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IEROSINĀJUMI
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un
monetārās komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ieteikumus:
A. tā kā 2010. gadā dalībvalstis apņēmās izpildīt stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus; tā kā
ES tomēr nespēs sasniegt šos mērķus noteiktajā laikposmā, jo kopējie dalībvalstu
mērķi ir pārāk zemi un veiktie pasākumi nav noveduši pie būtiskas izaugsmes;
1. pauž nožēlu, ka, neskatoties uz Komisijas konstatējumu, ka dalībvalstu noteiktās
saistības to valsts reformu programmās (VRP) ir nepietiekamas, lai izpildītu lielāko
daļu „Eiropa 2020” mērķu, neviena no tām katrai valstij atsevišķi sniegtajos
ieteikumos netika mudināta paaugstināt savus valsts mērķus;
2. atzinīgi vērtē paziņojumu „Virzoties uz ekonomikas atlabšanu ar daudzām jaunām
darba vietām” un saistītos darba dokumentus; aicina Komisiju noteikt jaunu darba
vietu potenciāla izpēti videi nekaitīgā ekonomikā, kā arī veselības un sociālās aprūpes
un IKT nozarē kā galveno prioritāti 2013. gada izaugsmes pētījumā (GIP);
3. pauž nožēlu, ka lielākā daļa dalībvalstu 2012. gada valsts reformu programmas
ietvaros neiesniedza valsts nodarbinātības plānu;
4. atzinīgi vērtē ieteikumu, kas vērsts uz nodokļu sloga novirzīšanu no darbaspēka uz
videi kaitīgām darbībām; aicina dalībvalstis īstenot šo ieteikumu, vienlaikus
nodrošinot, ka no tā jo īpaši labumu gūs iedzīvotāji ar zemiem ieņēmumiem;
5. atkārtoti aicina Komisiju izstrādāt sociālās ekonomikas regulējumu kā būtisku Eiropas
sociālā modeļa un vienotā tirgus daļu;
6. pauž nožēlu, ka Padome nav ņēmusi vērā Parlamenta aicinājumu pievērsties darba
kvalitātei tās 2012. gada vadlīnijās; aicina Komisiju iekļaut 2013. gada GIP darba
kvalitāti, darbinieku pamattiesības un atbalstu darba tirgus mobilitātei,
pašnodarbinātajiem un pārrobežu mobilitātei, paaugstinot darbinieku drošību pārejas
posmā no viena darba uz citu;
7. atkārtoti aicina dalībvalstis nodrošināt, lai iedzīvotājiem ar nedrošiem, pagaidu vai
nepilna laika darba līgumiem vai iedzīvotājiem, kas ir pašnodarbinātas personas, būtu
pietiekama sociālā aizsardzība un piekļuve apmācībai, kā arī mudina īstenot saistītus
pamatnolīgumus;
8. atzinīgi vērtē ieteikumus, kuros apskatīts jautājums par sieviešu zemo līdzdalības
līmeni darba tirgū; aicina Komisiju tās politikas vadlīnijās pievērsties problēmām, kas
saistītas ar darba tirgus segregāciju, nevienlīdzīgu aprūpes pienākumu sadalījumu un
fiskālās konsolidācijas ietekmi uz sievietēm;
9. norāda, ka vairākām dalībvalstīm ir sniegti ieteikumi par algām; aicina Komisiju
nodrošināt, lai šie ieteikumi nepalielinātu nodarbināto personu nabadzību vai algu
nevienlīdzīgumu, kā arī neietekmētu tās iedzīvotāju grupas, kurām ir zemi ienākumi;
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10. atzinīgi vērtē to, ka Komisija un Padome ir pievērsusi lielāku uzmanību bezdarba
apkarošanai jauniešu vidū; aicina Komisiju nekavējoties sniegt priekšlikumu saistošai
Eiropas Jaunatnes garantijai; aicina Padomi ātri pieņemt lēmumus par priekšlikumiem
nodarbinātības tiesību aktu kopumā;
11. atzinīgi vērtē 2012. gada vadlīnijās ietverto ieteikumu par krīzes radīto sociālo seku
novēršanu un aizvien lielāko uzmanību, kas tiek pievērsta nabadzības apkarošanai
katrai valstij atsevišķi sniegtajos ieteikumos; tomēr pauž lielas bažas par pieaugošo
nabadzību ES;
12. aicina Komisiju un padomi pārskatīt rezultātu apkopojumu attiecībā uz
makroekonomisko neatbilstību korekciju un stiprināt tās sociālo un nodarbinātības
dimensiju;
13. pauž bažas par faktu, ka dalībvalstīm ar finansiālās palīdzības programmu nav sniegti
ieteikumi attiecībā uz „Eiropa 2020” mērķiem; aicina Komisiju novērtēt ekonomikas
korekcijas programmas ietekmi uz galvenajiem mērķiem;
14. aicina Padomi panākt ātru vienošanos ar Parlamentu un nekavējoties sākt īstenot
priekšlikumu par nopietnās grūtībās nonākušo dalībvalstu pastiprinātu uzraudzību,
ietverot korekciju programmu sociālās ietekmes novērtējumu un pilnīgu atbilstību
ekonomikas politikas vispārējām pamatnostādnēm;
15. aicina Komisiju un Padomi iesaistīt sociālos partnerus, NVO un vietējās iestādes
Eiropas pusgada politiku formulēšanā un īstenošanā;
16. aicina Komisiju vienoties ar Parlamentu par tādu GIP formātu, kas ļautu Parlamentam
tajā izdarīt grozījumus, pirms to pieņem Padome;
17. aicina Komisiju uzlabot Eiropas pusgada kvalitāti, pārredzamību un demokrātisko
pārskatatbildību, ierosinot tiesību aktu, kurā būtu noteiktas formālas prasības attiecībā
uz iesniedzamo dokumentu formātu un termiņu;
18. aicina dalībvalstis vienoties par procedūrām, kas ļautu veikt patiesas parlamentārās
diskusijas un nodrošinātu ieinteresēto personu līdzdalību dalībvalstu līmenī.
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