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Rekomendācijas  
(country specific recommendations) 

• Kas tās ir? 

• Kas un cik bieži tās izstrādā? 

• Kāds ir to nolūks? 

• Kur tās izmanto? 

 



• Rekomendāciju mērķis – panākt, lai valstīs tiktu ieviesti 
pasākumi, kas vērsti uz ES2020 noteikto mērķu sasniegšanu 
 

• Rekomendācijas ir ieteikumi, kas valstij jāīsteno konkrētā 
(problemātiskā) jomā 18 mēnešu laikā 
 

• Rekomendācijas sagatavo Eiropas Komisija, balstoties uz 
valstu sociālekonomiskās situācijas novērtējumu un 
īstenotajiem pasākumiem rekomendācijas ieviešanai, un tās 
apstiprina Eiropas Padome 
 

• Rekomendācijas sagatavo vienu reizi gadā, ikgadēji 
novērtējot to īstenošanas progresu 



7 rekomendācijas Latvijai 2013-2014 

1. Samazināt nodokļus zemu algu saņēmējiem + uzlabot nodokļu 
iekasēšanu un apkarot ēnu ekonomiku + stiprināt fiskālo ietvaru. 

2. Turpināt īstenot mikro- un makro-uzraudzības politiku, lai novērstu 
iespējamo ekonomikas ievainojamību, ko var izraisīt kredītu apjoma 
pieaugums nākotnē un nerezidentu banku aktivitātes. 

3. Risināt situāciju saistībā ar ilgstošo un jauniešu bezdarbu.  
4. Risināt situāciju saistībā ar augstajiem nabadzības rādītājiem, 

veicot reformas sociālās palīdzības sistēmā + pastiprināt 
mehānismus, lai efektīvi samazinātu bērnu nabadzību. 

5. Īstenot plānotās augstākās izglītības reformas + modernizēt 
pētniecības iestādes. 

6. Uzlabot energoefektivitāti + veikt pasākumus, lai liberalizētu 
dabasgāzes tirgu. 

7. Pabeigt reformas, lai uzlabotu tiesu iestāžu efektivitāti un kvalitāti 
un samazinātu neiztiesāto lietu skaitu un tiesvedības ilgumu, 



Rekomendācijas Eiropas Semestra ietvaros 

• Balstoties uz 
ziņojumiem un 
novērtēšanu  

• Dalībvalstu 
nacionālie 
pasākumi 
rekomendāciju 
ieviešanai  

• Nacionālie 
sociālie 
ziņojumi 

• Nodarbinātības 
ziņojumi 

• Eiropas semestris 
sākas ar šī 
ziņojuma 
publicēšanu 
novembra mēnesī  

Ikgadējais 
izaugsmes 
ziņojums 

Stabilitātes/kon
verģences 

programma + 
nacionālā 
reformu 

programma 

Rekomendācijas 
Nacionāla 

līmeņa pasākumi 



Daudzpusējā rekomendāciju izvērtēšana  
EK Sociālās aizsardzības komitejā* 

(*attēls adaptēts pēc EK prezentācijas) 

DV ziņojumi 
par rek 

Valstu profili 
no SPPM 

Pieredzes 
apmaiņa par 

DV ziņojumiem 

Nacionālie 
sociālie 
ziņojumi Iz

vē
rt

ēj
u

m
s 

p
ar

 r
ek

o
m

en
d

āc
iju

 
ie

vi
eš

an
u

 

SPC secinājumi par 
rek ieviešanu 

SPC ziņo Padomei 
par sociālās 
aizsardzības 
reformām 

Iz
vē

rt
ēj

u
m

s 
p

ar
 K

o
m

is
ija

s 
p

ri
ek

šl
ik

u
m

u
 r

ek
o

m
en

d
āc

ijā
m

 SPC 
daudzpusējais 

viedoklis Padomei 
par 

rekomendācijām 

Rekomendāciju 
apstiprināšana 

EPSCO 

ieguldījums 
rezultāts 



Paldies! 
Jautājumi? Komentāri? 

www.lm.gov.lv 
 

Twitter:@Lab_min 
 

Flickr.com:Labklajibas_ministrija 
 

Youtube.com/labklajibasministrija 
 

Draugiem.lv/labklajiba 

http://www.lm.gov.lv/

