Sabiedriskā apspriešana par Eiropas Darba iestādi un
Eiropas sociālā nodrošinājuma numuru
1. Par jums
Kādā statusā piedalāties?
Kā privātpersona
Profesionālās kompetences ietvaros (iekļaujot pašnodarbinātību) vai organizācijas vārdā
Vārds

Uzvārds

E-pasta adrese

Dzīvesvietas valsts
Austrija
Beļģija
Bulgārija
Horvātija
Kipra
Čehija
Dānija
Igaunija
Somija
Francija
Vācija
Grieķija
Ungārija
Īrija
Itālija
Latvija
Lietuva
Luksemburga
Malta
Nīderlande

1

Polija
Portugāle
Rumānija
Slovākija
Slovēnija
Spānija
Zviedrija
Apvienotā Karaliste
Cita
Precizējiet:

Kāda ir jūsu situācija?
Nodarbināts
Bezdarbnieks
Pašnodarbinātais
Students
Pensionārs
Cits
Precizējiet:

Vai esat studējis, strādājis vai dzīvojis citā Eiropas valstī?
Kādreiz
Patlaban
Nē, bet to apsveru darīt tuvākajā nākotnē (piemēram, pēc 1–2 gadiem)
Nē, un to neplānoju darīt
Jūsu atbildes:

(Ņemiet vērā, ka neatkarīgi no izraudzītās opcijas, uz jūsu atbildēm var attiekties prasība nodrošināt
dokumentiem publisku piekļuvi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1049/2001)
var publicēt kopā ar jūsu personas datiem (piekrītu visas manās atbildēs ietvertās informācijas,
tostarp mana vārda vai organizācijas nosaukuma, pilnīgai vai daļējai publicēšanai, un apliecinu, ka
tajās nav nekā nelikumīga un nevienas trešās personas tiesību pārkāpuma, kas tās padarītu
nepublicējamas)
var publicēt ar nosacījumu, ka tiek saglabāta jūsu anonimitāte (piekrītu jebkuras manās
atbildēs ietvertās informācijas pilnīgai vai daļējai publicēšanai, ieskaitot citātus vai manis pausto
viedokli, ja vien tiek nodrošināta anonimitāte. Apliecinu, ka manās atbildēs nav nekā nelikumīga un
nevienas trešās personas tiesību pārkāpuma, kas tās padarītu nepublicējamas.)
Respondenta vārds
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Respondenta uzvārds

Respondenta darba e-pasta adrese

Organizācijas nosaukums

Organizācijas pasta adrese

Organizācijas veids (izraugieties visatbilstošāko veidu):
Privātuzņēmums (arī pašnodarbināta persona)
Profesionāls konsultāciju vai juridiskais birojs, pašnodarbināts konsultants
Tirdzniecības, uzņēmumu vai profesionālā apvienība
Nevalstiska organizācija, platforma vai tīkls
Pētnieciska vai akadēmiska iestāde
Baznīca vai reliģiska kopiena
Reģiona vai vietējā varas iestāde (publiska vai jaukta tipa)
Starptautiska vai valsts sektora iestāde
Cits
Precizējiet:

Cik darbinieku vai biedru ir jūsu uzņēmumā vai organizācijā?
Vairāk nekā 250 (liels uzņēmums)
50–250 (vidējs uzņēmums)
10–49 (mazs uzņēmums)
Mazāk nekā 10 (mikrouzņēmums)
Pašnodarbinātais (mikrouzņēmums)
Precizējiet organizācijas veidu:
Tirdzniecības palāta
Komersantu organizācija
Arodbiedrība
Profesiju vai amatnieku intereses pārstāvoša organizācija
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Cits
Kādā nozarē darbojaties?
Lauksaimniecība
Pārstrādes rūpniecība
Celtniecība
Uzņēmējdarbības pakalpojumi
Individuālie pakalpojumi
Transports un loģistika
Cita
Neattiecas
Precizējiet:

Precizējiet organizācijas veidu:
Domnīca
Pētnieciska iestāde
Akadēmiska iestāde
Precizējiet organizācijas veidu:
Reģiona varas iestāde
Vietēja varas iestāde
Publiskā un privātā sektora reģionāla vai vietēja organizācija
Reģiona/vietējo varas iestāžu tīkls
Cits
Precizējiet:

Precizējiet organizācijas veidu:
Starpvaldību organizācija
ES iestāde, struktūra vai aģentūra
Valsts parlaments
Valsts valdība
Valsts sektora iestāde vai aģentūra
Vai jūsu organizācijai ir pieredze ES pārrobežu darbībās?
Jā, ir bijusi
Jā, patlaban ar to nodarbojamies
Nē, bet to apsveram tuvākajā nākotnē (piemēram, pēc 1–2 gadiem)
Nē, un to neplānojam

Vai jūsu organizācija ir reģistrēta Pārredzamības reģistrā?
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Vai jūsu organizācija ir reģistrēta Pārredzamības reģistrā?
Ja jūsu organizācija to vēl nav izdarījusi, aicinām reģistrēties šeit; reģistrācija gan nav obligāta prasība, lai
piedalītos šajā apspriešanā. Kāpēc reģistrēties Pārredzamības reģistrā?
Ir
Nav
Neattiecas
Ja ir, norādiet reģistrācijas numuru:

Organizācijas mītnesvietas valsts:
Austrija
Beļģija
Bulgārija
Horvātija
Kipra
Čehija
Dānija
Igaunija
Somija
Francija
Vācija
Grieķija
Ungārija
Īrija
Itālija
Latvija
Lietuva
Luksemburga
Malta
Nīderlande
Polija
Portugāle
Rumānija
Slovākija
Slovēnija
Spānija
Zviedrija
Apvienotā Karaliste
Cits
Precizējiet:
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Jūsu atbildes:

(Ņemiet vērā, ka neatkarīgi no izraudzītās opcijas, uz jūsu atbildēm var attiekties prasība nodrošināt
dokumentiem publisku piekļuvi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1049/2001)
var publicēt kopā ar informāciju par jūsu organizāciju (piekrītu visas manās atbildēs ietvertās
informācijas, tostarp organizācijas nosaukuma, pilnīgai vai daļējai publicēšanai, un apliecinu, ka
tajās nav nekā nelikumīga un nevienas trešās personas tiesību pārkāpuma, kas tās padarītu
nepublicējamas)
var publicēt ar nosacījumu, ka tiek saglabāta jūsu organizācijas anonimitāte (piekrītu
jebkuras manās atbildēs ietvertās informācijas pilnīgai vai daļējai publicēšanai, ieskaitot citātus vai
manis pausto viedokli, ja vien tiek nodrošināta anonimitāte. Apliecinu, ka manās atbildēs nav nekā
nelikumīga un nevienas trešās personas tiesību pārkāpuma, kas tās padarītu nepublicējamas.)

2. Jūsu viedoklis par Eiropas Darba iestādi
2.1. Izaicinājumi saistībā ar ES darbaspēka mobilitāti
Q1. Norādiet, ciktāl piekrītat vai nepiekrītat tam, ka starp dalībvalstu iestādēm pastāvošā
sadarbība nav pietiekama, lai garantētu ES nodarbinātības un sociālā nodrošinājuma noteikumu
efektīvu īstenošanu pārrobežu situācijās
Nemaz nepiekrītu
Nepiekrītu
Neitrāla attieksme
Piekrītu
Pilnīgi piekrītu
Nezinu / nevaru atbildēt
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Q2. Norādiet, ciktāl piekrītat vai nepiekrītat tam, ka zemāk tabulā sniegtie elementi rada
izaicinājumus efektīvai sadarbībai starp dalībvalstu iestādēm pārrobežu mobilitātes jautājumos:
0
(nemaz
nepiekrītu)

1
(nepiekrītu)

2
(neitrāla
attieksme)

3
(piekrītu)

4
(pilnīgi
piekrītu)

Nezinu
/ nav
viedokļa

Sadarbības tīklu
sadrumstalotība
dažādās jomās
(piemēram,
norīkošana darbā,
darba ņēmēju brīva
pārvietošanās,
sociālā
nodrošinājuma
koordinācija)
Valstu iestādēm
nepietiek resursu, lai
efektīvi sadarbotos
Grūti piekļūt
attiecīgajiem
dokumentiem citās
dalībvalstīs
Trūkst vai nepietiek
forumu strīdu
izšķiršanai
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Grūti risināt
sarežģītus
pārrobežu
krāpšanas un/vai
ļaunprātīgas
izmantošanas
gadījumus
Saskaņotie
noteikumi tiek
interpretēti vai
izpildīti atšķirīgi
Cits (paskaidrojiet)
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Paskaidrojiet:
ne vairāk par 2000 rakstzīmi(-ēm)

Q3. Norādiet, ciktāl piekrītat vai nepiekrītat tam, ka privātpersonām un uzņēmumiem problēmas
sagādā nepietiekama piekļuve informācijai par pārrobežu mobilitātes noteikumiem un to nepilnīga
pārredzamība
Nemaz nepiekrītu
Nepiekrītu
Neitrāla attieksme
Piekrītu
Pilnīgi piekrītu
Nezinu / nevaru atbildēt
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Q4. Norādiet, ciktāl piekrītat vai nepiekrītat tam, ka tabulā sniegtie elementi apgrūtina taisnīgu un
efektīvu piekļuvi informācijai un darbaspēka mobilitātes noteikumu pārredzamību
0
(nemaz
nepiekrītu)

1
(nepiekrītu)

2
(neitrāla
attieksme)

3
(piekrītu)

4
(pilnīgi
piekrītu)

Nezinu
/ nav
viedokļa

Trūkst informācijas
par ES vai valstu
noteikumiem manā
valodā
Trūkst viegli
saprotamu
skaidrojumu par
tiesībām un
pienākumiem, kas
jāpilda, strādājot citā
ES valstī
Trūkst viegli
saprotamu
skaidrojumu par
tiesībām un
pienākumiem, kas
jāpilda, nosūtot
cilvēkus strādāt citā
ES valstī (darba
ņēmēju norīkošana
darbā)
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Grūti saprast, kura
iestāde ir
kompetenta risināt
manas problēmas,
un grūti ar to
sazināties
Manā valstī
kompetentās
iestādes nesniedz
palīdzību un/vai
norādījumus
Informācija par
tiesībām un
pienākumiem
darbaspēka
mobilitātes jomā ir
izkaisīta pa
dažādām platformām
Cits (paskaidrojiet)
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Paskaidrojiet:
ne vairāk par 2000 rakstzīmi(-ēm)

2.2. EIROPAS DARBA IESTĀDES UZDEVUMI

12

Q5. Norādiet, ciktāl jūs piekrītat vai nepiekrītat tam, ka zemāk norādītos uzdevumus varētu
lietderīgi veikt pastāvīga ES struktūra, kas nodarbojas ar darbaspēku mobilitāti un sociālo
nodrošinājumu pārrobežu situācijās:
0
(nemaz
nepiekrītu)

1
(nepiekrītu)

2
(neitrāla
attieksme)

3
(piekrītu)

4
(pilnīgi
piekrītu)

Nezinu
/ nav
viedokļa

Uzņēmumu, darba
ņēmēju un
iedzīvotāju
informācijas
apmaiņas
sekmēšana
Valstu iestādes
sistemātiskas
sadarbības un
informācijas
apmaiņas
koordinēšana
Administratīvās
prakses pārrobežu
gadījumos
racionalizēšana un
pilnveidošana
Tehniskās
palīdzības
sniegšana valsts
iestādēm un to spēju
veidošana
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Analītiskais
atbalsts un ziņu
sniegšana par
darbaspēka
mobilitātes
jautājumiem
Valsts pārvaldes
iestāžu kopīgo
pārbaužu
koordinēšana
pārrobežu
nodarbinātības un
sociālā
nodrošinājuma
jautājumos
Strīdu risināšanas
mehānismi
pārrobežu
nodarbinātības un
sociālā
nodrošinājuma
jautājumos
Cits (paskaidrojiet)
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Paskaidrojiet:
ne vairāk par 2000 rakstzīmi(-ēm)

2.3. IESPĒJAMĀ IETEKME
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Q6. Norādiet, ciktāl jūs piekrītat vai nepiekrītat tam, ka, uzlabojot sadarbību starp dalībvalstu
iestādēm saistībā ar ES nodarbinātības un sociālās nodrošināšanas noteikumiem pārrobežu
situācijās, tiktu panākta šāda ietekme
0
(nemaz
nepiekrītu)

1
(nepiekrītu)

2
(neitrāla
attieksme)

3
(piekrītu)

4
(pilnīgi
piekrītu)

Nezinu
/ nav
viedokļa

Būtu vieglāk
uzlabot efektivitāti, it
īpaši, vienkāršojot
pastāvošos
procesus un
struktūras
Samazinātos
ļaunprātīgas
izmantošanas un/vai
krāpšanas risks, ko
rada ES un/vai
valstu noteikumu
nepildīšana
Pārvaldes iestādes
vairāk uzticētos cita
citai
Cits (paskaidrojiet)
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Paskaidrojiet:
ne vairāk par 2000 rakstzīmi(-ēm)
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Q7. Norādiet, ciktāl jūs piekrītat vai nepiekrītat tam, ka, uzlabojot privātpersonu un uzņēmumu
piekļuvi informācijai par ES nodarbinātības un sociālās nodrošināšanas noteikumiem pārrobežu
situācijās un šo noteikumu pārredzamību, tiktu panākta šāda ietekme
0
(nemaz
nepiekrītu)

1
(nepiekrītu)

2
(neitrāla
attieksme)

3
(piekrītu)

4
(pilnīgi
piekrītu)

Nezinu
/ nav
viedokļa

Palielinātos
informētība par ES
noteikumiem un ES
garantētajām
tiesībām
Būtu vairāk iespēju
strādāt ārzemēs
Uzlabotos sociālās
nodrošināšanas
tiesību pārvedamība
Samazinātos
ļaunprātīgas
izmantošanas un/vai
krāpšanas risks
darba ņēmēju un
uzņēmumu vidū
Uzlabotos ES
noteikumu pildīšana
Cits (paskaidrojiet)
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Paskaidrojiet:
ne vairāk par 2000 rakstzīmi(-ēm)

Q8. Kādai būtu jābūt Eiropas Darba iestādes saiknei ar citām ES aģentūrām, it īpaši
nodarbinātības aģentūrām (piemēram, ar Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu,
Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru)?
ne vairāk par 2000 rakstzīmi(-ēm)

3. Jūsu viedoklis par Eiropas sociālā nodrošinājuma numuru
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Q9. Norādiet, ciktāl jūsu piekrītat vai nepiekrītat šādiem apgalvojumiem par to, kādas ir sekas tam,
ja pastāv visdažādākie valstu sociālā nodrošinājuma numuri un mehānismi, kā personas tiek
identificētas un reģistrētas valstu datubāzēs
0
(nemaz
nepiekrītu)

1
(nepiekrītu)

2
(neitrāla
attieksme)

3
(piekrītu)

4
(pilnīgi
piekrītu)

Nezinu
/ nav
viedokļa

Apdrošinātajām
personām bieži vien
ir sarežģīti citās ES
valstīs pierādīt savu
identitāti sociālā
nodrošinājuma
vajadzībām
Tā dēļ sociālās
nodrošināšanas
iestādēm ir sarežģīti
identificēt personu
sociālā
nodrošinājuma
vajadzībām citā ES
valstī
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Paskaidrojiet un, ja iespējams, sniedziet konkrētus piemērus:
ne vairāk par 2000 rakstzīmi(-ēm)

Q10. Norādiet, ciktāl jūs piekrītat vai nepiekrītat tam, ka Eiropas sociālā nodrošinājuma numurs,
kura uzdevumi aprakstīti ievadā, palīdz vieglāk izmantot sociālās nodrošināšanas tiesības,
pārceļoties vai ceļojot uz citu ES valsti
Nemaz nepiekrītu
Nepiekrītu
Neitrāla attieksme
Piekrītu
Pilnīgi piekrītu
Nezinu / nevaru atbildēt
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Q11. Norādiet, ciktāl jūs piekrītat vai nepiekrītat tam, ka Eiropas sociālā nodrošinājuma numurs
var radīt šādus ieguvumus
0
(nemaz
nepiekrītu)

1
(nepiekrītu)

2
(neitrāla
attieksme)

3
(piekrītu)

4
(pilnīgi
piekrītu)

Nezinu
/ nav
viedokļa

Labāk
funkcionējošs
Eiropas darba tirgus
(darba ņēmēju brīva
pārvietošanās)
Vienkāršākas
procedūras, kā
iedzīvotāji un darba
ņēmēji var pierādīt
savu identitāti
sociālā
nodrošinājuma
vajadzībām
Efektīvākas
procedūras, kā,
piemēram, iestādes
un pakalpojumu
sniedzēji var
pārbaudīt identitāti
sociālā
nodrošinājuma
vajadzībām
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Cīņa pret
krāpšanos un
ļaunprātīgu
izmantošanu
Labāka sociālās
nodrošināšanas
pabalstu un tiesību
pārredzamība
Cits (aprakstiet)
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Aprakstiet:
ne vairāk par 2000 rakstzīmi(-ēm)

Q12. Norādiet vēlamo risinājumu attiecībā uz Eiropas sociālā nodrošinājuma numura izveidi
Pēc noteikta formāta pielāgo valsts numurus (piemēram, valsts numuram pievieno prefiksu)
ES sociālā nodrošinājuma numuru ievieš papildus pastāvošajiem valsts numuriem
Cits
Aprakstiet:
ne vairāk par 2000 rakstzīmi(-ēm)

Q13. Ja ieviestu Eiropas sociālā nodrošinājuma numuru, kam tas būtu jāpiešķir?
Visiem ES iedzīvotājiem
Visiem jaundzimušajiem
Visiem jaundzimušajiem un visiem iedzīvotājiem, kolīdz viņi pārceļas vai ceļo uz citu dalībvalsti
Visiem iedzīvotājiem, kolīdz viņi pārceļas vai ceļo uz citu dalībvalsti
Citiem
Precizējiet:

Q14. Norādiet, kāda varētu būt Eiropas sociālā nodrošinājuma numura prioritāte (iespējamas
vairākas atbildes):
neplānota veselības aprūpe (kas pašreiz ir saistīta ar Eiropas veselības apdrošināšanas karti)
plānota veselības aprūpe
sociālā nodrošinājuma apliecinājums norīkotajiem darba ņēmējiem (pašreiz norīkotie darba ņēmēji
izmanto A1 veidlapu)
slimības, maternitātes un paternitātes pabalsti
vecuma pensijas
priekšlaicīgas pensionēšanās un invaliditātes pensijas
apgādnieka zaudējuma pabalsts un piešķīrums nāves gadījumā
bezdarbs
ģimenes pabalsti
nelaimes gadījumi darbā un arodslimība
cits
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Aprakstiet:

Q15. Komisija Eiropas sociālā nodrošinājuma numuru ir pasludinājusi par daudzfunkcionālu
numuru. Nodokļu politika ir joma, ko varētu apsvērt. Kādi varētu būt vēl citi mērķi papildus
sociālajam nodrošinājumam, kuriem varētu izmantot Eiropas sociālā nodrošinājuma numuru?
Aprakstiet:
ne vairāk par 2000 rakstzīmi(-ēm)

Q16. Varbūt jums ir vēl citi apsvērumi attiecībā uz Eiropas Darba iestādi un/vai Eiropas sociālā
nodrošinājuma numuru:
ne vairāk par 2000 rakstzīmi(-ēm)
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