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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:

1. uzskata, ka ir vajadzīgas iekšējā tirgus korekcijas, lai, ievērojot universālās piekļuves 
sistēmu, nodrošinātu augstas kvalitātes un pieejamus vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojums; uzskata, ka Komisijas priekšlikums ir nepilnīgs, un pauž nožēlu par to, ka 
tajā nav atsauces uz nevienu citu tiesību akta priekšlikumu kā vien koncesiju un publiskā 
iepirkuma jomā;

2. pauž neapmierinātību, ka nav neviena priekšlikuma par sabiedriskajiem pakalpojumiem; 
uzskata, ka ar šiem priekšlikumiem ir par maz, lai izpildītu J. Barroso solījumu par 
kvalitātes sistēmas izveidi;

3. aicina Komisiju izveidot skaidrus tiesību aktus, kuros, balstoties nevis uz ekonomiskajām 
prognozēm, bet uz iedzīvotāju pamattiesībām, noteikti vispārējas tautsaimnieciskas 
nozīmes pakalpojumi, nostiprināts subsidiaritātes princips un pašnoteikšanās un ar kuriem 
vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumi izslēgti no tirgus noteikumu darbības 
jomas;

4. aicina iekļaut saistošu sociālo klauzulu visos svarīgākajos tirgu reglamentējošajos tiesību 
aktos, lai nodrošinātu, ka konkurences noteikumos tiek ievērotas pamattiesības un ar tiem 
tiek aizsargātas un uzturētas tiesības uz kolektīvu rīcību un tiesības uz streiku, ievērojot 
četras pamatbrīvības; prasa izveidot īpašu sociālo palātu Eiropas Kopienu Tiesā ar 
tiesnešiem, kas specializējas darba un sociālajās tiesībās;

5. aicina pārskatīt darbinieku norīkošanas direktīvu (96/71/EK1), lai aizsargātu dalībvalstu 
darba tirgus standartus un industriālo attiecību sistēmas, tostarp kolektīvās vienošanās un 
citas kolektīvās rīcības formas, un saglabātu principu par vienlīdz vērtīgu darbu pienākas 
vienlīdzīgs atalgojums, nevis tiek maksāta minimālā alga;

6. uzskata, ka jebkāda otrā līmeņa pensiju sistēmu reforma jāveic tā, lai pastiprinātu un 
papildinātu pirmo līmeni, kas garantē pienācīgas pensijas; atgādina Komisijai, ka daudzās 
dalībvalstīs ir spēkā labi funkcionējoša pirmā līmeņa sistēma; mudina Komisiju ņemt to 
vērā un izmantot šos piemērus kā etalonu visā ES;

7. aicina Komisiju izveidot patiesi restrukturējošu stratēģiju, kurā aktīvi iesaistās 
ieinteresētās puses, tostarp darbinieki un to pārstāvji; uzskata, ka informācijas un 
apspriežu procedūrām ir jāattiecas uz visām uzņēmuma darbības jomām, stratēģiskajiem 
lēmumiem un izvēlēm, kā arī uz sagaidāmo ietekmi uz nodarbinātību;

8. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu pārskatīt profesionālo kvalifikāciju direktīvu 
(2005/36/EK2) un ieviest profesionālo karti, kurā būtu vismaz informācija par 
kvalifikāciju, darba pieredzi un to, vai persona ir maksājusi nodokļus, tajā pašā laikā 

                                               
1 OV L 18, 21.1.1997., 1. lpp.
2 OV L 271, 16.10.2007., 18. lpp.
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ievērojot personas datu aizsardzības noteikumus; ierosina apsvērt iespēju apvienot 
prasmju pasi ar profesionālo karti, lai tā kļūtu par vienotu un visā ES vienādu karti;

9. atzinīgi vērtē priekšlikumu atbalstīt sociālās ekonomikas inovāciju potenciālu; vērš 
uzmanību uz to sociālās ekonomikas daļu, kas ietver kooperatīvus, savstarpējas 
sabiedrības, asociācijas un fondus, kuriem ir īpaši vērtīga loma ilgtspējīgas nodarbinātības 
un izaugsmes radīšanā un cīņā pret nabadzību un sociālo atstumtību;

10. aicina vairāk iekļaut sociālo ekonomiku valstu rīcības plānos atbilstīgi PTO centieniem 
sociālās integrācijas jomā un vairāk veicināt sociālo ekonomiku ar strukturāla finansējuma 
un sociālo inovāciju programmu palīdzību;

11. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu palielināt korporatīvo pārvaldību, kuras mērķis ir 
palielināt strādājošo iesaistīšanu pārvaldībā un uzlabot uzņēmumu sniegtās informācijas, 
tostarp informācijas par vadītāju atalgojumu, pārredzamību; aicina izveidot saskanīgu 
pieeju, nosakot augstus obligātos standartus un popularizējot nodarbināto un to pārstāvju 
vidū tiesības saņemt informāciju un tiesības būt uzklausītiem, kā arī tiesības piedalīties 
uzņēmumu padomju sanāksmēs.


