Rīgā, 2019.gada 15.februārī
Latvijas Republikas Saeimas deputātiem
Par Pārskatītās Eiropas Sociālās hartas 4.panta 1.punktu
Biedrība „EAPN-Latvia” prasa Latvijas Republikas Saeimai nekavējoties izdarīt grozījumus
likumā „Par Pārskatīto Eiropas Sociālo hartu”, nosakot, ka Latvijas Republika atzīst par sev
saistošu Hartas 4.panta 1.punktu.
Latvijas Republikas Saeima 2013.gada 14.februārī pieņēma likumu „Par Pārskatīto Eiropas Sociālo
hartu”, un tā 2.pantā uzskaitīti Hartas II.sadaļas panti, kurus Latvijas Republika apņemas uzskatīt
par sev saistošiem, tostarp „4.panta 2., 3., 4. un 5.punkts – Tiesības uz taisnīgu atalgojumu”.
Tādējādi likumdevējs noteicis, ka norādītā panta 1.punkts Latvijas Republikai nav saistošs.
Pārskatītās Eiropas Sociālās hartas 4.panta 1.punkts noteic, ka Līgumslēdzējas puses apņemas
„atzīt strādājošo tiesības uz atalgojumu, kas nodrošinātu tiem un to ģimenēm pienācīgus
dzīves apstākļus”.
2006.gada 2.novembra spriedumā lietā Nr. 2006-07-01 Satversmes tiesa norādīja: "Latvijas
konstitucionālais likumdevējs Satversmē noteicis virkni sociālo tiesību. Tādējādi likumdevējs
noteicis, ka Latvija ir sociāli atbildīga valsts, proti, tāda valsts, kas likumdošanā, pārvaldē un
tiesas spriešanā cenšas iespējami plaši īstenot sociālo taisnīgumu. Sociāli atbildīgas valsts mērķis ir
sabiedrībā izlīdzināt būtiskākās sociālās atšķirības un katrai iedzīvotāju grupai nodrošināt
atbilstošu dzīves standartu."
EAPN-Latvia uzskata, ka Latvijas Republika, atzīstot par sev nesaistošu iepriekš minēto Pārskatītās
Eiropas Sociālās hartas punktu, netiešā veidā deklarē, ka Latvijā strādājošie nesaņems tādu taisnīgu
atalgojumu, kas nodrošinātu strādājošiem un to ģimenēm pienācīgus dzīves apstākļus. Tādējādi
lēmumu pieņēmēji ignorē Eiropā vispārpieņemtos sociālo tiesību standartus un līdz šim nav
izrādījuši politisko gribu, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves apstākļus, un šāda rīcība ir pretrunā ar
sociāli atbildīgas valsts principu. Jāpiebilst, ka Latvijā 20% strādājošo saņem minimālo darba
algu vai pat zemāku par to.
Biedrība „EAPN-Latvia” ir Eiropas Pretnabadzības tīkla (European Anti-Poverty Network - EAPN)
nacionālā organizācija. EAPN-Latvia apvieno 36 Latvijas nevalstiskās organizācijas cīņā pret
nabadzību un sociālo atstumtību.
Būsim pateicīgi par atbildi!
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