laikietilpīga. Neraugoties uz to, šobrīd tiek pielikti vairāk pūliņu, lai 
organizētu regulārākas sanāksmes. 

Valdība organizē arī konsultāciju pasākumu attiecībā uz NRP. Šis pasākums ir adresēts ne tikai sociālajiem partneriem, bet 
arī pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Savā struktūrā tas vairāk ir informācijas sniegšana, nevis konsultāciju pasākums. 

Neraugoties uz to, nozaru arodbiedrībām fakts, ka tās direktīvas ietvaros netiek iesaistītas diskusijās attiecībā uz 
programmu "Eiropas pusgads", nenozīmē, ka konsultācijas nenotiek vispār. Arodbiedrības ir ļoti iesaistītas lēmumu 
pieņemšanā jomās, kas interesē to biedrus (piemēram, nodarbinātība, reģionālā un vietējā attīstība, izglītība, veselība 
u. tml.), un politiskās diskusijas par šiem jautājumiem notiek ar valdību strukturētā un stratēģiskā līmenī, kā arī pēc 
nepieciešamības. 

Saistībā ar dzimumu līdztiesības jautājumu Somijai nav izsniegtas VSR, kas būtu saistīts ar šo lietu. Dzimumu 
nodarbinātības atšķirība ir krietni zem ES vidējā līmeņa – 3,5% (samazinājums no 4,7% 2007. gadā, bet nedaudz lielāks 
nekā 2016. gadā). Nepilna laika nodarbinātības atšķirība starp dzimumiem arī ir zem ES vidējā līmeņa – 9,9% (bet 
augstāka, salīdzinājumā ar 2007. gadu, kad tā bija 9,7%). Dzimumu atalgojuma atšķirības pārsniedz 17,4%, kas ir vidējais 
ES līmenis. "Dzemdību atvaļinājuma apgrūtinājums" nodarbinātības līmeņa ziņā ir aptuveni 15%, un Somija tiek par 
darbojošos vienā augstvērtīgā līmenī ar Dāniju un Zviedriju attiecībā uz bērnu aprūpes iestāžu pieejamību un pielietojumu. 

Zviedrija 

Zviedrijā, raugoties no arodbiedrību viedokļa, programmas "Eiropas pusgads" procesā kopā ar valdību galvenokārt ir 
iesaistītas augstākā līmeņa konfederācijas, kas ir augstākā līmeņa konfederācijas. Pastāv ilgstošas sociālā dialoga tradīcijas 
starp Zviedriju, un kopumā šis process darbojas labi. Šajā līmenī visaktīvāk iesaistās galvenokārt Zviedrijas Pašvaldību un 
reģionu asociācija (SALAR) no darba devēju puses nozares līmeņa. Ņemot to vērā, katrā nozarē tomēr notiek dialogs 
attiecībā uz VSR un programmas "Eiropas pusgads" procesa ietekmi. Valstu līmenī konfederācijas koordinē dialogu ar 
sektoru arodbiedrībām.  

Gadu gaitā programmas "Eiropas pusgads" process ir kļuvis arvien strukturētāks, katru gadu dažādos līmeņos (ar 
premjerministru, ministriem un augstākā līmeņa organizācijām un operatīvākā līmenī) notiekot apmēram 3 līdz 4 
sanāksmēm. Lai arī šim nolūkam pastāv īpašas komitejas un struktūras, pastāvīgas diskusijas aktīvā sociālā dialoga 
procesa ietvaros notiek attiecībā uz attiecīgajām politikām. 

Pašvaldību sektora arodbiedrības vairākus gadus ir diskutējušas par to, kā tās varētu tiešāk iesaistīties programmas 
"Eiropas pusgads" procesā. Tas tiek uzskatīts par svarīgu aspektu, jo ļautu efektīvāk izmantot sadarbības grupu un 
apakšstruktūru kompetences. Ir noturēta tikšanās ar Zviedrijas profesionālo asociāciju konfederāciju (SACO), kas organizē 
23 arodbiedrības, lai pārrunātu, kādā veidā varētu uzlabot nozaru iesaisti.  

Pagaidām nozares arodbiedrības nav sazinājušās ar programmas "Eiropas pusgads" amatpersonu valsts līmenī, taču 
pastāv plāni to darīt. Vienīgais apgrūtinājums ir tāds, ka konsultāciju procesa laika grafiks nozīmē, ka ir grūti iesaistīt vairāk 
organizāciju. 

Starp nozares līmeņa arodbiedrībām tomēr ir taisnīgi teikt, ka kopumā programma "Eiropas pusgads" šobrīd netiek uzskatīta 
par ļoti būtisku VRP politikas sastāvdaļu, jo valstij specifiskajām rekomendācijām (VSR) pastāv tikai ierobežota ietekme 
attiecībā uz sektoru, bet uztraucošie jautājumi (piemēram, pieaugošais prasmju trūkums un vajadzība uzlabot migrantu 
integrāciju) nav VSR uzmanības centrā. Pēdējos gados uzmanība ir tikusi pievērsta tādiem jautājumiem kā mājsaimniecību 
parāds un mājokļu tirgus. 

Vēl viens iemesls, kāpēc programmu "Eiropas pusgads" Zviedrijas arodbiedrības šajā nozarē neuzskata par tik kritisku 
jautājumu, ir tas, ka Zviedrija nav viena no tām valstīm, kuras saskaras ar ārkārtīgi pretrunīgi vērtētām VSR. Tā kā valdības 
finanses parasti ir labā kārtībā un valsts neatrodas eirozonā, pēdējos gados ar arodbiedrībām nav bijis daudz diskusiju 
attiecībā uz VSR. Vienīgo reizi, kad ir pastāvējis nozīmīgs un strīdīgs jautājums, tas ir bijis saistīts ar VSR, kas ietvēra 
ierosinājumu vēl vairāk diferencēt algu līmeni (skatīt arī iepriekš). Ņemot vērā, ka tiek uzskatīts, ka tas ir sociālo partneru 
jautājums, darba devēji un arodbiedrības kopīgi ar valdību strādāja, lai bloķētu šīs VSR apstiprināšanu Padomē. Kopš tā 
laika tiek uzskatīts, ka vairums VSR nav bijušas pretrunīgas, un dažos gadījumos tās ir palīdzējušas izcelt jautājumus, 
kurām bijuši nepieciešami risinājumi (piemēram, mājokļa izmaksas un mājsaimniecību parāds). 

Turklāt ir svarīgi ņemt vērā, ka NRP process neatbilst Zviedrijas politikas veidošanas ciklam (piemēram, budžeta noteikšana 
u. tml.). Vienošanās par budžetu parasti notiek pirms NRP, kas nozīmē, ka NRP ietver esošo prioritāšu atkārtotu 
paziņošanu. 
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Valsts līmenī sociālie partneri sniedz kopīgu ieguldījumu NRP pielikumā, kurā aprakstīti viņu pasākumi attiecīgajās jomās. 
Īpaši aktīva organizācija, sagatavojot attiecīgu ieguldījumu NRP, ir SALAR. Pielikumā ir VRP un sociālo partneru attiecīgās 
prakses piemēri jomās, kuras uzsvērtas programmas "Eiropas pusgads" ietvaros. 

Saistībā ar dzimumu līdztiesības jautājumu Zviedrijai nav izsniegtas VSR, kas būtu saistīts ar šo lietu. Dzimumu 
nodarbinātības atšķirība ir krietni zem ES vidējā līmeņa – 4% (samazinājums no 6% 2007. gadā). Vīriešu un sieviešu daļējas 
nodarbinātības darba samaksas atšķirība arī ir zem ES vidējā līmeņa, respektīvi – 21%, kas ir rādītājs, kas agrāk, 
2007. gadā, pārsniedza ES vidējo līmeni. Dzimumu apmaksas atšķirība ir zem ES vidējā līmeņa – 13,3% (samazinājums no 
16,5% 2007. gadā). "Dzemdību atvaļinājuma apgrūtinājums" nodarbinātības līmeņa ziņā nepastāv vispār, un Zviedrija ir 
viena no labākajām ES valstīm attiecībā uz bērnu aprūpes iestāžu pieejamību un pielietojumu. 

Vietējo un reģionālo pašvaldību iesaistīšanās programmas "Eiropas pusgads" procesā 
Reģionu komiteja (RK) 2017. gada maijā pieņēma Rīcības kodeksu vietējo un reģionālo pašvaldību iesaistei 
programmā "Eiropas pusgads".32 Šajā kontekstā RK ir novērtējusi VRP iesaistīšanos nacionālajā programmas "Eiropas 
pusgads" procesā33. Ir būtiski atzīmēt, ka šis ziņojums ir balstīts uz to, kādā veidā šī loma tiek aprakstīta NRP, nevis uz VRP 
pārstāvju aptauju attiecībā uz viņu pašu izpratni par viņu līdzdalības raksturu un kvalitāti.  

Šajos ziņojumos saistībā ar VRP iesaistīšanos Dānijā, Somijā un Zviedrijā tiek konstatēti šādi aspekti: 

• VRP ir iesaistīta NRP izstrādē visās valstīs, ar visdetalizētākajiem aprakstiem esot tieši Dānijas un Zviedrijas NRP; 

• Visās NRP ir atsauce uz VRP lomu NRP īstenošanā, galvenokārt saistībā ar sociālās iekļaušanas pasākumiem, 
budžeta, fiskāliem un administratīviem jautājumiem, nodarbinātības politiku, ekonomikas/uzņēmējdarbības 
attīstības politiku un izglītību. 

Zviedrijā VRP tiek uzskatīta par pilntiesīgu partneri programmas "Eiropas pusgads" procesā, un tai tiek piedāvātas dažādas 
iespējas sniegt ieguldījumu visā programmas ciklā. To pamatā ir rakstiska vienošanās starp sociālajiem partneriem par 
apspriešanās procesa apjomu, formātu un grafiku.  

Nacionālās reģionālās programmas (NRP) pielikumā ir parādīts arī liels skaits piemērotu prakšu NRP prioritāšu īstenošanā, 
uzsverot vietējo reģionālo pašvaldību (VRP) ciešo iesaisti visā procesā.  

Koordinācijas process šobrīd ir bijis stabils jau vairākus gadus, un ieinteresētās puses to uzskata par labi funkcionējošu. 

Secinājumi un jomas diskusijām un uzlabojumiem 

Kopumā Dānijas, Somijas un Zviedrijas sociālo partneru iesaiste programmas "Eiropas pusgads" procesā tiek uzskatīta par 
pozitīvu, proaktīvu un labi strukturētu, pat ja saglabājas atsevišķi spēkā esoši jautājumi par sociālo partneru ietekmes līmeni 
uz galīgajiem lēmumiem. Būtu svarīgi turpināt noskaidrot, kādā sakarā un kādā veidā šāda ietekme varētu tikt pastiprināta 
nākotnē. 

Darba devēju tiešu iesaistīšanos VRP nozarē Dānijā un Zviedrijā var uzskatīt par nozīmīgāku nekā VRP darba devēju tiešu 
iesaistīšanos Somijā un arodbiedrību iesaistīšanos VRP sektorā visās trīs valstīs, kuras mēdz tikt pārstāvētas dialoga 
procesā attiecīgo valstu konfederācijām. Pēdējos gados ir pieaugusi interese par tiešāku iesaistīšanos, un ir veikti centieni 
aktīvākam dialogam attiecībā uz programmu "Eiropas pusgads" ar attiecīgajām programmas amatpersonām un arodbiedrību 
konfederācijām.   

Tiek uzskatīts, ka lielākai līdzdalībai nepieciešams vairāk laika un zināšanu, kā arī izmaiņas noteiktajās un iedibinātajās 
procedūrās. Spēju attīstība un kapacitātes stiprināšana šajā jomā būtu nozīmīgs ieguldījums. Kopumā apjoms, kādā 
nesenās VSR ir bijuši nozīmīgas VRP sektoram, ir bijis samērā ierobežots.  

Vienlaicīgi, ir daži jautājumi (piemēram, izstāšanās vai "atkrišana" no izglītības ieguves, prasmju trūkuma, migrantu 
integrācija), kas nav daļa no VSR, kurus sociālie partneri uzskatīja par svarīgiem iekļaut diskusijās attiecībā uz programmu 
"Eiropas pusgads". 

  

                                                
32 Materiāls pieejams visās ES oficiālajās valodās vietnē http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/Pages/opinion-
factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%205386/2016  
33 Metodikas mērķis ir novērtēt dažādu rīcības kodeksā iekļauto elementu esamību valsts līmenī, piemēram, vai 
NRP atspoguļo teritoriālās atšķirības un problēmas, kā arī dažādu politikas pasākumu ietekmi teritoriālajā līmenī; 
VRP iesaistīšanu NRP sagatavošanā, ieviešanā un novērtēšanā; VRP institucionālo kapacitāti, kā arī partnerības un 
daudzlīmeņu pārvaldības modeļus. 

http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%205386/2016
http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%205386/2016
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PIELIKUMS NR. 2 Pašreizējā stāvokļa novērtējums: vietējo un reģionālo 
iestāžu un sociālo partneru iesaistīšanās programmā "Eiropas pusgads" 
valsts līmenī Spānijā, Itālijā un Francijā 
Šajā pielikumā apskatīta pieejamā informācija par sociālo partneru un vietējo un reģionālo pašvaldību iesaistīšanos 
programmas "Eiropas pusgads" procesā valsts līmenī Spānijā, Itālijā un Francijā. Ņemot vērā augstāk minēto literatūras 
trūkumu par nozaru sociālo partneru iesaistīšanu vietējās un reģionālās valdības sektorā programmas "Eiropas 
pusgads" procesā, turpmāk izklāstītā sākotnējā analīze koncentrējas uz pieejamajiem pierādījumiem par valsts līmeņa 
sociālo partneru (augstākā līmeņa organizāciju) lomu un vietējās un reģionālās pašvaldības lomu. Aptauju atbildes un 
interviju rezultāti, kā arī reģionālā semināra norise tika izmantota, lai aprakstītu sociālo partneru iesaistīšanos VRP sektorā. 

Valstu sociālo partneru organizāciju iesaistīšanās programmas "Eiropas pusgads" procesā 
Spānijā, Itālijā un Francijā sociālā dialoga tradīcijas ir atšķirīgas. Spānijā ir augsts koplīgumu slēgšanas līmenis 
(aptuveni 90%). Uz lielāko daļu darba ņēmēju attiecas vairāku darba devēju koplīgumi, kas noslēgti valsts, reģionālā un 
provinču līmenī. 2017. gadā tika atjaunots sociālais dialogs par nodarbinātības politiku Spānijā, izveidojot dažādas 
trīspusējas struktūras. Diskusijās šajās struktūrās ir bijis iespējams iekļaut noteiktu sociālo partneru priekšlikumus politikas 
reformās. Tomēr arodbiedrības uzsver, ka galvenās izmaiņas ir saistītas ar faktu, ka valdība ir sākusi ņemt vērā dažus viņu 
priekšlikumus, viedokļus un idejas (sakarā ar arodbiedrībām labvēlīgākās valdības nomaiņu). Francijā koplīgumu slēgšana 
galvenokārt tiek veikta nozaru līmenī. Arī kolektīvo līgumu slēgšanas iespējas Francijā ir ļoti augstas. Sociālā dialoga 
mehānismi un procedūras Francijā darbojas labi. Kopumā ar visām pārstāvošajām sociālo partneru organizācijām notiek 
apspriešanās trīspusējās institūcijās Nacionālajā kolektīvo koplīgumu un pārrunu padomē vai sociālā nodrošinājuma 
struktūrās, kā arī divpusējās un neformālās diskusijas ar valdību par gandrīz visām politikas jomām. Itālijā galvenā loma 
nodarbinātības attiecību, darba apstākļu un darba attiecību struktūru pārvaldībā ir arodbiedrībām, darba devēju 
organizācijām un valsts iestādēm. Lai arī Itālijā sociālā partnera iesaistīšana notiek daudzos neformālos gadījuma kanālos 
(nevis sistemātiski), pastāv arī oficiālas un institucionālas apmaiņas procedūras. Tomēr šķiet, ka pašreizējā valdība 
pienācīgi neņem vērā pašreizējo institucionālo struktūru apmaiņai starp sociālajiem partneriem – Nacionālo ekonomikas un 
darba padomi (CNEL)34, sakarā ar tās nevēlēšanos pilnīgāk iesaistīties sadarbībā ar sociālajiem partneriem. 

Sociālo partneru iesaistīšana programmas "Eiropas pusgads" procesā atspoguļo vispārējos nacionālā sociālā dialoga 
procesus un to paražas un tradīcijas, kā arī ir iestrādāta iepriekš izveidotās trīspusējās struktūrās. Šī iemesla dēļ bieži ir grūti 
nodalīt sociālo partneru iesaistīšanos ES programmas "Eiropas pusgads" procesā no citiem nacionālā sociālā dialoga 
procesiem. 

Šajā kontekstā Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) 2017. gada ziņojumā izklāstīts uzskats, ka 
Francija ir viena no valstīm, kur sociālo partneru iesaistīšanos programmas "Eiropas pusgads" procesā var raksturot kā 
vidējas pakāpes institucionalizāciju; konsultēšanās notiek regulāri, paredzamā un līdzsvarotā veidā. Tomēr sociālie partneri 
Francijā ir snieguši arī ziņas, ka viņiem nav pietiekami daudz laika informācijas saņemšanai, izskatīšanai un konsultācijām. 
Turpretī Itālijā un Spānijā ir konstatēts, ka pastāv neliela institucionalizācijas pakāpe attiecībā uz programmas "Eiropas 
pusgads" konsultāciju procedūrām. Šajā gadījumā konsultācijas ir neregulāras, un informācijas ieguves, uzskatīšanas un 
konsultāciju laiks tiek uzskatīts par nepietiekamu, vai nu ilgst tikai vienu dienu (Spānijā), vai arī sastāv no dažām, 
neregulārām sanāksmēm (Itālijā). 

Tā rezultātā, iespējams, nav pārsteidzoši, ka kopumā sociālo partneru organizācijas iesaistīšanās programmas "Eiropas 
pusgads" procesā raksturu un kvalitāti vērtē tādu, kam nepieciešami papildu uzlabojumi. Tikai Francijā ir izveidotas īpašas 
struktūras un procesi (piemēram, Eiropas un starptautisko lietu sociālā dialoga komiteja (CDSEI), kas ir Nodarbinātības 
ministrijas pakļautībā), lai organizētu konsultāciju procesu ap programmas "Eiropas pusgads" procesu (skatīt arī atsevišķo 
valstu prezentācijas, kas sniegtas tālāk).  

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) savā 2017. gada pētījumā konstatē, ka sociālie partneri ir 
noteiktā veidā iesaistīti VSR noteikšanā vai ieviešanā, ar būtiskām atšķirībām starp, no vienas puses – Itāliju/Spāniju, un no 
otras – Franciju. Tādās valstīs kā Itālija šī iesaistīšanās ir bijusi pakļauta politiskai gribai – tāpēc atsevišķu gadu griezumā 
sociālie partneri nav bijuši iesaistīti. Spānijā, pēc nepieciešamības uz vietas organizētas sanāksmes notika katru gadu, un 

                                                
34 Nacionālās ekonomikas un darba padomes (CNEL) pastāvēšana ir noteikta Itālijas konstitūcijā (99. pants). Šai padomei 
nav pilnvaru pārvaldīt darba koplīgumu slēgšanu, jo tā ir konsultatīva institūcija, kas atbalsta valdību un parlamentu. 
Papildus tam, CNEL locekļi tiek izvirzīti un iecelti individuāli, nevis kā darba devēju/darba ņēmēju organizāciju pārstāvji. 
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sociālo partneru līdzdalība bija ierobežota līdz informācijas sniegšanas sesijām, bet bez reālām konsultācijām. Francijā 
sociālo partneru iesaistīšanās ir atzīta par regulāri notiekošu un paredzamu. 

Attiecībā uz sanāksmju skaitu, kas tiek rīkotas, lai apspriestu programmas "Eiropas pusgads" procesu, starp valstīm pastāv 
ievērojamas atšķirības. Francijā notika tikai viena sanāksme, kuras ilgums bija apmēram puse dienas vai mazāk. Ņemot to 
vērā, ir jāatzīmē, ka sociālie partneri Francijā, Itālijā un Spānijā uzskata, ka informācijai un konsultācijām atvēlētais laiks nav 
pietiekams.   Atzinumi par konsultācijām atvēlēto laiku ir atkarīgi arī no NRP būtiskuma valsts kontekstā.  

Turpretī Spānijā, kur NRP bija svarīgs instruments, lai ieviestu pretrunīgi vērtētās strukturālās reformas, kuras ieteica 
Eiropas institūcijas (piemēram, decentralizētāku kolektīvo koplīgumu slēgšanas sistēmu un pensiju reformas), sociālie 
partneri, īpaši arodbiedrības, sūdzējās par laika trūkumam diskusijai, jo viņi nacionālo reģionālo programmu (NRP) saņēma 
tajā pašā dienā, kad tā tika iesniegta Eiropas Komisijai. Turklāt arodbiedrības izteica piezīmi, ka no 2011. līdz 2014. gadam 
tās tikušas informētas tikai par vispārējo NRP saturu. Arī Francijā sociālie partneri kritizēja informācijas procesu un 
konsultācijām atvēlēto laiku kā nepietiekamu. Turklāt viņi izteica komentārus, ka patiesa informācijas apmaiņa nenotika 
tāpēc, ka lielākoties dokumenti tika nosūtīti pēdējā brīdī un bija pieejami tikai angļu valodā. Lai arī pēdējos divos gados 
Francijā ir veikti noteikts skaits uzlabojumu, sociālie partneri joprojām uzskata, ka konsultācijas par nacionālās 
VRP noteikšanas un pieņemšanas procesu tiek rīkotas pārāk vēlu. 

1. tabula: Biežums un laiks, kas atvēlēts konsultācijām ar sociālajiem partneriem un iesaistīšanai NRP 

Konsultāciju biežums Informācijai un konsultācijām atvēlētais laiks 
(sociālā partnera uztvere) un sanāksmju skaits 

Konsultāciju līdzsvars 

Regulāras, 
paredzamas 

Neregulāras
, pēkšņas 

Pietiekams 
laiks 
informācijai 
un 
konsultācijā
m 

Nepietieka
ms laiks 
informācijai 
un 
konsultācijā
m 

Tikai 
viena 
sanāks
me 

Vairāk 
par 
vienu 
sanāks
mi 

Process uz 
vienlīdzīgiem 
priekšnosacīju
miem 

Nevienlīdzīgs 

Francija  Spānija, 
Itālija 

 Spānija, 
Francija, 
Itālija 

Spānija, 
Francija 

Itālija Spānija, 
Francija, Itālija 

 

Avots: Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound, 2016. gads) 

2018. gada Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) ziņojumā, kurā raksturota sociālo partneru 
iesaiste 2017. gada programmas "Eiropas pusgads" procesā, norādīts, ka Itālijā nepastāv koordinētas valdības darbības, 
kurās būtu iesaistīti sociālie partneri, jo procesā ir iesaistītas dažādas aģentūras un institūti: Valsts aģentūra aktīvai darba 
tirgus politikai (ANPAL), Nacionālais sociālā nodrošinājuma institūts (INPS) un Darba un sociālās politikas ministrija. Spānijā 
sociālie partneri uzskatīja, ka pašreizējās struktūras un prakse nav piemērota efektīvam to iesaistīšanās procesam 
NRP izstrādē. Galvenā Spānijas arodbiedrību izteiktā kritika bija saistīta ar kopīgotās informācijas nepietiekamību, jo tika 
sniegts tikai virspusējs programmas struktūras izklāsts. Tādējādi sanāksmē nebija iespējams apspriest īpašos iekļaujamos 
pasākumus. Turpretī Francijā valsts iestādes, arodbiedrības un darba devēju organizācijas ziņo, ka ir apmierinātas ar īpašo 
pēc nepieciešamības, uz vietas rīkoto struktūru piemērotību. Tikai Francijā visas iesaistīšanas procesā iesaistītās puses 
vienojās, ka 2017. gadā bija pietiekami daudz laika, lai efektīvi piedalītos NRP novērtēšanā. 

 

Sociālo partneru iesaistīšana vietējās un reģionālajās pašvaldībās programmas "Eiropas 
pusgads" procesa ietvaros 
Kopumā sociālo partneru iesaistīšanās VRP nozarē programmas "Eiropas pusgads" procesā ir ierobežotāka, un tiek 
uzskatīts, ka šo lomu galvenokārt uzņemas valstu arodbiedrības un darba devēju konfederācijas. Turpmākajās sadaļās 
sniegts atsevišķs pārskats par sektoru sociālo partneru iesaistes līmeni trīs valstīs. 

Spānija 

Spānijā valdības sākotnējais nodoms bija ierobežot sociālo partneru iesaistīšanos rakstiskā konsultāciju procesā. Ņemot to 
vērā, sociālie partneri 2013. gadā saņēma vēstuli ar lūgumu pārsūtīt valdībai savus priekšlikumus attiecībā uz NRP. Tomēr 
2014. gadā arodbiedrības noraidīja ideju savus priekšlikumus nosūtīt rakstiski, ar priekšnosacījumu, ka valdībai vispirms tos 
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būtu jāuzaicina uz tikšanos. Rezultātā valdība noorganizēja trīspusēju sanāksmi, kurā tā informēja sociālos partnerus par 
vispārēju NRP saturu. Ekonomikas un sociālo lietu padome, kurā piedalās kā augstākā līmeņa arodbiedrības, tā arī darba 
devēju organizācijas, starp citām ieinteresētajām pusēm, paziņoja, ka sociālie partneri uzskata to līdzdalību NRP izstrādē, 
uzraudzībā un novērtēšanā par nepietiekošu. Ekonomikas un sociālo lietu padome apgalvo, ka "netika ievērota NRP 
demokrātiskas īstenošanas procedūra, kas tika noteikta stratēģijā 2020. gadam".  

Intervijas, kas tika veiktas reģionālā seminārā, arī uzrādīja, ka sociālie partneri VRP sektorā uzskata, ka viņu līdzdalība nav 
labi strukturēta un nav skaidri noteikta ar specifiskiem termiņiem, iespējām vai sanāksmēm (piemēram, lai sniegtu 
komentārus un ieguldījumu NRP izstrādes procesā). Teorētiski reģionālajām pašvaldībām ir nozīmīga loma pašreizējā 
institucionālajā sistēmā. Neraugoties uz to, praksē programmas "Eiropas pusgads" procesu stingri kontrolē centrālā valdība, 
vietējām varas iestādēm atļaujot vēl mazāku līdzdalību (salīdzinājumā ar reģionālajām administrācijām). Paralēli tam, 
sociālajiem partneriem, atkarībā no politikas jomas, ir dažādas iespējas ietekmēt centrālo valdību un reģionālās 
administrācijas.  

Saistībā ar dzimumu līdztiesības jautājumu Spānijai nav izsniegtas VSR, kas būtu saistīts ar šo lietu. Dzimumu 
nodarbinātības atšķirība ir samērā līdzīga ES vidējam līmenim, kas 2017. gadā bija 11,5%, respektīvi – 11% (salīdzinājumā 
ar 19% 2008. gadā). Nepilna laika nodarbinātības atšķirība starp dzimumiem ir zemāka par ES vidējo rādītāju (23%), 
respektīvi – 17% (salīdzinājumā ar 19% 2007. gadā un atspoguļo līdzīgu uzlabojumu, kā vidēji ES). Dzimumu apmaksas 
atšķirība ir zem ES vidējā līmeņa, kas ir 16,2%, respektīvi – 14%. "Dzemdību atvaļinājuma apgrūtinājums" nodarbinātības 
līmeņa ziņā ir maznozīmīgs, Spānijai esot virs vidējā ES valstu līmeņa attiecībā uz bērnu aprūpes iestāžu pieejamību un 
pielietojumu. 

Francija 

Francija ir apstiprinājusi īpašus noteikumus, normatīvus un/vai memorandus, ar kuriem tiek izveidotas oficiālas struktūras 
konsultācijām starp sociālajiem partneriem un valdību jautājumos, kas saistīti ar stratēģiju "Eiropa 2020". Francijā 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.35 Valstu valdība apspriežas ar augstākā līmeņa sociālajiem partneriem par NRP saturu, 
un viņi var nosūtīt savus rakstiskos komentārus, kurus pēc tam pievieno NRP. 

Arī sociālie partneri ir iesaistīti arī programmas "Eiropas pusgads" procesā, ko valsts līmenī Francijā veic EK delegācija šajā 
valstī. Regulāras ikgadējas sanāksmes ar sociālajiem partneriem tiek organizētas arī EK pārstāvju ikgadējās misijas ietvaros 
no Briseles galvenā biroja36. Arī sociālie partneri regulāri iesniedz rakstiskas idejas un ieguldījumus, kā arī īsteno cita veida 
viedokļu apmaiņu ar EK pārstāvjiem. Kopumā sadarbība un mijiedarbība ar EK delegāciju un programmas "Eiropas 
pusgads" amatpersonām ir ļoti aktīva – tiek organizētas sanāksmes 2 līdz 3 reizes gadā, lai apspriestu valsts ziņojumus, 
informētu par VSR, apspriestu galvenās ekonomiskās un sociālās problēmas, kā arī ar mērķi veicināt regulāru informācijas 
plūsmu un apmaiņu.  

Sākot ar 2019. gada programmas "Eiropas pusgads" ciklu, tās reģionālā dimensija tiks pastiprināta, īpašu uzmanību 
pievēršot reģionālo problēmu un atšķirību analīzei valsts ziņojumā. Tajā būs arī pielikums, kurā norādīts, kā Kohēzijas fonda 
ieguldījumus varētu labāk sasaistīt ar galvenajām reģionālajām investīciju vajadzībām. 

Saistībā ar dzimumu līdztiesības jautājumu Francijai ir netieša pašreiz spēkā esoša VSR, kas attiecas uz šo lietu.37 
Dzimumu nodarbinātības atšķirība ir krietni zem ES vidējā līmeņa, kas 2017. gadā ir 11,5%, respektīvi – 8,7% 
(salīdzinājumā ar 10,2% 2008. gadā). Nepilna laika nodarbinātības atšķirība starp dzimumiem arī ir zemāka par ES vidējo 
rādītāju (23%), respektīvi – 22% (salīdzinājumā ar 25% 2007. gadā un atspoguļo nozīmīgāku uzlabojumu nekā vidēji ES). 
Neraugoties uz to, dzimumu apmaksas atšķirība ir līdzīga vidējam ES valstu līmenim, kas ir 16,2%, respektīvi – 15%. 

                                                
35 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1570en.pdf  
36 Piemēram, 2018. gada novembrī tika organizēta oficiāla sanāksme, kurā piedalījās arī arodbiedrības (trīs no piecām 
arodbiedrībām ieradās uz sapulci), respektīvi – Francijas Demokrātiskā darba konfederācija (Confédération française 
démocratique du travail/CFDT), Darbaspēka asociācija (Force Ouvrière/FO) un Francijas vadītāju konfederācija – vispārējā 
vadītāju konfederācija (Confédération française de l'encadrement – Confédération générale des Cadres/CFE-CGC), kā arī 
darba devēju organizācijas – Francijas uzņēmējdarbības kustība (Mouvement des Entreprises de France/Medef), Mazo un 
vidējo uzņēmumu konfederācija (Confédération des petites et moyennes entreprises/CPME) un Vietējo uzņēmumu 
savienība (Union des Entreprises de Proximité/U2P, kas pārstāv ļoti maza izmēra uzņēmumus).  
37 Veicināt vienlīdzīgas iespējas un piekļuvi darba tirgum, tostarp cilvēkiem ar migrantu izcelsmi.  

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1570en.pdf
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"Dzemdību atvaļinājuma apgrūtinājums" nodarbinātības līmeņa ziņā ir niecīgs, un Francija ir viena no labākajām ES valstīm 
attiecībā uz bērnu aprūpes iestāžu pieejamību un pielietojumu. 

Itālija 

Itālijā no 2011. līdz 2014. gadam NRP ir iekļāvušas sociālo partneru viedokli tikai attiecībā uz sociālo partneru nolīgumiem 
un norunām, kurš pats par sevi bija saskaņā ar valdības politiku. Piemēram, 2012. gadā NRP ietvēra "Starpkonfederālo 
nolīgumu par kolektīvo sarunu un koplīgumu struktūru (2011. gada 28. jūnijs) par kolektīvo sarunu decentralizāciju". 
2013. gada NRP skaidri atsaucas uz "Pamatnostādnēm produktivitātes un konkurētspējas palielināšanai Itālijā", kas 
parakstītas 2012. gada 21. novembrī. Tomēr darba tirgus reformu, jeb tā dēvētā Darba likuma, pieņemšanu atbalstīja tikai 
darba devēju organizācijas, un nevis arodbiedrības. Apjoms, cik lielā mērā valdība ņem vērā dažādu sociālo partneru 
viedokli, ir atkarīgs no konkrētās valdības "politiskās nokrāsas" un apspriežamā jautājuma. Tā sauktajai Monti valdībai bija 
organizēts un strukturēts konsultāciju process ar Reģionu konferenci par jautājumiem, kas skar programmu "Eiropas 
pusgads". Attiecības ar pašreizējo valdību ir sarežģītākas, jo koordinācijas struktūras vairs nepastāv – tās nav izveidotas, un 
iepriekšējā pieredze vairs netiek izmantota.  

Tomēr sociālie partneri joprojām koordinē savu reakciju uz programmas "Eiropas pusgads" procesu. Piemēram, no 
arodbiedrību puses, Itālijas Ģenerālā darba konfederācija (CGIL) nodrošina koordinētu savu dalībnieku reakciju attiecībā uz 
GIP, NRP un VSR. Neraugoties uz to, nacionālās valdības iesaistīšanās līmenis ir ļoti zems. Pretēji tam, sadarbība un 
mijiedarbība ar EK delegāciju un programmas "Eiropas pusgads" amatpersonām ir daudz aktīvāka – tiek organizētas 
sanāksmes 2 līdz 3 reizes gadā, lai apspriestu valsts ziņojumus, informētu par VSR, apspriestu galvenās ekonomiskās un 
sociālās problēmas, kā arī ar mērķi veicināt regulāru informācijas plūsmu un apmaiņu.  

Saistībā ar dzimumu līdztiesības jautājumu Itālijai ir pašreiz spēkā esoša VSR, kas attiecas uz šo lietu.38 Dzimumu 
nodarbinātības atšķirība ir virs ES vidējā līmeņa, kas 2017. gadā ir 11,5%, respektīvi – 20,8% (salīdzinājumā ar 24,4% 
2008. gadā). Nepilna laika nodarbinātības atšķirība starp dzimumiem arī ir virs ES vidējā rādītāja (23%), respektīvi – 25% 
(salīdzinājumā ar 22% 2007. gadā un atspoguļo nedaudz labāku uzlabojumu, nekā vidēji ES). Neraugoties uz to, dzimumu 
apmaksas atšķirība ir krietni zem vidējā ES valstu līmeņa, kas ir 16,2%, respektīvi – 5%. "Dzemdību atvaļinājuma 
apgrūtinājums" nodarbinātības līmeņa ziņā Itālijā pastāv, un tas ir zem vidējā ES valstu līmeņa attiecībā uz bērnu aprūpes 
iestāžu pieejamību un pielietojumu. 

 

Vietējo un reģionālo pašvaldību iesaistīšanās programmas "Eiropas pusgads" procesā 
Reģionu komiteja (RK) 2017. gada maijā pieņēma Rīcības kodeksu vietējo un reģionālo pašvaldību iesaistei 
programmā "Eiropas pusgads".39 Šajā kontekstā RK ir novērtējusi VRP iesaistīšanos nacionālajā programmas "Eiropas 
pusgads" procesā40. Ir būtiski atzīmēt, ka šis ziņojums ir balstīts uz to, kādā veidā šī loma tiek aprakstīta NRP, nevis uz VRP 
pārstāvju aptauju attiecībā uz viņu pašu izpratni par viņu līdzdalības raksturu un kvalitāti.  

Šajos ziņojumos saistībā ar VRP iesaistīšanos Spānijā, Francijā un Itālijā tiek konstatēti šādi aspekti: 

• VRP ir zināmā mērā iesaistīta NRP izstrādē visās trīs valstīs, ar visdetalizētākajiem aprakstiem pastāvot tieši 
NRP ietvaros; Itālijā NRP sagatavošanas procesā tika iesaistīti reģioni un autonomās provinces. Francijā vietējo un 
reģionālo pašvaldību pārstāvniecības ir bijušas iesaistītas kā daļa no konsultāciju procesa, kas rakstiski tika veikts 
2018. gada martā. Spānijā vairākas autonomās kopienas ir devušas ieguldījumu NRP sagatavošanā, iesniedzot to 
pasākumu sarakstu, kurus tās vēlas īstenot. 

• Visās NRP ir atsauce uz VRP lomu NRP īstenošanā, galvenokārt saistībā ar fiskālo politiku: valsts budžets un 
VRP finansēšana, MVU/uzņēmējdarbības atbalsts, transporta un transporta infrastruktūra, nodarbinātība, sociālā 
iekļaušana, izglītība un PTAI (pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas). 

                                                
38 Veicināt sieviešu līdzdalību darba tirgū, izmantojot visaptverošu stratēģiju, racionalizējot ģimenes atbalsta politiku un 
palielinot bērnu aprūpes iestāžu pārklājumu.  
39 Materiāls pieejams visās ES oficiālajās valodās vietnē http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/Pages/opinion-
factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%205386/2016  
40 Pieejams vietnē https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/NRP2018/NRP2018.pdf Metodikas mērķis ir novērtēt 
dažādu rīcības kodeksā iekļauto elementu esamību valsts līmenī, piemēram, vai VRP atspoguļo teritoriālās atšķirības un 
problēmas, kā arī dažādu politikas pasākumu ietekmi teritoriālajā līmenī; VRP iesaistīšanu VSR sagatavošanā, ieviešanā un 
novērtēšanā; VRP institucionālo kapacitāti, kā arī partnerības un daudzlīmeņu pārvaldības modeļus. 

http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%205386/2016
http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%205386/2016
https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/NRP2018/NRP2018.pdf
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Nacionālās reģionālās programmas (NRP) pielikumā ir parādītas arī atsevišķas  piemērotu prakses NRP prioritāšu 
īstenošanā, uzsverot vietējo reģionālo pašvaldību (VRP) noteiktu iesaisti visā procesā.  

Secinājumi un jomas diskusijām un uzlabojumiem 
Sociālo partneru Spānijā, Itālijā un Francijā iesaistīšanās programmas "Eiropas pusgads" procesā kopumā ir atšķirīga – 
Francijā un Spānijā tā tiek veikta augstākā līmenī un ir labāk strukturēta, salīdzinot ar Itāliju. Kopumā neskaidrības un 
aktuālie jautājumi joprojām pārspēj sociālo partneru ietekmes spējas un līmeni attiecībā uz galīgajiem lēmumiem. Būtu 
svarīgi turpināt noskaidrot, kādā sakarā un kādā veidā šāda ietekme varētu tikt pastiprināta nākotnē. 

Pēdējos gados ir pieaugusi interese par tiešāku iesaistīšanos, un ir veikti centieni aktīvākam dialogam attiecībā uz 
programmu "Eiropas pusgads" ar attiecīgajām programmas amatpersonām un augstākajiem sociālo partneru līmeņiem. 
Viena no Spānijā esoša sociālā partnera paustajām idejām bija izveidot Viseiropas vietējo un reģionālo pašvaldību 
(VRP) darba grupu. Šī darba grupa katru gadu varētu sekot līdzi programmas "Eiropas pusgads" procesam, savā darbībā 
atspoguļojot tos pašreiz pieejamos mehānismus, kas nepārprotami neatbalsta VRP iesaistīšanos. Darba grupa varētu 
sagatavot koordinētāku VRP reakciju uz galvenajiem jautājumiem, kas ietekmē VRP partnerus visā Savienībā, efektīvāk 
apmainīties ar informāciju gan par programmas "Eiropas pusgads" procesu un saturu, gan par VRP partneru iespējām, 
nodrošināt koordinētāku un vienotāku uzraudzības procesu, n tādējādi nodrošinot spēcīgāku balsi vietējām un reģionālajām 
pašvaldībām (VRP). Darba grupā tāpat varētu ietilpt arī vairākas apakšgrupas, kas rūpīgāk sekotu galvenajām tēmām un 
nodrošinātu ciešāku uzraudzību un ietekmi, nekā tas ir pašlaik. Tas varētu nodrošināt VRP darba kārtības koordinēšanu, lai 
ar VRP saistītie jautājumi tiktu konsekventāk atspoguļoti un apskatīti vairākās dalībvalstīs (un sadarbības ietvaros starp 
tām), nekā tas notiek pašlaik.   

Tiek uzskatīts, ka lielākai līdzdalībai nepieciešams vairāk laika un zināšanu, kā arī izmaiņas noteiktajās un iedibinātajās 
procedūrās. Veiktspējas izstrāde un veiktspējas stiprināšana šajā jomā būtu nozīmīgs ieguldījums, kas tāpat veidotu arī 
valstu valdību strukturētāku un atklātāku pieeju VRP sociālo partneru un VRP sektora kā tāda iesaistei programmas 
"Eiropas pusgads" procesos. Šeit pastāv iespēja attīstīt strukturētākus un operatīvākus pasākumus, lai palielinātu 
VRP sociālo partneru iesaisti. Kopumā sociālie partneri vēlētos aktīvāk iesaistīties, jo tie uzskata, ka to pašreizējā līdzdalība 
ir diezgan formāla, un ka tiem ir ierobežotas iespējas reāli ietekmēt programmas "Eiropas pusgads" rezultātus. Tāpēc ir 
iespējami uzlabojumi un turpmāka mehānismu un iesaistīšanas procedūru precizēšana un smalkāka pielāgošana. 

Kopumā apjoms, kādā nesenās VSR ir bijuši nozīmīgas VRP sektoram, ir bijis samērā ierobežots. Tajā pašā laikā ir virkne 
kritisku jautājumu (piemēram, programmas "Eiroropas pusgads" sociālās dimensijas stiprināšana, nodarbinātības – darba 
vietu radīšana, un pienācīgas kvalitātes nodarbinātības veicināšana vietējā līmenī, palīdzība jauniem un ilgstošiem 
bezdarbniekiem, darba tirgus izmaiņu risināšana, bērnu aprūpes uzlabošana, vecāka gadagājuma cilvēku aprūpe, veselības 
aprūpes iestādes), kas nav daļa no tām VSR, kuras sociālie partneri uzskatīja par svarīgām iekļaut diskusijās saistībā ar 
programmu "Eiropas pusgads". 
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PIELIKUMS NR. 3 Pašreizējā stāvokļa novērtējums: vietējo un reģionālo 
iestāžu un sociālo partneru iesaistīšanās programmā "Eiropas pusgads" 
valsts līmenī Čehijā, Igaunijā, Latvijā un Lietuvā 
Šajā sadaļā apskatīta pieejamā informācija par sociālo partneru un vietējo un reģionālo pašvaldību iesaistīšanos 
programmas "Eiropas pusgads" procesā valsts līmenī Čehijā, Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Ņemot vērā augstāk minēto 
literatūras trūkumu par nozaru sociālo partneru iesaistīšanu vietējās un reģionālās valdības sektorā programmas "Eiropas 
pusgads" procesā, turpmāk izklāstītā analīze koncentrējas uz pieejamajiem pierādījumiem par valsts līmeņa sociālo partneru 
(augstākā līmeņa organizāciju) lomu un vietējās un reģionālās pašvaldības lomu. Aptauju atbildes un interviju rezultāti, kā arī 
reģionālā semināra norise tika izmantota, lai aprakstītu sociālo partneru iesaistīšanos VRP sektorā. 

Valstu sociālo partneru organizāciju iesaistīšanās programmas "Eiropas pusgads" procesā 
Čehijā, Igaunijā, Latvijā un Lietuvā parādās līdzīgas iezīmes sociālā dialoga tradīcijās. Visās četrās valstīs nodarbinātības 
koplīguma slēgšana galvenokārt notiek uzņēmumu līmenī; tajās pastāv vājākas nozaru un starpnozaru koplīgumu sarunu 
struktūras. Darbinieku īpatsvars, uz kuriem attiecas koplīgumi, visās četrās valstīs ir zems – zem 30%. Biedru skaits 
arodbiedrībās ir zems un visās četrās valstīs pastāvīgi samazinās. Izņemot Igauniju, valstīm ir trīspusēja konsultāciju 
institūcija, kurā notiek sociālais dialogs un konsultācijas ar pārstāvētajiem sociālajiem partneriem.  

Čehijas Republikā kolektīvās sarunas par koplīgumiem notiek galvenokārt uzņēmumu līmenī, šāda veida kolektīvajām 
sarunām par koplīgumiem sasniedzot apmēram 30% no darbaspēka.41 Vēl viena novērojama tendence ir nepārtraukts 
dalības arodbiedrībās samazinājums. No 2004. līdz 2016. gadam arodbiedrību blīvums ir samazinājies no 20,6% līdz 11,9%; 
laika posmā no 2011. līdz 2016. gadam tas ir samazinājās no 16% līdz 11,9%, t. i., aptuveni par četriem procentpunktiem. 
Trīspusējas sarunas starp sociālajiem partneriem un valdību valsts līmenī notiek Čehijas Republikas ekonomiskā un sociālā 
līguma padomē (Rada hospodářské a sociální dohody České republiky/RHSD ČR). Padomē ir pārstāvēti četri atzīti sociālie 
partneri.42 

Igaunijā kolektīvās sarunas attiecībā uz koplīgumiem ir ļoti decentralizētas, un Igaunijā dominējošais darba koplīgumu 
slēgšanas līmenis ir bijis, un joprojām ir, uzņēmumu līmenī. 2015. gadā aptuveni 20% darbinieku ziņoja, ka uz tiem attiecas 
koplīgums.43 Gan biedru skaits arodbiedrībās, gan to skaits pēdējos 10 gados ir samazinājies, sākot ar 10,7% 2009. gadā, 
un līdz pat 7,2% 2015. gadā.44 Trīspusējā sociālā dialoga sistēma valsts līmenī nav īpaši reglamentēta. Sociālie partneri 
parasti piedalās tiesību aktu izstrādes konsultāciju posmā un atrodas dažu galveno darba tirgus un sociālo institūciju 
(piemēram, Bezdarba apdrošināšanas padomes) uzraudzības padomēs. Pēdējos gados sociālie partneri diezgan bieži ir 
pauduši neapmierinātību par to, ka tie netiek iekļauti politisko lēmumu pieņemšanas procesā tik bieži, cik vēlētos, vai arī tiek 
iekļauti tikai un vienīgi procesu vēlākajos posmos. Ir bijuši arī gadījumi, kad tika panākta trīspusēja vienošanās, bet vēlāk 
valsts to vienpusēji mainījusi, neatkarīgi no sociālo partneru uzskatiem.45  

Latvijā galvenais darba koplīgumu slēgšanas līmenis ir uzņēmumu līmenis, savukārt nozaru un starpnozaru koplīgumu 
slēgšanas izpausmes ir vājas. Tiek uzskatīts, ka koplīgumu seguma apjoms ir zems – no 7% līdz 15% no darbaspēka.46 
Arodbiedrību blīvums Latvijā samazinās. Arodbiedrību blīvums, kas aprēķināts kā proporcija no kopējā darbinieku skaita, 
kuri ir kādas arodbiedrības biedri, 1992. gadā bija 46%, 1994. gadā tas bija samazinājies līdz 27%, un 2016. gadā turpināja 
samazināties līdz pat 10,7%. Valsts līmenī darba devējus pārstāv viena darba devēju organizācija, Latvijas Darba devēju 
konfederācija (LDDK), bet darbiniekus – viena arodbiedrību organizācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS). 
Trīspusējs sociālais dialogs valsts līmenī notiek ar Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) starpniecību. 

                                                
41 Uzņēmuma līmeņa koplīgumi (ULK), kas noslēgti 2016. gadā, aptvēra 1 291 miljonus darbinieku, kas ir 30,4% no 
4 244 miljoniem reģistrēto darba ņēmēju. Skatīt https://www.eurofound.europa.eu/country/czech-republic#actors-and-
institutions  
42 Darba devēju organizācijas – Čehijas Republikas Rūpniecības konfederācija (Svaz průmyslu a dopravy ČR/SP ČR); 
Čehijas Republikas Darba devēju un uzņēmēju asociāciju konfederācija (Konfederace zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů České republiky/KZPS ČR); arodbiedrības – Čehijas un Morāvijas arodbiedrību konfederācija 
(Českomoravská konfederace odborových svazů/ČMKOS); Čehijas Republikas autonomo arodbiedrību asociācija (Asociace 
samostatných odborů České republiky/ASO ČR). 
43 https://www.eurofound.europa.eu/country/estonia#collective-bargaining  
44 https://www.eurofound.europa.eu/country/estonia#actors-and-institutions  
45 Skatīt https://www.eurofound.europa.eu/country/estonia#actors-and-institutions  
46 https://www.eurofound.europa.eu/country/latvia#collective-bargaining  

https://www.eurofound.europa.eu/country/czech-republic#actors-and-institutions
https://www.eurofound.europa.eu/country/czech-republic#actors-and-institutions
https://www.eurofound.europa.eu/country/estonia#collective-bargaining
https://www.eurofound.europa.eu/country/estonia#actors-and-institutions
https://www.eurofound.europa.eu/country/estonia#actors-and-institutions
https://www.eurofound.europa.eu/country/latvia#collective-bargaining
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Nacionālā trīspusējā sadarbības padome (NTSP) izskata politikas plānošanas dokumentus un normatīvo aktu projektus, un 
sniedz priekšlikumus to uzlabošanai šādās jomās: sociālā drošība; valsts budžeta vadlīnijas; ekonomiskās un reģionālās 
attīstības stratēģija; veselība; vispārējās un profesionālās izglītības attīstība; nodarbinātība, profesiju klasifikācija; 
starptautisko saistību īstenošana.  

Lietuvā kolektīvās sarunas par koplīgumiem galvenokārt notiek uzņēmumu līmenī (izņemot dažas nozares). Pēc ekspertu 
vērtējumiem kopējais kolektīvo koplīgumu (algu) slēgšanas segums Lietuvā varētu būt mazāks par 15 – 20%.47 
Arodbiedrību sastāvs Lietuvā kopumā ir diezgan zems, un pēdējā desmitgadē tas ir pastāvīgi samazinājies. Pēc Lietuvas 
statistikas datiem, no 2011. līdz 2016. gadam arodbiedrību biedru skaits Lietuvā samazinājās no 108,9 līdz 91,5, 
arodbiedrību blīvumam tādējādi samazinoties no 9,7% līdz 7,7%.48 Lietuvā ir vairākas trīspusējas padomes un komisijas. 
Lielākā daļa ir specializējušās un darbojas valsts līmenī, savukārt dažas darbojas arī reģionālā līmenī. Galvenā trīspusējā 
organizācija (LRTT) tika nodibināta 1995. gadā. Normatīvie projekti, kas tiek iesniegti valdībai par attiecīgiem darba, 
sociālajiem un ekonomiskajiem jautājumiem, iepriekš saskaņojami ar LRTT. 

Sociālo partneru iesaistīšana programmas "Eiropas pusgads" procesā atspoguļo vispārējos nacionālā sociālā dialoga 
procesus un to paražas un tradīcijas, kā arī ir iestrādāta iepriekš izveidotās trīspusējās struktūrās. Šī iemesla dēļ bieži ir grūti 
nodalīt sociālo partneru iesaistīšanos ES programmas "Eiropas pusgads" procesā no citiem nacionālā sociālā dialoga 
procesiem. 

Šajā kontekstā 2017. gada Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) ziņojumā49 pausts uzskats, ka 
Igaunijā, Latvijā, Lietuvā institucionālā dalība programmas "Eiropas pusgads" procesā notiek ar trīspusēju konsultatīvo 
institūciju starpniecību, ievērojot standarta mehānismus, kas ļauj oficiāli konsultēties ar sociālajiem partneriem. Neraugoties 
uz to, sociālie partneri vēlētos aktīvāk iesaistīties, jo tie uzskata, ka to pašreizējā līdzdalība ir diezgan formāla, un ka tiem ir 
ierobežotas iespējas reāli ietekmēt rezultātus. Tā rezultātā, iespējams, nav pārsteidzoši, ka kopumā sociālo partneru 
organizācijas iesaistīšanās programmas "Eiropas pusgads" procesā raksturu un kvalitāti vērtē kā pozitīvu. Šī situācija tika 
apstiprināta Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) 2018. gada ziņojumā50, kurā raksturota 
sociālo partneru iesaistīšanās 2017. gada programmas "Eiropas pusgads" procesā.  

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) pētījums uzskata, ka sociālie partneri ir kaut kādā veidā 
iesaistīti VSR un NRP noteikšanā vai ieviešanā (skatīt 1. tabulu), pie tam pastāvot atsevišķām atšķirībām starp valstīm. 
Apspriešanās biežums tiek uzskatīts par regulāru un paredzamu Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, mazāk – Čehijā.  

Attiecībā uz sanāksmju skaitu, kas tiek rīkotas, un pieejamo un atvēlēto laiku, lai apspriestu programmas "Eiropas 
pusgads" procesu, starp valstīm pastāv ievērojamas atšķirības. Latvijā notika tikai viena sanāksme, kuras ilgums bija 
apmēram puse dienas vai mazāk. Ņemot to vērā, ir jāatzīmē, ka sociālie partneri Latvijā uzskata, ka informācijai un 
konsultācijām atvēlētais laiks nav pietiekams. Turpretī situācija bija pozitīvāka Čehijā, Igaunijā un Lietuvā. Atzinumi par 
konsultācijām atvēlēto laiku ir atkarīgi arī no NRP būtiskuma valsts kontekstā.  

1. tabula: Biežums un laiks, kas atvēlēts konsultācijām ar sociālajiem partneriem un iesaistīšanai NRP 

Konsultāciju biežums Informācijai un konsultācijām atvēlētais laiks 
(sociālā partnera uztvere) un sanāksmju skaits 

Konsultāciju līdzsvars 

Regulāras, 
paredzamas 

Neregulāras
/pēkšņas 

Pietiekams 
laiks 
informācijai 
un 
konsultācijā
m 

Nepietieka
ms laiks 
informācijai 
un 
konsultācijā
m 

Tikai 
viena 
sanāks
me 

Vairāk 
par 
vienu 
sanāks
mi 

Process uz 
vienlīdzīgiem 
priekšnosacīju
miem 

Nevienlīdzīgs 

Igaunija, Čehija Čehija, Latvija Latvija Čehija, Čehija,  

                                                
47 https://www.eurofound.europa.eu/country/lithuania#collective-bargaining  
48 https://www.eurofound.europa.eu/country/lithuania#actors-and-institutions  
49 Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound), 2016. gads, Sociālo partneru loma programmā 
"Eiropas pusgads", Eiropas Savienības Publikāciju birojs, Luksemburga. 
50 Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound), 2018. gads, Valstu sociālo partneru iesaistīšana 
2017. gada programmas "Eiropas pusgads" procesos: Sociālā dialoga prakse, Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 
Luksemburga. 

https://www.eurofound.europa.eu/country/lithuania#collective-bargaining
https://www.eurofound.europa.eu/country/lithuania#actors-and-institutions
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Lietuva, 
Latvija 

Igaunija, 
Lietuva 

Igaunija, 
Lietuva 

Igaunija, 
Latvija, Lietuva 

Avots: Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound, 2016. gads) 

 Sociālo partneru iesaistīšana vietējās un reģionālajās pašvaldībās programmas "Eiropas 
pusgads" procesa ietvaros 
Kopumā sociālo partneru iesaistīšanās VRP nozarē programmas "Eiropas pusgads" procesā ir ierobežotāka, un tiek 
uzskatīts, ka šo lomu galvenokārt uzņemas valstu arodbiedrību konfederācijas valsts līmeņa darba devēju organizācijas. 
Turpmākajās sadaļās sniegts atsevišķs pārskats par sektoru sociālo partneru iesaistes līmeni trīs valstīs. 

Čehija 

Čehijas Republikā sociālie partneri, it īpaši vadošajā līmenī, kopumā ir apmierināti ar līdzdalības pakāpi visā programmas 
"Eiropas pusgads" procesā. Sociālie partneri tika iesaistīti 2016. gada VSR apspriešanā ar Ekonomikas un sociālo lietu 
padomes starpniecību, jo īpaši Padomes darba grupu kontekstā. Darba devēju organizācijas arī ziņoja, ka sociālie partneri 
no valdības saņēmuši (rakstiskas) atsauksmes par viņu iesniegtajām idejām un viedokļiem.  

Intervijas, kas tika veiktas reģionālajā seminārā, arī uzrādīja, ka augstākā līmeņa sociālie partneri ir labi iesaistīti 
programmas "Eiropas pusgads" procesos. Vietējo un reģionālo sociālo partneru līdzdalības apmērs ir ierobežotāks, jo tos 
mēdz pārstāvēt viņu konfederācijas (jo īpaši arodbiedrību pusē). Raugoties no dialoga viedokļa ar centrālo valdību, sociālie 
partneri tiek oficiāli uzaicināti un piedalās apaļā galda diskusijās divreiz gadā par NRP sagatavošanu un apspriešanu, kā arī 
sniedz oficiālas piezīmes par šī dokumenta priekšlikuma projektu. Raugoties no dialoga ar Eiropas Komisiju viedokļa, 
sociālie partneri ir daļa no sanāksmēm, kuras parasti tiek organizētas EK misijās katra gada novembrī. 2019. gadā galvenais 
notikums bija Čehijas ziņojuma "Pielikuma D" pieņemšana, kurā ir ietvertas investīciju vadlīnijas attiecībā uz kohēzijas 
politikas finansējumu periodam no 2021. līdz 2027. gadam. Tā rezultātā vietējo un reģionālo pašvaldību asociācija sagatavo 
tabulu ar konkrētiem viedokļiem un idejām (investīciju veidiem) no vietējo pašvaldību viedokļa, saskaņā ar šiem ieteikumiem 
un nākotnes kohēzijas politikas 2021+ politikas mērķiem.  

Saistībā ar dzimumu līdztiesības jautājumu valstī sniegta viena VSR, kas attiecas uz šo jautājumu (veicināt sieviešu ar 
maziem bērniem nodarbinātību, tostarp uzlabojot piekļuvi izmantojamām bērnu aprūpes iespējām). Dzimumu nodarbinātības 
atšķirība ir augstāka, nekā ES vidējais līmenis, kas 2017. gadā ir 12,1%, respektīvi – 15,2% (salīdzinājumā ar 18,8% 
2008. gadā). Daļējas nodarbinātības atšķirība starp dzimumiem ir zem ES vidējā līmeņa, kas ir 23%, respektīvi – 8%. 
Dzimumu apmaksas atšķirība ir virs ES vidējā līmeņa, kas ir 16,2%, respektīvi – 22%. "Dzemdību atvaļinājuma 
apgrūtinājums" nodarbinātības līmeņa ziņā Čehijā ir būtisks, un tas ir zem vidējā ES valstu līmeņa attiecībā uz bērnu 
aprūpes iestāžu pieejamību un pielietojumu. 

Igaunija 

Igaunijā ar sociālajiem partneriem parasti konsultējas un iesaistās darba grupās periodā, kad tiek izstrādāti dažādi tiesību 
aktu projekti un attīstības plāni. Neraugoties uz to, sociālie partneri uzskata, ka šī iesaistīšanās ir formāla, jo visi procesi 
notiek atsevišķi un neatspoguļo reformu pilnu skatījumu, jo dažādās aktivitātes ir sadalītas un izkaisītas dažādās institūcijās. 
Faktiski sociālie partneri pauž viedokli, ka nav pārliecināti, vai tie ir iesaistīti darbībās, kas saistītas ar NRP izvirzītajiem 
mērķiem. Tie apgalvo, ka to organizācijas ir pārāk mazas, bet to iespējas piedalīties visās attiecīgajās norisēs – ierobežotas. 
Ideālā gadījumā tie vēlētos redzēt piemērotas platformas izveidi, kas ļautu diskutēt un risināt sarunas par dažādām 
reformām, kā arī saprast, kādas izmaiņas un iniciatīvas ir vajadzīgas, un kā tās ietekmētu viena otru. 

Intervijas, kas tika noturētas reģionālajā seminārā, arī parādīja, ka VRP sociālie partneri tiek nepārtraukti iesaistīti diskusijās 
ar centrālo valdību, izmantojot nacionālos procesus. Šādā kontekstā programmas "Eiropas pusgads" process (tādā vai citā 
veidā) tiek apspriests dažādās darba grupās un dažādos kontekstos, taču nepastāv atsevišķas sanāksmes, lai apspriestu 
vietējo pašvaldību iesaisti programmas "Eiropas pusgads" procesos. Formāli Igaunijas vietējās varas iestādes nav 
iesaistītas un nav tieši apspriedušas programmu "Eiropas pusgads" ar ministriju pārstāvjiem. Turpretī augstākā līmeņa 
sociālie partneri ir labi iesaistīti programmas "Eiropas pusgads" procesos. Vietējo un reģionālo sociālo partneru līdzdalības 
apmērs ir ierobežotāks, jo tos mēdz pārstāvēt viņu konfederācijas (jo īpaši arodbiedrību pusē). 

Saistībā ar dzimumu līdztiesības jautājumu Igaunijai ir viena VSR, kas attiecas uz šo lietu (veikt pasākumus, lai samazinātu 
atšķirības starp dzimumiem, tostarp uzlabojot algu pārredzamību). Dzimumu nodarbinātības atšķirība ir zem ES vidējā 
līmeņa, kas 2017. gadā ir 11,5%, respektīvi – 8% (salīdzinājumā ar 9% 2008. gadā). Daļējas nodarbinātības atšķirība starp 
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dzimumiem ir zem ES vidējā līmeņa, kas ir 23%, respektīvi – 7%. Dzimumu atalgojuma atšķirības pārsniedz ES vidējo 
rādītāju (16,2%), respektīvi – tas ir 25%, kas ir augstākais rādītājs starp ES dalībvalstīm. "Dzemdību atvaļinājuma 
apgrūtinājums" nodarbinātības līmeņa ziņā Igaunijā ir būtisks, un tas ir zem vidējā ES valstu līmeņa attiecībā uz bērnu 
aprūpes iestāžu pieejamību un pielietojumu. 

Latvija 

Latvijā likumdošana paredz, ka sociālie partneri tiek iesaistīti ekonomiskās un sociālās politikas un reformu, kā arī citu 
svarīgu reformu, izstrādē un ieviešanā. Saistībā ar programmas "Eiropas pusgads" procesu, tie sniedz ieguldījumu, 
izmantojot vispārējo trīspusējo sociālā dialoga struktūru, kā arī ekspromta trīspusējās sanāksmes. Nepietiekams laika 
trūkums konsultācijām joprojām ir problēma, kuru atzīst gan sociālie partneri, gan valsts iestādes. Tiešā līdzdalība 
programmā "Eiropas pusgads" Latvijā aprobežojas ar diskusijām par gandrīz pabeigtā stāvoklī esošu NRP, un nepietiekams 
laiks diskusijām un iekšējās kapacitātes/veiktspējas problēmas tiek identificētas kā galvenie šķēršļi labākai līdzdalībai. 

Papildus tam, intervijas, kas tika organizētas reģionāla semināra ietvaros, arī uzrādīja, ka sociālie partneri savu dalību 
programmas "Eiropas pusgads" procesos uzskata par nozīmīgu un lielu ieguldījumu nacionālo reformu programmu izstrādē, 
diskusijās attiecībā uz VSR un to ieviešanā. Mijiedarbība notiek tiešās sarunās ar centrālo valdību, kur sociālie partneri tieši 
sniedz savu viedokli par konkrētiem apspriežamajiem aspektiem. Intervējamie arī uzsvēra sociālo partneru organizāciju 
kapacitātes/veiktspējas problēmas, kas mazas valsts kontekstā nozīmē, ka ierobežotam skaitam organizāciju darbinieku 
jāsedz liels skaits politikas pārskatu. Ar programmu "Eiropas pusgads" saistīta mijiedarbība ar Eiropas Komisiju notiek 
regulāri, ikgadējām EK misijām valstī konsultējoties ar sociālajiem partneriem, ar pasākumiem, kas tiek organizēti, lai 
prezentētu un apspriestu programmas "Eiropas pusgads" rezultātus valstī, un izmantojot citus kanālus (piemēram, mācību 
vizītes uz Briseli).  

Saistībā ar dzimumu līdztiesības jautājumu Latvijai nav izsniegtas VSR, kas būtu saistīts ar šo lietu. Dzimumu 
nodarbinātības atšķirība ir zem ES vidējā līmeņa, kas 2017. gadā bija 11,5%, respektīvi – 6% (salīdzinājumā ar 19% 
2008. gadā). Daļējas nodarbinātības atšķirība starp dzimumiem ir zem ES vidējā līmeņa, kas ir 23%, respektīvi – 6%. 
Dzimumu apmaksas atšķirība ir nedaudz virs ES vidējā līmeņa, kas ir 16,2%, respektīvi – 17%. "Dzemdību atvaļinājuma 
apgrūtinājums" nodarbinātības līmeņa ziņā ir maznozīmīgs, Latvijai esot virs vidējā ES valstu līmeņa attiecībā uz bērnu 
aprūpes iestāžu pieejamību un pielietojumu. 

Lietuva 

Informācija, kas ziņota attiecībā uz Lietuvu, liecina, ka sociālo partneru līdzdalība ir diezgan formāla. 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. Neskatoties uz to, ir jāatzīmē, ka sociālo partneru nostāja un uzskati zināmā 
mērā tiek atspoguļoti NRP, ņemot vērā, ka lielas reformas, kas saistītas ar jauno sociālo modeli, par kurām sociālie partneri 
aktīvi diskutē trīspusējās padomes (TCLR) sēdēs, tika iekļautas periodā no 2016. līdz 2017. gadam. 2017. gadā NRP 
Lietuvā izstrādāja un apstiprināja tikai valdība, pēc tam, kad 2016. gadā tika mainīta NRP izstrādes kārtība. Pēc šī 
institucionālā grozījuma NRP izstrādes laikā sociālie partneri vairs netiek tieši informēti un/vai ar viņiem netiek veiktas 
konsultācijas, lai gan viņi piedalās visos procesos (netieši), izmantojot diskusijas, kas notiek trīspusējā padomē.  

Intervijas, kas tika organizētas reģionālā seminārā, arī uzrādīja, ka sociālie partneri tiek iesaistīti programmas "Eiropas 
pusgads" procesos mazāk tiešā veidā, apspriežot notiekošās reformas, kuras arī ir ietvertas programmas ietvarā. Šajā 
kontekstā ir noderīgs nacionālais tiesiskais regulējums, jo tas nosaka, ka pašvaldībām un pašvaldību apvienībām jābūt 
iesaistītām visos procesos/reformās, kas saistītas ar vietējo līmeni. Šajā kontekstā, piemēram, Lietuvas Pašvaldību 
savienība iesniedz nostāju un piezīmes visiem juridisko dokumentu projektiem, kas saistīti ar pašvaldību atbildību un 
funkcijām. Ar programmu "Eiropas pusgads" saistīta mijiedarbība ar Eiropas Komisiju notiek regulāri, ikgadējām EK misijām 
valstī konsultējoties ar sociālajiem partneriem, ar pasākumiem, kas tiek organizēti, lai prezentētu un apspriestu programmas 
"Eiropas pusgads" rezultātus valstī, un izmantojot citus kanālus (piemēram, mācību vizītes uz Briseli).  

Saistībā ar dzimumu līdztiesības jautājumu Lietuvai nav izsniegtas VSR, kas būtu saistīts ar šo lietu. Dzimumu 
nodarbinātības atšķirība ir zem ES vidējā līmeņa, kas 2017. gadā ir 11,5%, respektīvi – 3%, kas ir labākais stāvoklis starp 
ES dalībvalstīm (salīdzinājumā ar 7% 2008. gadā). Daļējas nodarbinātības atšķirība starp dzimumiem ir zem ES vidējā 
līmeņa, kas ir 23%, respektīvi – 4%. Dzimumu apmaksas atšķirība ir zem ES vidējā līmeņa, kas ir 16,2%, respektīvi – 14%. 
"Dzemdību atvaļinājuma apgrūtinājums" nodarbinātības līmeņa ziņā ir maznozīmīgs, Lietuvai esot virs vidējā ES valstu 
līmeņa attiecībā uz bērnu aprūpes iestāžu pieejamību un pielietojumu. 
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Vietējo un reģionālo pašvaldību iesaistīšanās programmas "Eiropas pusgads" procesā 
Vietējās un reģionālās pašvaldības ir iesaistītas programmas "Eiropas pusgads" procesā. Reģionu komiteja (RK) 2017. gada 
maijā pieņēma Rīcības kodeksu vietējo un reģionālo pašvaldību iesaistei programmā "Eiropas pusgads".51 Šajā kontekstā 
RK ir novērtējusi VRP iesaistīšanos nacionālajā programmas "Eiropas pusgads" procesā52. Ir būtiski atzīmēt, ka šis 
ziņojums ir balstīts uz to, kādā veidā šī loma tiek aprakstīta NRP, nevis uz VRP pārstāvju aptauju attiecībā uz viņu pašu 
izpratni par viņu līdzdalības raksturu un kvalitāti. Šajos ziņojumos saistībā ar VRP iesaistīšanos Čehijā, Igaunijā, Latvijā un 
Lietuvā tiek konstatēti šādi aspekti: 

• VRP ir zināmā mērā iesaistīta NRP izstrādē Lietuvā un Latvijā, ar visdetalizētākajiem aprakstiem pastāvot tieši 
NRP ietvaros; Lietuvā NRP atsaucas uz šo VRP lomu tikai vispārīgā un maznozīmīgā veidā. Turpretī Latvijā 
VRP lomai ir ietverta īpaša atsauce NRP. Neraugoties uz to, Čehijas un Igaunijas NRP nav atsauces uz 
VRP iesaistīšanos tās izstrādes procesā.  

• Čehijas, Igaunijas un Latvijas (bet ne Lietuvas) NRP atsaucas uz VRP lomu NRP īstenošanā, tomēr 
VRP aprakstītās lomas dažādās valstīs ievērojami atšķiras:  

o Čehija: Sociālā iekļaušana, mājokļi, klimata pasākumi, energoefektivitāte, transports;  
o Igaunija: Izglītība (izglītības pārtraukšanas profilakse – "Jauniešu garantiju atbalsta sistēma", programma 

"Jauniešu atbalsts"), nodarbinātība, administrācija, veselības aprūpe, sociālā iekļaušana (cilvēki ar īpašām 
vajadzībām, sociālie pakalpojumi), bērnu kopšana, transports un transporta infrastruktūra, teritorijas 
plānošana/reģionālā attīstība, energoefektivitāte, vide, sabiedriskā sektora reformas;  

o Latvija: Izglītība (paplašinot darba vidē balstītas apmācības īstenotāju loku), administrēšana, fiskālā 
politika, MVU/uzņēmējdarbības atbalsts, transports un transporta infrastruktūra.  

Nacionālās reģionālās programmas (NRP) pielikumā ir parādītas arī atsevišķas  piemērotu prakses NRP prioritāšu 
īstenošanā, uzsverot vietējo reģionālo pašvaldību (VRP) noteiktu iesaisti visā programmas "Eiropas pusgads" procesā.  

Secinājumi un jomas diskusijām un uzlabojumiem 
Kopumā sociālo partneru iesaistīšana programmas "Eiropas pusgads" procesā dažādās valstīs, uz kurām attiecas 
reģionālais seminārs, ir atšķirīga. Kopumā neskaidrības un aktuālie jautājumi joprojām pārspēj sociālo partneru ietekmes 
spējas un līmeni attiecībā uz galīgajiem lēmumiem. Būtu svarīgi turpināt noskaidrot, kādā sakarā un kādā veidā šāda 
ietekme varētu tikt pastiprināta nākotnē. Pēdējos gados ir pieaugusi interese par tiešāku iesaistīšanos, un ir veikti centieni 
aktīvākam dialogam attiecībā uz programmu "Eiropas pusgads" ar attiecīgajām programmas amatpersonām un 
augstākajiem sociālo partneru līmeņiem.  

Tiek uzskatīts, ka lielākai līdzdalībai nepieciešams vairāk laika un zināšanu, kā arī izmaiņas noteiktajās un iedibinātajās 
procedūrās. Veiktspējas izstrāde un veiktspējas stiprināšana šajā jomā būtu nozīmīgs ieguldījums, kas tāpat veidotu arī 
valstu valdību strukturētāku un atklātāku pieeju VRP sociālo partneru un VRP sektora kā tāda iesaistei programmas 
"Eiropas pusgads" procesos. Šeit pastāv iespēja attīstīt strukturētākus un operatīvākus pasākumus, lai palielinātu 
VRP sociālo partneru iesaisti. Kopumā sociālie partneri vēlētos aktīvāk iesaistīties un palielināt savas iespējas iegūt lielāku 
ietekmi attiecībā uz programmas "Eiropas pusgads" rezultātiem. Vēl viens papildu uzlabošanas aspekts ir nodrošināt, lai 
vairāk informācijas par programmu "Eiropas pusgads" nonāktu pie vietējā un reģionālā līmeņa ieinteresētajām personām, 
kurām vajadzētu būt vairāk informācijas par programmas procesiem. Procesi varētu būt lielākā mērā publiskoti un aktīvāk 
apspriesti valsts līmenī. Tāpēc ir iespējami uzlabojumi un turpmāka mehānismu un iesaistīšanas procedūru precizēšana un 
smalkāka pielāgošana. 

Kopumā apjoms, kādā nesenās VSR ir bijuši nozīmīgas VRP sektoram, ir bijis nozīmīgs. Tajā pašā laikā pastāv virkne 
kritisku jautājumu (piemēram, turpmāka rīcība reģionālo atšķirību novēršanai), kurus sociālie partneri uzskatīja par svarīgiem 
iekļaut diskusijās saistībā ar programmu "Eiropas pusgads".  

  

                                                
51 Materiāls pieejams visās ES oficiālajās valodās vietnē 
https://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Pages/code_of_conduct_econ.aspx  
52 Pieejams vietnē https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/NRP2018/NRP2018.pdf Metodikas mērķis ir novērtēt 
dažādu rīcības kodeksā iekļauto elementu esamību valsts līmenī, piemēram, vai VRP atspoguļo teritoriālās atšķirības un 
problēmas, kā arī dažādu politikas pasākumu ietekmi teritoriālajā līmenī; VRP iesaistīšanu VSR sagatavošanā, ieviešanā un 
novērtēšanā; VRP institucionālo kapacitāti, kā arī partnerības un daudzlīmeņu pārvaldības modeļus. 

https://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Pages/code_of_conduct_econ.aspx
https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/NRP2018/NRP2018.pdf
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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 
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