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IEROSINĀJUMI 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un 

patērētāju aizsardzības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

- ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 3. pantu un Līguma par Eiropas 

Savienības darbību (LESD) 9. pantu, 

- ņemot vērā Parlamenta 2014. gada 14. janvāra rezolūciju par efektīvām darba pārbaudēm 

kā stratēģiju darba apstākļu Eiropā uzlabošanai1, 

- ņemot vērā Parlamenta 2016. gada 19. janvāra rezolūciju par virzību uz Digitālā vienotā 

tirgus aktu2, 

A. tā kā joprojām ir jūtamas finanšu krīzes ekonomiskās sekas un atsevišķās dalībvalstīs IKP 

vēl aizvien ir zemāks par 2008. gada rādītāju; 

B. tā kā vienotajam tirgum ir raksturīgs pastāvi augsts bezdarba līmenis; tā kā kopš finanšu 

krīzes bezdarbnieku skaits ir palielinājies par vairāk nekā sešiem miljoniem; tā kā līdz 

2015. gada beigām Savienībā bez darba bija vairāk nekā 22 miljoni cilvēku; 

C. tā kā darba, sociālo, vides un patērētāju aizsardzības standartu pazemināšanas politika var 

novest pie tā, ka notiek pēc iespējas zemāku standartu noteikšana, tādējādi veicinot 

godīgas konkurences izkropļošanu vienotajā tirgū, 

1. pauž atzinību par vienotā tirgus stratēģiju, kas varētu sniegt iespējas darba ņēmējiem, 

uzņēmumiem un patērētājiem un Eiropas ekonomikai gūt jaunu sparu, atverot robežas, 

sekmējot mobilitāti un likvidējot šķēršļus preču un pakalpojumu apritei;  

2. atzīmē, ka labs regulējums var nākt par labu gan uzņēmumiem, gan darba ņēmējiem un 

var veicināt ekonomikas izaugsmi un kvalitatīvas darbvietas vienotajā tirgū; atzīmē 

Komisijas labāka regulējuma programmu, kas ietver ieinteresēto personu ciešāku 

iesaistīšanu, piemēram, ar REFIT platformas starpniecību, un nostiprinātus ietekmes 

novērtējumus; uzsver, ka ir jāizvērtē ne tikai likumdošanas īstermiņa ietekme, bet arī 

ilgtermiņa vērtība, kā arī sekas, kādas būtu attiecīgo tiesību aktu neieviešanai; uzskata, ka 

labāka, efektīvāka un vienkāršāka likumdošana samazinās administratīvo slogu un sekmēs 

izaugsmi un darbvietu radīšanu, vienlaikus turpinot augstu standartu nodrošināšanu 

patērētāju, darba ņēmēju, veselības un vides aizsardzības jomā;  

3. atzīmē, ka būtisks Savienības mērķis ir izveidot iekšējo tirgu, kurā ir nodrošināta brīva 

personu pārvietošanās un brīva preču, pakalpojumu un kapitāla aprite; 

4. atzīmē, cik svarīgi ir veicināt mobilitāti ar apmācības, prakses, prasmju un nodarbinātības 

iespēju palīdzību, izmantojot tādas programmas kā Erasmus+ un EURES, kas miljoniem 

ES darba ņēmēju rada iespējas gūt noderīgu pieredzi; 

5. uzsver, ka vienotā tirgus stratēģijā saskaņā ar LES 3. pantu un LESD 9. pantu ir jāņem 

                                                 
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0012. 
2 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0009. 
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vērā sociālā dimensija un jāietver priekšlikumi cīņai ar bezdarbu un sociālo atstumtību; 

uzsver, ka vienotā tirgus stratēģijā vairāk ir jāuzsver cīņa ar bezdarbu un jo īpaši ilgstošo, 

jauniešu un par 50 gadiem vecāku cilvēku bezdarbu, kā arī jāuzsver sociālās kohēzijas 

veicināšana; aicina Komisiju šajā saistībā pārskatīt savu stratēģiju;  

6. uzsver, ka vienotā tirgus stratēģijā nedrīkst atstāt novārtā potenciālu, kāds rūpniecības 

nozarei piemīt tādā ziņā kā ilgtspējīga izaugsme un kvalitatīva nodarbinātība Eiropā;  

7. uzskata — lai sasniegtu vienotā tirgus mērķus, panāktu izaugsmi un radītu darbvietas, ES 

ir jāpalielina konkurētspēja, kā tas noteikts Eiropadomes deklarācijā par konkurētspēju; 

8. uzskata, ka iekšējais pieprasījums — un jo īpaši pirktspējas palielināšana, inovatīvu 

pasākumu pieņemšana un ieguldījumi zaļajā ekonomikā— ir priekšnoteikums tam, lai 

pilnībā izmantotu vienotā tirgus potenciālu un veicinātu ilgtspējīgu izaugsmi; 

9. uzskata, ka šķēršļi pārrobežu uzņēmējdarbībai var bremzēt izaugsmi un darbvietu 

radīšanu; tāpēc prasa rūpīgi analizēt šo jautājumu, katru gadījumu izskatot atsevišķi; 

uzsver, ka dalībvalstis ir tiesīgas reglamentēt pakalpojumus un profesijas saskaņā ar savu 

sociālo politiku; mudina pierobežas reģionos izveidot EURES pārrobežu partnerības, kam 

ir liela loma īstena Eiropas darba tirgus izveidē; 

10. atgādina par savu 2014. gada ziņojumu par efektīvām darba inspekcijām, kurā uzsvērta 

darba inspekciju nozīme vienotā tirgus izkropļojumu novēršanā; prasa pieņemt skaidrus 

ES noteikumus par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu; aicina Komisiju sadarbībā ar 

dalībvalstīm izstrādāt pētījumu par iespējamo pievienoto vērtību, kāda būtu Eiropas darba 

inspekcijas izveidei un Eiropas sociālās drošības kartes ieviešanai; 

11. uzskata, ka, nepastāvot konkurētspējīgiem profesionāliem un uzņēmējdarbības 

pakalpojumiem visā ES, uzņēmumiem var nākties cīnīties, lai tie vēl aizvien būtu 

konkurētspējīgi, kā arī saglabātu un radītu darbvietas; 

12. atgādina, ka konkurences politika tiek īstenota ES līmenī; uzsver, ka negodīga konkurence 

vienotajā tirgū nelabvēlīgi ietekmē likumpaklausīgus uzņēmumus, jo īpaši MVU; aicina 

Komisiju kopā ar dalībvalstīm veikt izlēmīgus pasākumus, ar ko izskaustu negodīgu 

konkurenci, kuras pamatā ir, piemēram, sociālo, fiskālo vai darba tiesību aktu apiešana; 

13. uzskata — princips, ka par vienādu darbu vienā un tajā pašā darbvietā saņem vienādu 

darba samaksu, ko aizstāv Komisijas priekšsēdētājs Ž. K. Junkers, ir nozīmīgs instruments 

cīņā pret tirgus izkropļojumiem; 

14. atgādina, ka attiecībā uz drošību un veselības aizsardzību darbā visi darba ņēmēji 

vienotajā tirgū neatkarīgi no uzņēmuma lieluma, kurā viņi strādā, kā arī no darba vietas 

vai darba līguma ir tiesīgi uz visaugstāko iespējamo aizsardzības līmeni; 

15. aicina dalībvalstis izveidot struktūras, kas sniegtu konsultācijas un palīdzētu pārrobežu 

darba ņēmējiem pielāgoties ekonomiskajām un sociālajām sekām, ko rada strādāšana citā 

dalībvalstī; 

16. atzīmē, ka vienotā tirgus un digitālā vienotā tirgus padziļināšana var sniegt jaunas iespējas 

un jaunus risināmos uzdevumus un tā izvirzīs jautājumus tādās jomās kā prasmes, jauni 
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nodarbinātības, finanšu struktūru, sociālās aizsardzības, kā arī darba aizsardzības veidi, un 

visi šie jautājumi būs jārisina un jānodrošina ieguvumi gan darba ņēmējiem, gan 

uzņēmumiem un patērētājiem;  

17. pauž nožēlu, ka vienotā tirgus stratēģijā nav pievērsta īpaša uzmanība prasmju 

neatbilstībai, jo šī problēma joprojām kavē vienotā tirgus izaugsmi; ar bažām konstatē, ka 

40–47 % ES iedzīvotāju trūkst pietiekamu digitālo prasmju un ka pieprasījums pēc darba 

ņēmējiem ar digitālām prasmēm ik gadu pieaug par 4 %, savukārt publiskie izdevumi 

izglītībai kopš 2010. gada ir samazinājušies par 3,2 %, kas apdraud ES konkurētspēju 

vidējā termiņā un tās darbaspēka nodarbināšanas iespējas; mudina dalībvalstis ieguldīt 

digitālajā izglītībā un prasmēs; 

18. atzīmē iespējas un uzdevumus, kādi ir sadarbīgā patēriņa ekonomikai, kas var radīt 

darbvietas, ekonomikas izaugsmi un iekļaujošāku darba tirgu; aicina Komisiju drīzumā 

publicēt pamatnostādnes par to, kā sadarbīgā patēriņa ekonomikas dažādajiem veidiem ir 

piemērojami ES tiesību akti, lai nepieļautu regulējuma nenoteiktību; uzsver, ka sadarbīgā 

patēriņa ekonomika nedrīkst novest pie izvairīšanās no nodokļu un sociālo iemaksu 

maksāšanas un nodarbinātības un sociālo tiesību neievērošanas; norāda, ka ir jāpielāgo un 

jāmodernizē likumdošana, lai pilnībā varētu izmantot sadarbīgā patēriņa ekonomikas 

iespējas, un aicina Komisiju un dalībvalstis analizēt, vai ir vajadzīgs regulējums un kāds 

būtu tā vispiemērotākais līmenis, kas novērstu visas iespējamās tiesību aktu nepilnības un 

nepieļautu, ka pieaug nestabila un fiktīva pašnodarbinātība; 

19. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu sniegt norādījumus par sadarbīgā patēriņa ekonomiku, 

kas nodrošinās tik nepieciešamo juridisko noteiktību daudzās jomās, tādās kā veselības un 

drošības noteikumi, sociālā drošība un darba aizsardzība; 

20. atzīmē, ka nodarbinātības mobilitātes paketes mērķi ir panākt, lai vienotais tirgus kļūst 

integrētāks un godīgāks; tomēr uzsver, cik būtiski ir nodrošināt, lai šajā paketē iekļautie 

pasākumi būtu samērīgi un ņemtu vērā sekas, ko rada paaugstināta mobilitāte uz 

atsevišķiem reģioniem; 

21. uzskata, ka vienotā tirgus stratēģija var sniegt jaunas iespējas MVU, kas ir ES 

tautsaimniecību pamats, kā arī mikrouzņēmumiem un inovatīviem jaunuzņēmumiem; 

uzskata, ka piemērotas uzņēmējdarbības vides izveide, MVU paredzēto privātā riska 

kapitāla shēmu uzlabošana, atbilstīgas likumdošanas izstrāde un principa “vispirms domāt 

par mazajiem uzņēmumiem” pilnīga piemērošana visā vienotajā tirgū ir būtiski 

priekšnoteikumi, kas varētu atbalstīt izaugsmi un darbvietu radīšanu; 

22. uzskata, ka īpaša uzmanība ir jāpievērš efektīvu un pārredzamu uzņēmumiem izvirzīto 

prasību izstrādei; prasa dalībvalstīs ieveidot vienas pieturas aģentūras, kas, piemēram, 

atbalstītu MVU un jaunuzņēmumus, paredzot PVN nodokļu atvieglojumus; 

23. uzsver Komisijas atbalstu duālām izglītības sistēmām, kas papildus individuālās 

izaugsmes sekmēšanai var veicināt Eiropas darba ņēmēju prasmju un kvalifikācijas 

precīzāku pielāgošanu faktiskajām darba tirgus vajadzībām; uzsver, cik būtiski ir 

nodrošināt, lai vienotā tirgus stratēģija nekādā veidā neierobežotu duālās izglītības 

sistēmas, vienlaikus nodrošinot kvalitatīvu māceklību un jo īpaši nodarbinātības 

aizsardzību; uzsver, cik būtiska ir sociālo partneru loma duālās izglītības sistēmu izstrādē; 

uzskata — lai gan vienā valstī izmantotu duālās izglītības sistēmu nevar tieši piemērot citā 



 

PE575.291v02-00 6/8 AD\1090159LV.doc 

LV 

dalībvalstī, vajadzētu būt Eiropas pieejai, kas uzsvērtu saikni starp duālo izglītību un 

jauniešu nodarbinātību; 

24. atzīmē, ka pakalpojumu tirgus joprojām ir sadrumstalots; aicina Komisiju nodrošināt 

Pakalpojumu direktīvas pareizu īstenošanu dalībvalstīs un veikt nepieciešamās reformas, 

ar ko likvidēs šķēršļus pakalpojumu nozarē, pieņemot katrai pakalpojumu nozarei 

pielāgotu pieeju, kas nepazeminātu patērētāju, darbinieku, veselības un vides aizsardzības 

standartus, kā arī attiecīgā gadījumā pieņemot dalībvalstu darba attiecību sistēmas; 

norāda, ka neatbilstīga spēkā esošo noteikumu izpilde ierobežo uzņēmumu iespējas un 

apgrūtina darbvietu radīšanu; uzsver — novērtējumi liecina, ka gadījumos, ja 

administratīvie šķēršļi ir zemāki, tiek radīts lielāks skaits uzņēmumu un līdz ar to tiek 

nostiprināts darbvietu radīšanas potenciāls;  

25. atzinīgi vērtē Komisijas likumdošanas priekšlikumu par to regulatīvo šķēršļu novēršanu, 

kuri ierobežo piekļuvi atsevišķām profesijām, un šāds priekšlikums ir nozīmīgs solis 

virzībā uz vienotā tirgus atvēršanu un izaugsmes veicināšanu nodarbinātības jomā; 

26. aicina Komisiju strādāt pie tā, lai ieviestu vienkāršotu un standartizētu pārrobežu 

pakalpojumu sniegšanas procedūru, kas samazinātu prasības saistībā ar darba ņēmēju 

norīkošanu un līdz ar to efektīvāk integrētu MVU iekšējā tirgū; 

27. uzskata, ka administratīvā sloga un regulējuma izpildes radīto izmaksu samazināšana 

uzņēmumiem un jo īpaši MVU, kā arī nevajadzīgu tiesību aktu atcelšana, vienlaikus 

turpinot augstu standartu nodrošināšanu patērētāju, darba ņēmēju, veselības un vides 

aizsardzības jomā, ir priekšnoteikums vienotā tirgus stratēģijas mērķu sasniegšanai; 

28. uzsver, ka šajā ziņā efektīvi ir jāsniedz plašāka informācija par Eiropas fondiem, kādi 

pieejami MVU, mikrouzņēmumiem un inovatīviem jaunuzņēmumiem; turklāt atgādina — 

lai nodrošinātu ES fondu pareizu izmantojumu, būtiski ir ieviest uzraudzības un kontroles 

sistēmu, ar ko pārraudzītu, kā šie fondi tiek izmantoti; 

29. aicina Komisiju sadarboties ar dalībvalstīm, lai vienkāršotu un paātrinātu profesionālās 

kvalifikācijas atzīšanas procedūras, tostarp sekmējot un mudinot vienotās apmācības 

sistēmu ieviešanu, vienlaikus pilnībā ievērojot subsidiaritātes principu; aicina Komisiju un 

dalībvalstis paplašināt apmācību un izglītību tādās jomās kā IKT un zinātne, tehnoloģija, 

inženierzinātnes un matemātika, lai tagadējais un arī nākotnes darbaspēks iegūtu attiecīgās 

e-prasmes; 

30. atbalsta pasākumus, kuru mērķis ir novērst nepilnības ES pretdiskriminācijas tiesību aktos 

nodarbinātības jomā, jo īpaši attiecībā uz personām ar invaliditāti; turklāt atbalsta to, lai 

nekavējoties tiktu īstenota Padomes Direktīva 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu 

vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju; 

31. atzīmē Komisijas priekšlikumu ieviest uzņēmumu pakalpojumu pasi nolūkā paplašināt 

pakalpojumu brīvu apriti; uzsver, ka šāda pase nedrīkstētu ierobežot uzņēmējas dalībvalsts 

kompetenci attiecībā uz valsts un Eiropas nodarbinātības tiesību aktu efektīvas izpildes un 

kontroles nodrošināšanu; šajā ziņā ir ļoti nobažījies par iespējamo šāda instrumenta 

ļaunprātīgu izmantošanu un aicina Komisiju veikt visaptverošu priekšlikuma regulatīvās 

ietekmes novērtējumu, lai izvērtētu tā sniegtās iespējas un ar to saistītos riskus; 
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32. aicina dalībvalstis izmantot iespēju ieviest sociālās prasības publiskā iepirkuma kontekstā; 

33. aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt kvalitatīvu nodarbinātību sadarbīgā patēriņa 

ekonomikā, pielāgojot un modernizējot likumdošanu, novēršot juridiskās neskaidrības 

jomās, kurās ir apdraudētas spēkā esošo prasību ievērošana saistībā ar nodokļu un darba 

tiesību aktiem un citiem noteikumiem, kā arī patērētāju tiesībām, vienlaikus paredzot 

reglamentējošus noteikumus, kas ļaus uzņēmējiem attīstīties, ieviest inovācijas un radīt 

darbvietas; turklāt aicina Komisiju veicināt īpaša atbalsta sniegšanu sadarbīgā patēriņa 

ekonomikā iesaistītiem uzņēmējiem, lai palīdzētu viņiem sasniegt izaugsmes, inovācijas 

un darbvietu radīšanas mērķus; 

34. atzinīgi vērtē to, ka ir izveidota platforma nedeklarēta darba apkarošanai, un jo īpaši 

mudina dalībvalstis un sociālos partnerus pilnībā iesaistīties šajā platformā, lai efektīvāk 

varētu cīnīties pret nedeklarētu darbu un fiktīvu pašnodarbinātību; 

35. ir pārliecināts, ka nolūkā izmantot darbavietu digitalizācijas iespējas ir jārada droši 

elastīga darba laika režīmi, stabili darba apstākļi, sociālā aizsardzība un jāveicina 

vieddarbs, kas ļautu uzlabot produktivitāti un darba un privātās dzīves līdzsvaru; šajā ziņā 

uzsver, cik būtiski ir pāriet uz digitalizāciju lauku apvidos, lai varētu izmantot daudzās 

priekšrocības, ko piedāvā digitālā programma, piemēram, tāldarba iespējas; 

36. vēlreiz stingri iebilst pret Komisijas priekšlikumu direktīvai par viena dalībnieka 

sabiedrībām ar ierobežotu atbildību; 

37. uzsver, cik būtiski ir, lai būtu spēcīgi un neatkarīgi sociālie partneri un efektīvs sociālais 

dialogs; uzsver, ka attiecīgā gadījumā apspriedēs par iespējamām dalībvalstu reformām 

reglamentēto profesiju jomā ir jāiesaista sociālie partneri; 

38. uzsver, cik būtisks ir sociālais dialogs par iespējām un izmaiņām, ko vienotais tirgus rada 

nodarbinātības vidē. 
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