INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS
Latvijas nostāja Eiropas Savienības Nodarbinātības,
sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes
2017.gada 7.-8.decembra sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas,
Kultūras ministrijas un Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

I SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA
2017.gada 7.-8.decembrī Briselē (Beļģijā) notiks Eiropas Savienības (turpmāk – ES)
Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes (turpmāk –
Padome) sanāksme, kuras darba kārtībā ir iekļauti šādi Labklājības ministrijas, Kultūras
ministrijas un Satiksmes ministrijas kompetencē esoši jautājumi:
1) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (EK)
Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK)
Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004;
2) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu normatīvo un
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz preču un pakalpojumu pieejamības
prasībām;
3) Priekšlikums Padomes direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu
neatkarīgi no personas reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās
orientācijas;
4) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba un privātās dzīves
līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES;
5) Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko īsteno Eiropas Kopienas Kuģu īpašnieku
asociāciju (EKKĪA) un Eiropas Transporta darbinieku federācijas (ETDF) Nolīgumu,
ar kuru Padomes direktīvu 2009/13/EK groza saskaņā ar 2006.gada Konvencijas par
darbu jūrniecībā 2014.gada grozījumiem, ko Starptautiskā Darba konference
apstiprināja 2014.gada 11.jūnijā;
6) 2018.gada Eiropas semestris:
a) Ikgadējais izaugsmes ziņojums, Ziņojums par brīdinājuma mehānismu, Vienotais
nodarbinātības ziņojums un priekšlikums Padomes ieteikumam par eirozonas
valstu ekonomikas politiku,
b) Ieteikums par eirozonu;
7) Padomes secinājumu projekts par darba tirgus nākotni;
8) Padomes secinājumu projekts par kopienā balstīta atbalsta un aprūpes veicināšanu
neatkarīgai dzīvei;
9) Padomes secinājumu projekts par pasākumiem, lai mazinātu horizontālo dzimumu
segregāciju izglītībā un nodarbinātībā.
II LATVIJAS NACIONĀLĀ POZĪCIJA
1) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (EK)
Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK)
Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004
2016.gada 13.decembrī Eiropas Komisija (turpmāk – Komisija) publicēja
priekšlikumu, ar kuru sociālās drošības regulās1 tiek veikti grozījumi attiecībā uz piecām
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Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa regula (EK) Nr.883 par sociālās nodrošināšanas sistēmu
koordinēšanu
Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 16.septembra regula (EK) Nr.987/, ar ko nosaka īstenošanas
kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu

sociālās drošības sistēmu koordinācijas jomām – ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju pieeja
sociālajiem pabalstiem, ilgstošas aprūpes pabalsti, bezdarbnieku pabalsti, ģimenes pabalsti
un piemērojamie tiesību akti nosūtītiem un vairākās valstīs strādājošiem darbiniekiem.
Igaunijas prezidentūras laikā Padomes 2017.gada 23.oktobra sanāksmē tika panākta
vienošanās par priekšlikuma sadaļām attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi un pieeju sociālajiem
pabalstiem, kā arī piemērojamiem tiesību aktiem. Šobrīd tiek izskatītas sadaļas attiecībā uz
ilgstošas aprūpes pabalstiem un ģimenes pabalstiem.
Priekšlikums precizē nosacījumus, saskaņā ar kuriem tiek koordinēti ilgstošas
aprūpes pabalsti. Līdz šim ilgstošas aprūpes pabalsti koordinācijas nolūkam ir uztverti kā
daļa no slimības pabalstiem. Priekšlikumā ir izstrādāta šo pabalstu definīcija, tie ir iekļauti
tvērumā, kā arī tiek noteikts, ka dalībvalstīs esošo un savstarpēji koordinējamo ilgstošas
aprūpes pabalstu saraksts tiks izstrādāts dalībvalstu ekspertu līmenī – Administratīvajā
komisijā. Papildus šiem grozījumiem priekšlikumā tiek precizētas normas tādu ģimenes
pabalstu izmaksai, kuri atvieto bērna kopšanas vai audzināšanas laikā negūtos ienākumus.
Priekšlikuma izskatīšana Padomē turpināsies Bulgārijas prezidentūras laikā.
Padomes 2017.gada 7.-8.decembra sanāksmē plānots panākt daļēju vispārēju pieeju
par priekšlikumu.
Latvijas nostāja:
Latvija kopumā atbalsta vienošanos (daļēju vispārēju pieeju) par priekšlikuma
sadaļām attiecībā uz ilgstošas aprūpes pabalstiem un ģimenes pabalstiem. Latvija pozitīvi
novērtē Igaunijas prezidentūras ieguldīto darbu, lai panāktu kompromisu, kas saglabā esošos
sociālās drošības koordinācijas pamatprincipus nemainīgus.
Labklājības ministrijas sagatavotā nacionālā pozīcija Nr.1 par priekšlikumu Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās
drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas
kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004, apstiprināta Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra
sēdē un izskatīta Saeimas Eiropas lietu komisijas 2017.gada 24.februāra sēdē.
2) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu normatīvo
un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz preču un pakalpojumu pieejamības
prasībām
2015.gada 2.decembrī Komisija publicēja priekšlikumu, lai padarītu preces un
pakalpojumus vairāk pieejamus personām ar invaliditāti. Vienlaikus ar priekšlikumu plānots
sekmēt arī dalībvalstu centienus īstenot savas saistības un pienākumus attiecībā uz
pieejamības prasībām saskaņā ar ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām.
Priekšlikums Padomes darba grupas līmenī tiek skatīts kopš 2016.gada, un diskusiju
rezultātā tas ir būtiski pilnveidots. Igaunijas prezidentūra ir precizējusi priekšlikuma
tvērumu, svītrojot no tā normas attiecībā uz publiskā iepirkuma prasībām un ES fondiem.
Vienlaikus ir svītrotas atsauces uz iebūvēto vidi un ieviests vispārējs izņēmums
mikrouzņēmumiem pakalpojumu jomā papildus Komisijas priekšlikumā jau esošajām
normām par nesamērīga sloga novēršanu. Tāpat ir ieviesti arī pārejas pasākumi, paredzot
pārejas periodu pakalpojumu sniedzējiem un pašapkalpošanās terminālu izmantošanai,
attiecīgi 5 un 20 gadi.
Padomes 2017.gada 7.-8.decembra sanāksmē plānots panākt vispārēju pieeju par
priekšlikumu.
Latvijas nostāja:
Latvija atbalsta vienošanos (vispārēju pieeju) par priekšlikumu. Igaunijas
prezidentūra ir precizējusi priekšlikuma tvērumu, cenšoties mazināt administratīvo slogu, it
īpaši attiecībā uz mikrouzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus, un svītrojot atsauces un

būvēto vidi. Vienlaikus priekšlikums sekmē pilnvērtīgu un efektīvu līdzdalību, uzlabojot
piekļuvi plaša patēriņa precēm un pakalpojumiem, kas atbilst personu ar invaliditāti
vajadzībām atkarībā no funkcionēšanas ierobežojuma veida. Tāpat tas ir būtiski personām,
kuras piedzīvo funkcionālus ierobežojumus, ko rada citi fiziski, garīgi, intelektuāli vai maņu
traucējumi, vecums vai citi ar cilvēka ķermeņa darbību saistīti iemesli.
Labklājības ministrijas sagatavotā nacionālā pozīcija Nr.1 par priekšlikumu Eiropas
Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu
tuvināšanu attiecībā uz preču un pakalpojumu pieejamības prasībām apstiprināta Ministru
kabineta 2016.gada 14.jūnija sēdē un izskatīta Saeimas Eiropas lietu komisijas 2016.gada
15.jūnija sēdē.
3) Priekšlikums Padomes direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu
neatkarīgi no personas reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās
orientācijas
Diskusijas par priekšlikumu turpinās jau no 2008.gada. Kopumā dalībvalstis atbalsta
ieceri cīnīties pret diskrimināciju un veicināt vienlīdzīgas attieksmes principu neatkarīgi no
reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas. Piesardzīgi tiek vērtēta
direktīvas ietekme uz dalībvalstu kompetenci, subsidiaritātes un proporcionalitātes
principiem, paužot bažas par direktīvas juridiskās noteiktības trūkumu un tās praktisko,
finansiālo un juridisko ietekmi.
Igaunijas prezidentūra turpināja izskatīt priekšlikumu, koncentrējoties uz multiplās
diskriminācijas definīciju un datu par vienlīdzīgu attieksmi un diskrimināciju vākšanu.
Priekšlikuma izskatīšana Padomē turpināsies Bulgārijas prezidentūras laikā.
Padomes 2017.gada 7.-8.decembra sanāksmē plānots pieņemt zināšanai Igaunijas
prezidentūras sagatavoto progresa ziņojumu.
Latvijas nostāja:
Latvija pieņem zināšanai Igaunijas prezidentūras sagatavoto progresa ziņojumu un
kopumā atbalsta priekšlikumu.
Tieslietu ministrijas sagatavotā nacionālā pozīcija Nr.2 par priekšlikumu Padomes
direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no personas reliģijas
vai ticības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas apstiprināta 2010.gada
15.aprīlī.
4) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba un privātās
dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu
2010/18/ES
2017.gada 26.aprīlī Komisija publicēja priekšlikumu, kura vispārējais mērķis ir
nodrošināt vīriešu un sieviešu vienlīdzīgas iespējas darba tirgū un vienlīdzīgu attieksmi
darbā. Priekšlikuma specifiskie mērķi ir uzlabot piekļuvi darba un privātās dzīves
saskaņošanas iespējām un veicināt ar ģimenes pienākumiem saistītu atvaļinājumu un elastīgu
darba nosacījumu izmantošanu.
Priekšlikums ietvert dalībvalstu pienākumu nodrošināt vismaz 10 darba dienas ilgu
paternitātes atvaļinājumu bērna tēvam, vismaz četrus mēnešus ilgu vecāku atvaļinājumu
katram no bērna vecākiem, vismaz piecu darba dienu gadā ilgu aprūpētāja atvaļinājumu, ja
tas nepieciešams nopietnas darbinieka piederīgā slimības vai invaliditātes dēļ. Vienlaikus
tiek paredzēts, ka šo atvaļinājumu laikā jānodrošina pietiekami ienākumi atvaļinājuma
naudas vai pabalsta veidā līdzvērtīgā apmērā, kā darbinieks saņemtu, ja būtu prombūtnē
slimības dēļ.

Igaunijas prezidentūra uzsāka detalizētu priekšlikuma izskatīšanu Padomes Sociālo
jautājumu darba grupā, un ir nepieciešams turpināt priekšlikuma pilnveidošanu, īpaši
attiecībā uz vecāku atvaļinājuma un aprūpētāja atvaļinājuma piešķiršanas un apmaksas
nosacījumiem. Priekšlikuma izskatīšana turpināsies Bulgārijas prezidentūras laikā.
Padomes 2017.gada 7.-8.decembra sanāksmē plānots pieņemt zināšanai Igaunijas
prezidentūras sagatavoto progresa ziņojumu.
Latvijas nostāja:
Latvija pieņem zināšanai Igaunijas prezidentūras sagatavoto progresa ziņojumu.
Latvija kopumā atbalsta priekšlikuma mērķi. Uzskatām, ka ir nepieciešams pilnveidot ES
tiesisko regulējumu, lai atspoguļotu dalībvalstīs notikušās izmaiņas attiecībā uz atbalstu
bērnu vecākiem, kā arī lai veicinātu sieviešu un vīriešu iespējas saskaņot darba un ģimenes
dzīvi un vairotu vīriešu iesaisti bērnu un citu ģimenes locekļu aprūpē. Priekšlikuma
izskatīšanā Latvijai ir svarīgi, lai pilnībā tiktu respektēta dalībvalstu kompetence sociālās
aizsardzības politikas veidošanā un lai atbilstoši tiktu novērtēta priekšlikuma finansiālā
ietekme.
Labklājības ministrijas sagatavotā nacionālā pozīcija Nr.1 par priekšlikumu Eiropas
Parlamenta un Padomes direktīvai par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un
aprūpētājiem, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES, apstiprināta 2017.gada
9.augustā.
5) Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko īsteno Eiropas Kopienas Kuģu īpašnieku
asociāciju (EKKĪA) un Eiropas Transporta darbinieku federācijas (ETDF)
Nolīgumu, ar kuru Padomes direktīvu 2009/13/EK groza saskaņā ar 2006.gada
Konvencijas par darbu jūrniecībā 2014.gada grozījumiem, ko Starptautiskā Darba
konference apstiprināja 2014.gada 11.jūnijā
Starptautiskā Darba organizācija 2006.gadā pieņēma Konvenciju par darbu jūrniecībā
(turpmāk – MLC 2006), lai izveidotu vienotu, saskaņotu tiesību aktu, iekļaujot visus
jaunākos standartus, ko piemēro darba attiecībām starptautiskajā jūrniecībā. MLC 2006
noteikumi ir iekļauti ES tiesību aktos ar Padomes 2009.gada 16.februāra Direktīvā
2009/13/EK, ar ko īsteno Eiropas Kopienas Kuģu īpašnieku asociāciju (EKKĪA) un Eiropas
Transporta darbinieku federācijas (ETDF) Nolīgumu par 2006.gada Konvenciju par darbu
jūrniecībā un groza Direktīvu 1999/63/EK (turpmāk - Direktīva 2009/13/EK).
2014.gadā Starptautiskajā darba konferencē tika pieņemti grozījumi MLC 2006, lai
aizsargātu jūrnieku tiesības pamešanas gadījumos. Šie grozījumi nosaka obligāto finansiālās
drošības sistēmu, ko piemēro, ja kuģa īpašnieks nesedz repatriācijas izmaksas, ar
grozījumiem tiek ieviesta finansiālā nodrošinājuma sistēma, kas jūrnieka pamešanas
gadījumā efektīvāk palīdzētu risināt repatriācijas un kompensācijas jautājumus. Šie MLC
2006 grozījumi nosaka arī minimālās prasības finansiālā nodrošinājuma sistēmai, lai
izmaksātu kompensāciju par līgumiskām prasībām attiecībā uz jūrnieku nāves vai ilgstošas
invaliditātes gadījumiem, kas iestājušies savainojuma, slimības vai apdraudējuma darbā dēļ.
2016.gada 5.decembrī jūras transporta nozares sociālie partneri noslēdza nolīgumu,
lai grozītu Direktīvai 2009/13/EK pievienoto nolīgumu, ar ko īsteno MLC 2006, un
saskaņotu to ar 2014.gada MLC 2006 grozījumiem. Šis nolīgums pārņem obligātos
2014.gada grozījumus MLC 2006.
Padomes 2017.gada 7.-8.decembra sanāksmē plānots panākt politisku vienošanos
par priekšlikumu.
Latvijas nostāja:

Latvija atbalsta politisku vienošanos par priekšlikumu, jo ar priekšlikumu tiek
saskaņots ES un Starptautiskās darba organizācijas regulējums. Latvijai kā MLC 2006
ratificējušai valstij ir saistoši arī visi MLC 2006 grozījumi.
Satiksmes ministrijas sagatavotā nacionālā pozīcija Nr.1 par priekšlikumu Padomes
direktīvai, ar ko īsteno Eiropas Kopienas Kuģu īpašnieku asociāciju (EKKĪA) un Eiropas
Transporta darbinieku federācijas (ETDF) Nolīgumu, ar kuru Padomes direktīvu
2009/13/EK groza saskaņā ar 2006.gada Konvencijas par darbu jūrniecībā 2014.gada
grozījumiem, ko Starptautiskā Darba konference apstiprināja 2014.gada 11.jūnijā,
apstiprināta 2017.gada 9.oktobrī.
6) 2018.gada Eiropas semestris:
a) Ikgadējais izaugsmes ziņojums, Ziņojums par brīdinājuma mehānismu, Vienotais
nodarbinātības ziņojums un priekšlikums Padomes ieteikumam par eirozonas
valstu ekonomikas politiku
b) Ieteikums par eirozonu
2017.gada 22.novembrī Komisija publicēja Ikgadējo izaugsmes ziņojumu, kuru
papildina arī Ziņojums par brīdinājuma mehānismu un Vienotais nodarbinātības ziņojums.
Ar šo dokumentu publicēšanu tiek uzsākts 2018.gada Eiropas semestra process. Ikgadējā
izaugsmes ziņojumā tiek uzsvērts, ka izaugsme ir bijusi lielāka, nekā plānots, ir samazinājies
bezdarbs, kā arī pieaug investīcijas un uzlabojas publiskās finanses. Vienlaikus tiek uzsvērts,
ka joprojām ir iespējami uzlabojumi. Ikgadējais izaugsmes ziņojums identificē arī
ekonomikas un sociālās prioritātes nākamajam gadam, saglabājot uzsvaru uz investīcijām
strukturālajām reformām un atbildīgām fiskālajām politikām. Savukārt Vienotajā
nodarbinātības ziņojumā papildus uzmanība tiek pievērsta jauniešu un ilgstošajam
bezdarbam, kvalitatīvai un iekļaujošai izglītībai, modernām sociālās aizsardzības sistēmām,
pensiju pietiekamībai, kā arī pieejai kvalitatīvai veselības un ilgstošajai aprūpei. Kā labākās
prakses piemērs sadarbības nodrošināšanai un sociālo partneru iesaistei tiek izcelta arī
Latvijas Pieaugušo izglītības pārvaldības padome.
Vienlaikus tika publicēts arī priekšlikums Padomes ieteikumam par eirozonas valstu
ekonomikas politiku, kurā attiecībā uz nodarbinātības un sociālo politiku galvenā uzmanība
pievērsta reformām, kas veicina jaunu kvalitatīvu darbavietu radīšanu, vienlīdzīgas iespējas
un pieeju darba tirgum, taisnīgus darba nosacījumus, kā arī sociālo aizsardzību un
iekļaušanu.
Padomes 2017.gada 7.-8.decembra sanāksmē plānota:
 Eiropas Komisijas prezentācija par Ikgadējo izaugsmes ziņojumu,
 viedokļa apstiprināšana par nodarbinātības un sociālajiem aspektiem Padomes
ieteikumā par eirozonas valstu ekonomikas politiku,
 viedokļu apmaiņa par Eiropas semestra jautājumiem.
Latvijas nostāja
Latvija pieņem zināšanai Komisijas sniegto prezentāciju par Eiropas semestra
jautājumiem. Latvija atbalsta viedokļa apstiprināšanu par nodarbinātības un sociālajiem
aspektiem Padomes ieteikumā par eirozonas valstu ekonomikas politiku.
Latvija uzskata, ka kopumā pieeja un secinājumi, kas ietverti 2018.gada Eiropas
semestra dokumentos attiecībā uz nodarbinātības un sociālās politikas jautājumiem, ir
sabalansēti un atspoguļo dalībvalstu progresu, kā arī izaicinājumus.
Ekonomikas ministrija sagatavos nacionālo pozīciju par Ikgadējo izaugsmes
ziņojumu pēc visu dokumentu detalizētas izvērtēšanas.
7) Padomes secinājumu projekts par darba tirgus nākotni

Igaunijas prezidentūra ir sagatavojusi secinājumu projektu, kurā tiek uzsvērts, ka
tradicionālās darba attiecības papildina jaunas, nestandarta un elastīgas nodarbinātības
formas, piemēram, digitālās platformas vai dažāda veida pašnodarbinātība. Lai arī tas sniedz
jaunas iespējas, tomēr tam var būt negatīvas sekas attiecībā uz darba apstākļiem un
darbinieku aizsardzību. Vienlaikus jāņem vērā, ka nākotnes profesijās būs nepieciešamas arī
jaunas prasmes.
Secinājumu projektā dalībvalstis un Komisija tiek aicinātas ņemt vērā jaunās
nodarbinātības formas, izstrādājot un ieviešot nodarbinātības, darba aizsardzības, izglītības
un apmācību, kā arī sociālās aizsardzības politikas. Vienlaikus tiek aicināts turpināt attīstīt
prasmju prognozēšanas mehānismus. Savukārt sociālie partneri tiek aicināti meklēt veidus,
kā jaunajās darba formās nodarbinātos iesaistīt sociālajā dialogā.
Padomes 2017.gada 7.-8.decembra sanāksmē plānota secinājumu pieņemšana.
Latvijas nostāja:
Latvija atbalsta secinājumu pieņemšanu. Latvija piekrīt, ka digitalizācijai ir būtiska
ietekme ne tikai uz darba tirgu, bet arī uz aktīvās darba tirgus politikas pasākumiem. Ir
svarīgi ātri pielāgoties mainīgajiem darba tirgus apstākļiem, t.sk. robotizācijai un
automatizācijai, tāpēc pieaugoša loma ir dažādiem e-platformu rīkiem, piemēram, prasmju
prognozēšanas un monitoringa rīkiem.
Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavota pozīcija Nr.1 par Padomes rezolūcijas
projektu par Jauno prasmju programmu iekļaujošai un konkurētspējīgai Eiropai apstiprināta
Ministru kabineta 2016.gada 14.novembra sēdē un izskatīta Saeimas Eiropas lietu komisijas
2016.gada 16.novembra sēdē.
8) Padomes secinājumu projekts par kopienā balstīta atbalsta un aprūpes veicināšanu
neatkarīgai dzīvei
Igaunijas prezidentūra ar Sociālās aizsardzības komitejas atbalstu ir sagatavojusi
secinājumu projektu, kurā ir norādīts, ka veiksmīgai labklājības valsts attīstībai nozīmīga ir
saikne starp sociālajām un ekonomikas politikām. Secinājumu projektā norādīts, ka liela daļa
sabiedrības vēl joprojām nevar pilnībā izmantot savu potenciālu, tāpat secinājumu projektā
tiek uzsvērts, ka katram indivīdam ir tiesības uz neatkarīgu dzīvi. Kopumā ES dalībvalstīs ir
vērojama tendence arvien vairāk virzīties uz kopienā balstītu atbalstu un aprūpi. Šajā
kontekstā būtiskas ir ne tikai tehnoloģiskās, bet arī sociālās inovācijas.
Secinājumu projektā Komisija tiek aicināta turpināt veicināt labākās pieredzes
apmaiņu par inovatīviem risinājumiem, atbalstīt jaunu aprūpes modeļu izvērtēšanu u.c.
Vienlaikus dalībvalstis tiek aicinātas mazināt atkarību no institūcijās balstītas aprūpes, attīstīt
kopienā balstītus pakalpojumus un iedrošināt institūcijas attīstīt inovatīvu un katram
indivīdam piemērotu atbalstu, kas būtu balstīts uz individuālu izvērtējumu. Savukārt Sociālās
aizsardzības komiteja atvērtas koordinācijas metodes ietvaros tiek aicināta turpināt apkopot
un izplatīt jaunas idejas, pieredzi un labāko praksi, lai virzītos uz kopienā balstītu atbalstu.
Padomes 2017.gada 7.-8.decembra sanāksmē plānota secinājumu pieņemšana.
Latvijas nostāja:
Latvija atbalsta secinājumu pieņemšanu, kas atbilst arī Eiropas Sociālo tiesību pīlārā
ietvertajiem principiem. Latvija virzās uz kopienā balstītu pakalpojumu un palīdzības
sniegšanu, tādejādi nodrošinot neatkarīgas dzīves iespējas. Uzskatām, ka labākās pieredzes
apmaiņa var sniegt būtisku ieguldījumu inovatīvu risinājumu un indivīdam atbilstošas
aprūpes nodrošināšanā.
Labklājības ministrijas sagatavotā nacionālā pozīcija Nr.1 par priekšlikumu Iestāžu
kopīgajai proklamācijai par Eiropas Sociālo pīlāru apstiprināta Ministru kabineta

2017.gada 17.oktobra sēdē un izskatīta Saeimas Eiropas lietu komisijas 2017.gada
18.oktobra sēdē.
9) Padomes secinājumu projekts par pasākumiem, lai mazinātu horizontālo dzimumu
segregāciju izglītībā un nodarbinātībā
Igaunijas prezidentūra ir sagatavojusi secinājumu projektu, kurā ir uzsvērts, ka
horizontālā dzimumu segregācija ierobežo vīriešu un sieviešu izvēles, kā arī izglītības un
nodarbinātības iespējas. Tas izraisa atšķirības ienākumu un pensiju apmēros, darba
apstākļos, kā arī veicina dzimumu stereotipu rašanos.
Secinājumu projektā dalībvalstis tiek aicinātas izstrādāt un ieviest politikas, kas
mazina dzimumu segregāciju izglītībā, apmācībās un darba tirgū, iedrošināt izvēlēties
nodarbošanos atbilstoši katra interesēm un prasmēm. Vienlaikus Komisija un dalībvalstis
tiek aicinātas integrēt dzimumu perspektīvu nacionālajos un ES līmeņa prasmju un darba
tirgus politiku pasākumos, uzraudzīt darba tirgus un izglītības politikas no dzimumu
perspektīvas, sekmēt darba un ģimenes dzīves saskaņošanu u.c.
Padomes 2017.gada 7.-8.decembra sanāksmē plānota secinājumu pieņemšana.
Latvijas nostāja:
Latvija atbalsta secinājumu pieņemšanu. Latvija pozitīvi vērtē secinājumos ietvertos
aicinājumus un ietvertos pasākumus, kas ir būtiski, lai veicinātu sieviešu un vīriešu iespējami
līdzsvarotāku iesaisti dažādās profesijās.
Labklājības ministrijas sagatavotā nacionālā pozīcija Nr.1 par Padomes secinājumu
projektu „Dzimumu līdztiesība Eiropas Savienībā: turpmākā rīcība pēc 2015.gada.
Novērtējums par 20 gados paveikto Pekinas Rīcības platformas īstenošanā” apstiprināta
Ministru kabineta 2014.gada 9.decembra sēdē un izskatīta Saeimas Eiropas lietu komisijas
2014.gada 10.decembra sēdē.

