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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 būtiska loma stratēģijas „Eiropa 2020” 
nodarbinātības mērķu sasniegšanā;

2. uzsver, ka efektīva pakalpojumu sniegšana ir svarīgs priekšnoteikums turpmākai 
izaugsmei, jaunu darba vietu izveidošanai un inovācijām;

3. norāda, ka ir jāizmanto iespējas, ko sniedz vienotais tirgus, lai dotu jaunu stimulu Eiropas 
valstu ekonomikām, vēl vairāk atverot robežas precēm un pakalpojumiem, sniedzot 
patērētājiem lielākas izvēles iespējas, paverot jaunas uzņēmējdarbības iespējas un noteiktā 
laikā izveidojot jaunas darba vietas; 

4. atzinīgi vērtē Komisijas ziņojumu COM(2011)08031 un stingri atbalsta, ka stiprinātā 
MVU testā galveno uzmanību pievērš mikrouzņēmumiem, kas labvēlīgi ietekmēs ES 
tiesību aktu ieviešanu un piemērošanu;

5. atzīst „vienas pieturas” aģentūru lielo nozīmi (elektronisko un fizisko) 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 izveidot jaunas darbavietas;

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

7. pauž nožēlu, ka Eiropas pakalpojumu tirgus joprojām ir sadrumstalots; prasa īstenot 
pasākumus, lai palielinātu mobilitāti visā ES, vienkāršojot un paātrinot profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanas procedūru, uzlabojot iekšējā tirgus informācijas sistēmu; 

8. aicina Komisiju saistībā ar labāku likumdošanu veikt rūpīgu ietekmes novērtējumu un 
noteikt nozares ar pārlieku lielu slogu, nesaderību un novecojušiem vai neefektīviem 
pasākumiem, jo īpaši nodarbinātības un sociālo lietu jomā, kas nelabvēlīgi ietekmē 
vienotā tirgus darbību; aicina Komisiju apsvērt iespēju attīstīt „one in, one out” noteikumu 
(pieņemot ikvienu jaunu likumu, būtu jāatceļ kāds no spēkā esošajiem likumiem);

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

                                               
1 „Regulatīvā sloga mazināšana MVU. ES regulējuma pielāgošana mikrouzņēmumu vajadzībām”.


