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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 pakalpojumu nozare nodrošina vairāk nekā 65 % no kopējā IKP un nodarbinātības 
apjoma ES, un integrētākam, kā arī labāk funkcionējošam pakalpojumu vienotajam tirgum 
ir būtiska nozīme ekonomikas atlabšanā un cīņa pret bezdarbu;

B. tā kā Pakalpojumu direktīva atvieglina to pašnodarbināto personu un mazo un vidējo 
uzņēmumu darbību, kas vēlas veikt un paplašināt uzņēmējdarbību un pieņemt darbā 
darbiniekus citās dalībvalstīs;

C. tā kā Pakalpojumu direktīvā ietilpstošie pakalpojumi veido 45 % no ES IKP un nodrošina 
43 % no nodarbinātības apjoma Savienībā;

D. tā kā pilnībā ir jāattīsta vienotais tirgus pakalpojumu jomā, vienlaikus saglabājot Eiropas 
sociālo modeli,

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par Pakalpojumu direktīvas īstenošanu –– „Partnerība 
jaunai izaugsmei pakalpojumu nozarē 2012.–2015. gadā”, kas atbilst pienākumam iesniegt 
ziņojumu, kā tas noteikts Pakalpojumu direktīvas 41. pantā; atkārtoti uzsver 
nepieciešamību ņemt vērā Pakalpojumu direktīvas vidēja termiņa un ilgtermiņa ietekmi uz 
nodarbinātību ES;

2. atgādina, ka Pakalpojumu direktīva jāinterpretē, ņemot vērā jaunos līguma noteikumus, jo 
īpaši Līguma par Eiropas Savienību 3. pantu, Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(LESD) 9. panta horizontālo sociālo klauzulu, LESD 14. pantu, Līgumiem pievienoto 
protokolu Nr. 26 un Eiropas Savienības Pamattiesību hartu;

3. atkārtoti uzsver vajadzību ņemt vērā Pakalpojumu direktīvas ietekmi uz nodarbinātību 
Eiropas Savienībā vidējā termiņā un ilgtermiņā, kā arī tās kvantitatīvo (darbvietu izveide 
un likvidēšana) un kvalitatīvo (darbvietu kvalitāte, darba apstākļi) ietekmi;

4. norāda, ka visām galvenajām ieinteresētajām personām ir jānodrošina, ka tiek veikta 
pilnīga vienotā tirgus tiesību aktu īstenošana, vienlaikus ņemot vērā arī to sociālos 
aspektus; uzskata, ka iekšējā pakalpojumu tirgus padziļināšana ir jāuzskata par izdevību 
nostiprināt sociālo labklājību, darba ņēmēju tiesības un pienācīgus darba apstākļus visiem 
ES iedzīvotājiem, ietverot principa „vienāds atalgojums par tādu pašu darbu” īstenošanu, 
kā tas noteikts LESD 157. pantā; turklāt uzskata, ka noteikumus par sociālo aizsardzību, 
veselību un drošību darbā nedrīkst uzskatīt par neproporcionāliem ierobežojumiem;

5. iesaka veikt ex post novērtējumu par pakalpojumu liberalizācijas ietekmi uz nodarbinātību 
un dzīves un darba apstākļiem, kā arī izvērtēt šo ietekmi saistībā ar paredzamajām sekām 
direktīvas pieņemšanas brīdī;

6. atgādina, ka direktīvas piemērošana neattiecas uz vairākām jomām, ietverot vispārējas 
nozīmes ar ekonomiku nesaistītus pakalpojumus, veselības aprūpes pakalpojumus un 
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lielāko daļu sociālo pakalpojumu; turklāt norāda, ka direktīva neattiecas uz darba 
tiesībām, kā arī neskar dalībvalstu tiesību aktus sociālās drošības jomā;

7. norāda, ka vairāk nekā divdesmit gadus vienotais tirgus ir bijis ļoti veiksmīgs; tajā pašā 
laikā uzskata, ka ir jādara vairāk, lai veicinātu ekonomisko labklājību, radītu kvalitatīvas 
darbvietas, gala patērētājiem sniegtu kvalitatīvus pakalpojumus un saglabātu dabas 
resursus un vidi, jo šie pasākumi ļaus Eiropas Savienībai pārvarēt pašreizējo krīzi;

8. norāda, ka Eiropas līmenī ir skaidri jādefinē jēdziens „darba ņēmējs”, lai novērstu 
situāciju, kurā arvien biežāk tiek apieti darba tiesību, sociālās drošības un veselības 
aizsardzības noteikumi, piemēram, izmantojot fiktīvu pašnodarbinātību;

9. pauž atbalstu — nolūkā palielināt nodarbinātības līmeņus un darbvietu radīšanu ES —
iniciatīvām, kuru mērķis ir uzlabot pakalpojumu pārrobežu sniegšanu, vienlaikus ievērojot 
darba un sociālo tiesību noteikumus;

10. uzsver, ka ir jānodrošina darbinieku lielāka aizsardzība darba devēja maiņas procesā; 
uzskata, ka ir svarīgi nodrošināt, lai iepriekšējā darba devēja darbiniekus varētu 
automātiski pārcelt darbā pie jaunā darba devēja, neapdraudot darba ņēmēju tiesības, kā 
tas noteikts Pamattiesību hartas IV nodaļā un LESD IX un X sadaļā, īpašu uzmanību 
pievēršot arodbiedrību lomai un LESD 154. pantā minētajai samērīga atbalsta klauzulai;

11. atzīmē Komisijas jauno paziņojumu „II vienotā tirgus akts— kopā jaunai izaugsmei”, kura 
mērķis ir uzlabot vienotā tirgus integrāciju Eiropas Savienībā, stimulēt izaugsmi un 
sekmēt kvalitatīvu darbvietu radīšanu, jo īpaši jauniešiem; atzinīgi vērtē paziņojumā 
pausto atbalstu sociālajai uzņēmējdarbībai; Prasa papildus šai iniciatīvai īstenot citas 
iniciatīvas, kas vērstas uz MVU kopumā.

12. uzsver, ka ir jāuzlabo noteikumi par pensiju shēmu pārnesamību, jo īpaši attiecībā uz 
aroda pensiju shēmām;

13. uzsver, ka vienā no pamata nozarēm, proti, interneta, komunikāciju un radošās 
ekonomikas nozarē, vienotais tirgus līdz šim vēl nav pabeigts; norāda, ka digitālā vienotā 
tirgus pabeigšanai joprojām ir liels izaugsmes un nodarbinātības potenciāls;

14. aicina dalībvalstis pārrobežu pakalpojumu sniegšanas nolūkos nodrošināt darba devējiem, 
darba ņēmējiem un citām ieinteresētajām personām nepieciešamās konsultācijas par spēkā 
esošajiem darba, sociālās drošības un nodokļu tiesību aktiem; uzskata, ka šai informācijai 
ir jābūt pieejamai pirms mobilitātes pieredzes, tās laikā un pēc tās;

15. norāda uz vienoto kontaktpunktu nozīmi tādas vienotas saskarnes nodrošināšanā, kas 
izskaidro visas uzņēmumiem nepieciešamās procedūras, tādējādi samazinot 
administratīvos šķēršļus un veicinot uzņēmējdarbību;

16. atzīst vajadzību izstrādāt lietotājiem draudzīgākus otrās paaudzes vienotos 
kontaktpunktus, kas sekmēs procedūru pabeigšanu pārrobežu mērogā; uzsver, ka ir svarīgi 
palielināt informētību par šo vienoto kontaktpunktu esamību un to sniegtajām 
priekšrocībām.
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