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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās 
tirdzniecības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atgādina, ka pakalpojumi veido vairāk par trim ceturtdaļām Eiropas ekonomikas un ka 
daudzi pakalpojumi ir ļoti vajadzīgi konkurētspējai un jauninājumiem citās pakalpojumu 
sniegšanas jomās, kā arī ražošanā; 

2. uzskata, ka pakalpojumu iekšējā tirgus efektīva darbība ir svarīga Eiropas uzņēmumu 
konkurētspējai pasaulē; uzsver, ka laikus un pareizi veikta Kopienas tiesību aktu, arī 
Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū1, transponēšana un īstenošana ir 
svarīga šī mērķa sasniegšanai; 

3. uzskata, ka uz panākumiem orientēta uzņēmumu politika, jo īpaši Eiropas Mazās 
uzņēmējdarbības akts, varētu palielināt MVU konkurētspēju; aicina veikt turpmākas 
iniciatīvas, lai apmierinātu arī pakalpojumu nozares vajadzības un atbalstītu tiesisko 
instrumentu;

4. atgādina pakalpojumu nozīmīgumu Eiropas ekonomikai un izsaka bažas par virzības 
trūkumu notiekošajā sarunu kārtā par pakalpojumiem Pasaules Tirdzniecības organizācijā;

5. norāda, ka kvalificētu darba ņēmēju trūkums ir jauna problēma pakalpojumu nozarei 
Eiropā un ka ir jāizstrādā pasākumi šīs problēmas risināšanai, inter alia vienkāršojot darba 
atļauju piešķiršanas procedūras; stingri mudina dalībvalstis veicināt elastīguma un sociālās 
drošības principus, kas izklāstīti Parlamenta 2007. gada 29. novembra rezolūcijā par 
kopējiem elastīguma un sociālās drošības principiem;

6. uzsver, ka pakalpojumu sektors daudzos gadījumos var sniegt risinājumu vides 
problēmām, un uzskata, ka tās ir viens no ES pievienotās vērtības galvenajiem 
elementiem, eksportējot zinātību; uzsver, ka pakalpojumu nozares svarīgums ir jāņem 
vērā, izstrādājot ilgtspējīgas attīstības politiku; 

7. atzinīgi vērtē to, ka Komisija uzsver2, ka ir jānodrošina, lai globalizācijas pozitīvā ietekme 
sasniegtu patērētājus; uzsver, ka godīga konkurence pakalpojumu jomā ir izšķiroša, lai 
nodrošinātu patērētājiem labumu, ko dod atvērtais Eiropas tirgus.

                                               
1 OV L 376, 29.12.2006., 36. lpp.
2 SEC(2008)1519 Komisijas dienestu darba dokuments „Vienotā tirgus apskata ārējā dimensija”.
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