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Bezdarbs ir galvenā
Eiropas pilsoņu rūpe.
Neskatoties uz pasaules
ekonomikas produkcijas
samazināšanos, ES kopš
1997. gada ir spējusi radīt
5 milj. jaunu darba vietu
un samazināt bezdarba
līmeni par 2 milj. Tomēr
apmēram 14 milj. cilvēku
Eiropas Savienībā ir bez
darba.



Eiropas Savienība 
�

Nodarbinātība ir kopēja rūpe

1997. gadā tika uzsākta Eiropas Nodarbinātības stratēģija
(ENS), kas padara nodarbinātību par dalībvalstu kopēju
rūpi un nepārprotamu ES prioritāti.

2000. gadā Eiropas Savienība pati sev uzstādīja mērķi –
virzību uz pilnīgu nodarbinātību un darbavietu skaita un
kvalitātes pieaugumu. Tas sevī ietver:

• Ilgstošu praksi un zināšanu papildināšanu mūža
garumā;

• Ievērojamu nodarbinātības pieaugumu līdz 2010.
gadam, radot 20 milj. jaunu darbavietu;

• Nodarbinātības kvalitātes pieaugumu.

Kopējās valūtas – Eiro – ieviešana ir radījusi platformu
monetārās un ekonomiskās politikas ciešākai sadarbībai.
Būtībā tā ir mazinājusi īstermiņa ekonomisko pagrimumu
risku. Ciešāka ekonomisko politiku koordinācija valstu
starpā radīs spēcīgu institūciju Eiropas darba tirgus
stiprināšanai.



Eiropas sociāldemokrāti  
�

Cīņa par pilnīgu nodarbinātību

Eiropas sociāldemokrāti ne tikai cīnās pret bezdarbu, bet
arī mēģina veicināt pilnīgu nodarbinātību. Ietverošā
Eiropā paralēli darbavietu radīšanai uzsvars ir jāliek arī uz
grupām ar mazākām priekšrocībām darba tirgū – jau-
niešiem, veciem cilvēkiem, sievietēm, invalīdiem,
etniskajām minoritātēm. Integrācijai ir jāietver arī
jautājumi, kas attiecas uz ģimenes dzīvi, īpaši
mazattīstītajos reģionos.

Lai realizētu mērķi panākt pilnīgu nodarbinātību un radīt
vairāk un labākas darba vietas, ES ir jāakcentē darba
kvalitāte un jānodrošina ikvienam iespēju izglītoties visas
dzīves laikā.



Nākotnes ieguvumi
�

Ikvienam pilnīga pieeja darba 
tirgum

Dzelzs Priekškars nokrita pirms vairāk nekā 10 gadiem,
tomēr izteikti ierobežojumi brīvai kustībai strādniekiem no
Centrālās un Austrumeiropas valstīm joprojām
saglabājas. Šo barjeru noņemšana radīs
visievērojamākās izmaiņas darba tirgū.

Pēc pievienošanās topošās dalībvalstis pilntiesīgi pie-
dalīsies Eiropas Nodarbinātības dienestā (END) un
Eiropas Sociālajā fondā (ESF). END patreiz veicina brīvu
strādnieku kustību 17 valstīs – ES, Islandē un Norvēģijā,
bet ESF kopā ar citām politiskajām sfērām risina ilgter-
miņa bezdarba jautājumus.

Sagatavošanās fāze END un ESF pilnīgai realizācijai
patreiz tiek pabeigta. Topošās dalībvalstis jau piedalās
bilaterālās sadarbības projektos ar patreizējām dalībval-
stīm, lai nodrošinātu iespējas darbam ārvalstīs.

Paplašināta Eiropa ar pilnīgu nodarbinātību ir sasniedza-
ma realitāte – Eiropa, kas sniedz labklājību ne tikai savām
dalībvalstīm, bet arī kaimiņvalstīm.



PES Group:  
http://www.socialistgroup.org
PES: 
http://www.pes.org
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Kontakti
Eiropas Sociāldemokrātiskās Partijas 
Parlamentārā Grupa, 
Eiropas Parlaments, Rue Wiertz, B-1047 Brussels.
Tel.: +32 2 284 14 40 
E-mail : peswbprogramme@europarl.eu.int

Lai uzzinātu vairāk par to, ko Eiropas
sociāldemokrāti dara nodarbinātības sfērā,
apmeklējiet sekojošas mājas lapas:
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http://www.lsdsp.lv


