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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un 
patērētāju aizsardzības komiteju:

– iekļaut rezolūcijas priekšlikumā šādus ierosinājumus:

1. norāda, ka vienotajam tirgum var būt svarīga loma stratēģijas „Eiropa 2020” 
nodarbinātības mērķu sasniegšanā attiecībā uz kvalitātes paaugstināšanu un ilgtspējīgu 
nodarbinātību; vienotā tirgus izveide būtu jāpabeidz pēc iespējas apņēmīgi un ātri; 
vienotais tirgus nav pašmērķis, bet līdzeklis, lai panāktu sociālo attīstību;

2. uzskata, ka dialogs ar sociālajiem partneriem un pilsonisko sabiedrību ir ļoti svarīgs, lai 
atjaunotu uzticību vienotajam tirgum; norāda, ka vienotajā tirgū uzmanība būtu jāpievērš 
visu dalībnieku — ne tikai patērētāju vai uzņēmumu, bet arī iedzīvotāju un darba 
ņēmēju — tiesībām; ir svarīgi agrākā posmā vairāk iesaistīt sociālos partnerus un visas 
ieinteresētās personas to pasākumu izstrādē, pieņemšanā, īstenošanā un pārraudzībā, kuri 
nepieciešami, lai vienotajā tirgū sekmētu izaugsmi un nostiprinātu iedzīvotāju tiesības;

3. norāda — lai sasniegtu stratēģijas „Eiropa 2020” mērķi attiecībā uz kvalitātes 
paaugstināšanu un ilgtspējīgu nodarbinātību, ir svarīgi uzlabot vienotā tirgus darbību, 
tostarp saglabājot atbilstošu līdzsvaru starp ekonomikas prioritātēm un sociālo labklājību;

4. uzsver, ka efektīva pakalpojumu sniegšana ir svarīgs priekšnoteikums turpmākai 
izaugsmei, darbvietu radīšanai un inovācijai; pauž nožēlu par Savienības tiesību aktu
radīto pārlieku lielo slogu uz MVU; vienotajam tirgum jāīsteno sava izaugsmes un 
nodarbinātības veicināšanas loma, lai izveidotu augsti konkurētspējīgu tirgus ekonomiku;

5. pauž nožēlu par to, ka Savienības iedzīvotāji vēl nav pilnībā guvuši labumu no vienotā 
tirgus iespējām daudzās nozarēs; tādēļ norāda, ka ir jāizmanto iespējas, ko sniedz 
vienotais tirgus, lai nodrošinātu jaunu stimulu Savienības tautsaimniecībai, vēl vairāk 
atverot robežas precēm un pakalpojumiem, palielinot personu un darba ņēmēju brīvas 
pārvietošanās iespējas, nodrošinot lielākas izvēles iespējas, paverot jaunas 
uzņēmējdarbības iespējas uzņēmumiem un, visbeidzot, radot jaunas darbvietas, kā arī ar 
pieejamākiem pakalpojumiem un produktiem piesaistot jaunus klientus, jo īpaši personas 
ar invaliditāti; tie MVU, kuriem ir vislielākais potenciāls, būtu jāatbalsta, tiesību aktu 
īstenošanas laikā stingri piemērojot MVU testu;

6. uzsver, ka vienotajam tirgum var būt svarīga nozīme sociālās kohēzijas veicināšanā 
Savienībā, sekmējot biežāku apmaiņu ar paraugraksi; norāda, ka ekonomiskās pārvaldības 
sistēma būtu jābalsta uz savstarpēji saistītu un abpusēji saskaņotu politikas virzienu 
kopumu, kas veicina izaugsmi un nodarbinātību, un, lai tas notiktu, ir pilnībā jāattīsta 
iekšējais tirgus; prasa izstrādāt pasākumus mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu 
un kooperatīvu atbalstam;

7. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu „Regulatīvā sloga mazināšana MVU: ES regulējuma 
pielāgošana mikrouzņēmumu vajadzībām” (COM(2011)0803) un atbalsta to, ka uzmanība 
tiek pievērsta mikrouzņēmumiem; norāda, ka darba ņēmējiem paredzētie veselības un 
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drošības noteikumi nav jāuzskata par regulatīvu slogu un ka atsevišķās jomās prasībām, 
kas noteiktas dažāda lieluma uzņēmumiem, nevajadzētu būt vienādām; tādēļ uzskata, ka 
dažāda veida mazajiem un vidējiem uzņēmumiem pielāgoti tiesību akti atvieglotu šiem 
uzņēmumiem piekļuvi Eiropas un starptautiskajiem tirgiem;  

8. atzīst „vienas pieturas” aģentūru (elektronisko un fizisko) lielo nozīmi vienotā tirgus 
kontekstā, lai mazinātu administratīvo slogu un darījumu izmaksas, uzlabotu efektivitāti, 
tirgus atvērtību, pārredzamību un konkurenci, līdz ar to mazinot valsts izdevumus un 
sniedzot uzņēmumiem, tostarp MVU un mikrouzņēmumiem, lielākas iespējas piekļūt 
tirgiem, kā arī saglabāt un radīt jaunas darbvietas;

9. uzskata, ka digitālajam vienotajam tirgum vien var būt līdzīga ietekme kā 1992. gada 
vienotā tirgus programmai; mudina pabeigt digitālā vienotā tirgus izveidi, lai būtiski 
palielinātu darba un uzņēmējdarbības iespējas;

10. norāda, ka Eiropas pakalpojumu tirgus joprojām ir sadrumstalots; prasa īstenot 
pasākumus, lai palielinātu mobilitāti visā Savienībā, ar uzlabotas iekšējā tirgus 
informācijas sistēmas palīdzību vienkāršojot un paātrinot profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanas administratīvās procedūras; uzskata, ka Komisija ir pareizi norādījusi, ka 
darbaspēka mobilitāte Savienībā joprojām ir pārāk zema un ir nepieciešami efektīvāki 
pasākumi, lai novērstu visus administratīvos šķēršļus;

11. uzskata, ka valsts līmenī vajadzētu būt vienam viegli pieejamam pirmā posma palīdzības 
dienestam, kur uzņēmumi un iedzīvotāji, tostarp klienti-invalīdi var vērsties, ja radušās 
problēmas, mēģinot izmantot tiesības un iespējas, ko piedāvā vienotais tirgus; šādu 
palīdzības dienestu varētu veidot, turpinot attīstīt arī pašreizējos SOLVIT centrus;

12. aicina dalībvalstis lietpratīgāk izmantot IT rīkus, lai informētu uzņēmumus un iedzīvotājus 
un ļautu tiem izmantot savas tiesības un iespējas; ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt personām 
ar invaliditāti pieejamību, lai šīs personas, izmantojot informāciju pieejamā formātā, 
uzzinātu par savām tiesībām un iespējām;

13. prasa, lai sociālā un fiskālā konverģence tiktu iekļauta vienotajā tirgū kā integrācijas 
faktors; aicina tās dalībvalstis, kuru IKP ir aptuveni vienāds, paātrināt konverģences 
procesu, pastiprinot sadarbību; 

14. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt efektīvas pārbaudes, lai novērstu sociālo 
dempingu un nodrošinātu kolektīvo līgumu piemērošanu;

15. norāda, ka Eiropas sociālie standarti tiek uzskatīti par Savienības pievienoto vērtību un 
tiem ir būtiska nozīme vienotā tirgus darbībā;

16. uzskata, ka ikgadējā ziņojumā par vienotā tirgus integrāciju, analizējot svarīgākās 
pakalpojumu jomas saistībā ar vienotā tirgus darbību, jo īpaši tirdzniecības, 
uzņēmējdarbības pakalpojumu, digitālā tirgus un transporta jomas, vairāk uzmanības būtu 
jāpievērš personām ar invaliditāti, kuras saskaras ar grūtībām, kas rodas izveidotajā vidē 
un saistībā ar pakalpojumiem, kas nav piemēroti visiem;

17. uzskata, ka līdzvērtīgiem konkurences apstākļiem ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu labu 
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vienotā tirgus darbību, un visām dalībvalstīm būtu jātransponē Savienības tiesību akti 
vienādā līmenī, un Komisijai, izmantojot izpildes pilnvaras, būtu konsekventi jāvēršas pret 
pārkāpējiem, izturoties pret visiem vienādi;

18. aicina uzņemties lielākas saistības, lai turpmāko divu gadu laikā pilnveidotu lietpratīga 
regulējuma darba programmu, jo īpaši tajos sektoros, kas saistīti ar ilgtspējīgu, gudru un 
iekļaujošu izaugsmi;

19. aicina Komisiju izveidot valsts struktūru Eiropas tīklu, kā ierosināts attiecīgajā Komisijas 
paziņojumā, un piešķirt tās pašreizējai Iekšējā tirgus padomdevējai komitejai jaunu 
pilnvarojumu izskatīt vienotā tirgus integrācijas un pārvaldības jautājumus, īpašu
uzmanību pievēršot pieejamībai saskaņā ar ratificēto ANO Konvenciju par personu ar 
invaliditāti tiesībām;

20. aicina Komisiju paātrināt vienotā tirgus izveides pabeigšanu, nodrošinot Savienības 
direktīvu īstenošanu visās dalībvalstīs.



PE500.480v02-00 6/6 AD\923282LV.doc

LV

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums 14.1.2013

Galīgais balsojums +:
–:
0:

24
7
14

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Regina Bastos, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, 
Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole 
Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, 
Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Thomas Händel, Marian 
Harkin, Nadja Hirsch, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, 
Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle 
Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri 
Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, 
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, 
Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Georges Bach, Malika Benarab-Attou, Edite Estrela, Richard Howitt, 
Anthea McIntyre, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Evelyn 
Regner, Csaba Sógor


