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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:

A. tā kā joprojām ir pārāk daudz šķēršļu, kas liedz Eiropas iedzīvotājiem pilnībā izmantot 
vienotā tirgus pastāvēšanas priekšrocības, tādējādi neļaujot vairot viņu piederības izjūtu 
vienai kopienai;

B. tā kā šīs grūtības ir steidzami jānovērš, lai ļautu Eiropas iedzīvotājiem pilnībā izmantot 
tiesības brīvi pārvietoties un baudīt priekšrocības, ko sniedz dalība Eiropas Savienībā, 

1. tā kā ir konstatētas likumdošanas un īstenošanas atšķirības attiecībā uz tiesību aktiem 
vienotā tirgus jomā, aicina Komisiju un dalībvalstis pastiprināt centienus efektīvi īstenot 
atbilstīgos tiesību aktus, jo īpaši attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar sociālo 
aizsardzību;

2. aicina Komisiju un dalībvalstis pievērsties vērtīgām saziņas stratēģijām un informācijas 
mehānismiem, kas attiecas uz sociālo tiesību un iedzīvotāju ieguvumu izmantošanu un 
visā ES; 

3. atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos regulāri izskatīt iedzīvotāju viedokļus un problēmas 
saistībā ar vienotā tirgus darbību; tomēr aicina Komisiju rūpīgi izpētīt konkrētās 
problēmas, ar kurām mobilie ES pilsoņi saskaras katrā dalībvalstī, un nākt klajā ar 
attiecīgiem priekšlikumiem par pasākumiem, kas jāveic ES vai dalībvalstu līmenī; 

Sociālā drošība Eiropas Savienībā

4. aicina Komisiju un dalībvalstis saskaņā ar Regulu Nr. 883/2004 un LESD 153. pantu veikt 
pētījumus, lai nodrošinātu mobilo iedzīvotāju sociālās drošības aizsardzības 
nepārtrauktību ES un vienlīdzīgu attieksmi pret mobilajiem iedzīvotājiem un attiecīgās 
valsts iedzīvotājiem, ņemot vērā arī izvēles, brīvprātīgo un pārvedamo sociālā 
nodrošinājuma sistēmu Eiropas līmenī papildus vispārējai sistēmai, lai veidotu ciešāku 
sadarbību sociālās politikas jomā; līdzšinējās idejas saistībā ar tā saukto sociālā 
nodrošinājuma sistēmas 28. regulējumu būtu jāatjaunina un jāiekļauj pētījumos;

5. mudina dalībvalstis veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai vienkāršotu sarežģītās valsts 
administratīvās procedūras un lai nodrošinātu, ka darba ņēmējiem, darba devējiem un 
citām pārrobežu nodarbinātībā iesaistītajām personām ir pieejama visa vajadzīgā 
informācija par tiesībām un pienākumiem saistībā ar viņu nodarbinātību, piemēram, 
informācija par sociālo nodrošinājumu, tostarp, aizsardzību bezdarba gadījumā, veselības 
aprūpi un nodokļu noteikumiem; uzskata, ka iespēju robežās šai informācijai jābūt 
pieejamai elektroniski pirms mobilitātes pieredzes gūšanas, tās laikā un pēc tās gūšanas;
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6. mudina Komisiju izveidot centrālo koordinācijas punktu ES līmenī, kura mērķis būtu 
reģistrēt mobilo darba ņēmēju, darba devēju un citu ieinteresēto personu problēmas, lai 
piedāvātu dalībvalstīm risinājumus un novērstu problēmas, kas saistītas ar mobilās 
nodarbinātības attiecībām, tostarp ar darba ņēmēju norīkošanu darbā;

7. aicina dalībvalstis izturēties pret ES pilsoņu ģimenes locekļiem, kas nav ES pilsoņi, kā 
pret labticīgiem klientiem visās administratīvajās procedūrās, kuras uz viņiem attiecas;

8. aicina dalībvalstis veidot „vienas pieturas aģentūru”, kas būtu pieejama visiem mobilajiem 
iedzīvotājiem ES, lai viņi varētu risināt ar darbu un sadzīvi saistītus administratīvus 
jautājumus vienā uzņēmējvalsts iestādē, kura sniegtu informāciju arī par viņu tiesībām un 
pienākumiem, tostarp par iespēju tiešsaistē veikt un nokārtot administratīvās procedūras, 
kas ļautu tiem cilvēkiem, kuri pārvietojas ES teritorijā, efektīvi īstenot savas tiesības;

Veselības aprūpe citā dalībvalstī

9. aicina Komisiju un dalībvalstis veikt attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka visi 
iedzīvotāji tiek pilnībā informēti par tiesībām, ko garantē Eiropas veselības 
apdrošināšanas karte (EVAK), un par spēkā esošajām finansiālajām saistībām, izmantojot 
pakalpojumus un veselības aprūpes pakalpojumus citās dalībvalstīs; uzsver, ka šai 
informācijai jābūt viegli pieejamai un saprotamai, tostarp elektroniskā formātā, un tai 
jābūt pieejamai personām ar invaliditāti;

10. aicina Komisiju nodrošināt, lai visi iedzīvotāji, kuriem ir tiesības saņemt EVAK un kuri šo 
karti pieprasa, to saņemtu un lai šo noteikumu nepareiza piemērošana tiktu nekavējoties 
labota; aicina dalībvalstis nodrošināt informāciju par jebkādu papildu apdrošināšanas vai 
citu darbību, kas iedzīvotājiem, iespējams, jāveic, lai viņi citās valstīs varētu saņemt tādu 
pašu veselības aprūpi kā savā valstī;

11. mudina dalībvalstis vienkāršot un paātrināt administratīvās procedūras, kas 
nepieciešamas, lai cilvēkiem tiktu atlīdzināti izdevumi par ārstēšanos ārzemēs, un 
nodrošināt, ka to sociālās apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas sistēmas rada 
pietiekamu aizsardzību mobilajiem iedzīvotājiem;

Kvalifikāciju atzīšana

12. atzinīgi vērtē Eiropas profesionālās kartes ieviešanu, izmantojot Iekšējā tirgus 
informācijas sistēmu (ITMS), ar kuru saskaņā tiek vērtēti šīs kartes ieviešanas kritēriji, lai 
atvieglotu administratīvās procedūras un veicinātu brīvprātīgu pārrobežu mobilitāti ES; 
turklāt uzskata, ka ITMS spēs panākt ātrāku sadarbību starp izcelsmes dalībvalsti un 
uzņēmējvalsti, lai novērstu pastāvošo neatbilstību ES darba tirgū;

13. atkārtoti aicina dalībvalstis uzlabot valodu apmācību agrīnā vecumā, izveidot formālās un 
neformālās izglītības, tostarp mūžizglītības, un citā dalībvalstī iegūtu zināšanu atzīšanas 
sistēmu un labāk saskaņot šo sistēmu ar darba tirgus vajadzībām, lai turpmāk veidotu 
darbaspēku ar tādām salīdzināmām kvalifikācijām, kas būtu izdevīgas visam Eiropas 
darba tirgum un varētu uzlabot produktivitātes līmeni; turklāt uzsver, ka ir jāturpina 
centieni panākt valsts sertifikācijas sistēmu līdzvērtību, izveidojot Eiropas kvalifikāciju 
sistēmu;
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14. uzskata, ka izglītības iestādēm būtu jāpapildina izsniegtie diplomi ar norādi par to, kā 
attiecīgās valsts diplomus var novērtēt un salīdzināt ar diplomiem citās dalībvalstīs, jo 
īpaši kaimiņvalstīs;

15. uzsver panākumus, ko guvusi automātiskās atzīšanas procedūra, kas noteikta 
Direktīvā 2005/36/EK par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, un prasa novērtēt iespēju 
to piemērot arī citām profesijām;

16. aicina dalībvalstis veikt pasākumus, kas nepieciešami, lai piekļūtu struktūrfondiem un 
Kohēzijas fondam, un izlietot iegūtos līdzekļus programmām, kas saistītas ar profesionālo 
apmācību, tādējādi nodrošinot MVU papildu atbalstu;

Diskriminācijas nepieļaušana

17. aicina Komisiju nepieļaut nodarbinātības jomā nekādus diskriminējošus dalībvalstu 
noteikumus un darbības, kas ir pretrunā ES tiesību aktiem, un nekavējoties sākt attiecīgas 
procedūras, ja dalībvalstis neievēro ES tiesību aktus; turklāt aicina Komisiju nepieļaut 
nekādu diskriminējošu vai pārspīlēti stingru rīcību, pārbaudes vai prasības, kas ierobežo
Eiropas darba ņēmēju un darba devēju tiesību īstenošanu ES; 

18. atgādina, ka brīva pārvietošanās ir viena no pamattiesībām, kuru darba ņēmējiem ir jāspēj 
īstenot, nesaskaroties ar diskrimināciju dažādu dalībvalstu darba ņēmēju valstspiederības 
dēļ attiecībā uz nodarbinātību, darba samaksu un citiem darba un nodarbinātības 
nosacījumiem; uzskata — lai nodrošinātu šo brīvību, būtu jāinformē darba ņēmēji, būtu 
jāievieš piemēroti tiesiskās aizsardzības mehānismi un visām dalībvalstīm būtu stingri 
jāievēro attiecīgie ES noteikumi;

19. uzsver, ka ir jāatbalsta EURES sistēma un tās efektīva savstarpējā saistība ar valsts darba 
prakses sistēmām, kas būtu viens no paņēmieniem, kā apkarot bezdarbu ES un kā uzlabot 
situāciju saistībā ar to, ka nav iespējams atrast darbiniekus brīvajām darbavietām, jo trūkst 
kandidātu ar atbilstošu kvalifikāciju;

20. aicina Komisiju rūpīgi uzraudzīt Direktīvas 2000/78/EK transponēšanu un efektīvu 
piemērošanu dalībvalstīs un iejaukties gadījumā, ja tiek konstatēti jebkādi trūkumi; aicina
dalībvalstis un Padomi noteikt par prioritāti to, ka steidzami jāpieņem priekšlikums 
direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu starp personām neatkarīgi no 
viņu reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas;

21. iesaka Komisijai un dalībvalstīm uzlabot pašreizējos nosacījumus jauniem uzņēmējiem, 
lai labāk izmantotu viņu lielo potenciālu radīt jaunas, ilgtspējīgas darbavietas; uzsver, ka 
ir jāsamazina administratīvie šķēršļi, kas neļauj maziem un vidējiem uzņēmumiem 
pieņemt darbā cilvēkus no citām dalībvalstīm; aicina dalībvalstis arī sniegt informāciju no 
viena avota tiem uzņēmējiem, kuri vēlas ieguldīt kādā dalībvalstī un radīt tajā darbavietas, 
vienlaikus aizsargājot Eiropas sociālo modeli;

22. atzinīgi vērtē vienotā tirgus foruma secinājumus, kas paredz uzlabot direktīvas par darba 
ņēmēju norīkošanu darbā īstenošanu un piemērošanu;

23. uzsver vajadzību uzlabot darba apstākļus un nodrošināt atbilstīgu aizsardzību bez jebkāda 
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veida diskriminācijas pret darbā norīkotajiem darba ņēmējiem ES; prasa uzlabot direktīvas 
par darba ņēmēju norīkošanu darbā īstenošanu un piemērošanu, cieši sadarbojoties ar 
sociālajiem partneriem;

Pensionēšanās ārzemēs

24. atkārti aicina Komisiju izvērtēt dažādus noteikumus par pensiju fondiem un vajadzību 
uzlabot pensiju, jo īpaši aroda pensiju, pārnesamību gadījumos, kad darba ņēmēji maina 
darbavietas un pārceļas no vienas dalībvalsts uz citu;

Pārējās nodarbinātības un sociālās jomas problēmas saistībā ar vienoto tirgu

25. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus atvieglot pārrobežu veselības aprūpes pieejamību; 
mudina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt netraucētu un efektīvu Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2011. gada 9. marta Direktīvas 2011/24/ES par pacienta tiesību piemērošanu 
pārrobežu veselības aprūpē īstenošanu, pienācīgi ievērojot universāluma, kvalitatīvas 
veselības aprūpes pieejamības, taisnīguma un solidaritātes principus; turklāt aicina 
Komisiju un dalībvalstis turpināt darbu saistībā ar mērķi panākt telemedicīnas un 
e-veselības pakalpojumu plašu izmantošanu līdz 2020. gadam; arī atbalsta tos 
izmēģinājuma projektus, kuru mērķis ir sniegt ES iedzīvotājiem drošu tiešsaistes piekļuvi 
saviem pacienta datiem un nodrošināt pacientu slimību vēstures datu savstarpēju 
izmantojamību, tādējādi garantējot pacientiem veselības aprūpes nepārtrauktību;

26. norāda, ka publiskais iepirkums ir svarīgs tirgus instruments, kam ir nozīme ilgtspējīgas 
nodarbinātības un darba apstākļu veicināšanā; prasa nodrošināt atbilstību sociālajiem 
standartiem un koplīgumiem, kā arī garantēt ar likumu noteikto minimālo algu un 
honorāru izmaksu līguma darbības laikā; 

27. mudina dalībvalstis vienkāršot publisko iepirkumu konkursu procedūras, lai visiem 
Eiropas uzņēmumiem nodrošinātu taisnīgu piekļuvi un mudinātu tos uzņēmumus, kas 
iesniedz pieteikumus konkursam, sniegt informāciju par savu sociālās atbildības līmeni;
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