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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas 
pamatnostādnēm
(COM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2011)0006),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 148. panta 2. punktu, saskaņā ar kuru 
Padome ar to ir apspriedusies (C7–0033/2011),

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu (A7-0000/2011),

1. apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā 
tekstā;

3. prasa Padomei vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt 
Parlamenta apstiprināto tekstu;

4. atkārtoti izsaka pastāvīgo aicinājumu Komisijai un Padomei nodrošināt, ka Parlamentam, 
veicot 2014. gada beigās paredzēto dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādņu 
pilnīgo pārskatīšanu, ir pietiekams laiks, kas jebkurā gadījumā nav mazāks par 
5 mēnešiem, lai Parlaments īstenotu tā konsultatīvo uzdevumu, kas noteikts Līguma 
148. panta 2. punktā;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Komisija pēc dalībvalstu saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020” iesniegto nacionālo reformu 
programmu novērtēšanas un līdztekus gada izaugsmes pētījuma iesniegšanai 12. janvārī 
pieņēma priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru ierosināts apstiprināt 2010. gadā 
pieņemtās dalībvalstu pamatnostādnes par integrētu ekonomikas politiku un nodarbinātību1

2011. gadam. Šajā priekšlikumā ņemts vērā tas, ka stratēģijas „Eiropa 2020” jaunās integrētās 
pamatnostādnes pilnībā jātransponē dalībvalstu  politikas pasākumos un jāievēro, nosakot 
īstenojamo reformu secību un līdz 2011. gada aprīlim atspoguļojot to galīgajās nacionālo 
reformu programmās. Komisijas priekšlikums turklāt balstās uz 2010. gada nodarbinātības 
pamatnostādnēs iekļautajam saistībām līdz 2014. gadam saglabāt tās pēc iespējas nemainīgā 
veidā, lai dalībvalstis varētu koncentrēties uz to īstenošanu.

Priekšlikums Padomes lēmumam balstīts uz Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 
148. pantu, kurā paredzēts, ka Padome ik gadu nosaka nodarbinātības politikas 
pamatnostādnes. LESD paredzēts, ka Padome pirms lēmuma pieņemšanas par 
pamatnostādnēm apspriežas ar Eiropas Parlamentu, kā arī Nodarbinātības komiteju, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju. Padome lūgumu par apspriešanos 
Parlamentam nosūtījusi 2011. gada 26. janvārī.

2010. gadā pieņemtās Integrētās ekonomikas un nodarbinātības politikas pamatnostādnes ir 
Ekonomikas politikas vispārējās pamatnostādnes, kuras balstītas uz LESD 121. pantu, un 
Nodarbinātības pamatnostādnes, kas balstītas uz LESD 148. pantu. Šie tiesību akti tika 
pieņemti kā atšķirīgi tiesību instrumenti, kas tomēr ir savstarpēji saistīti un kopā veido 
dokumentu kopumu ar integrētām pamatnostādnēm.  Eiropas Parlaments apsprieda 
priekšlikumu par nodarbinātības pamatnostādnēm un 2010. gada 8. septembrī pieņēma 
normatīvu rezolūciju, iekļaujot tajā vairākus grozījumus (C. Öry ziņojums).

Referente var saprast, kāpēc nodarbinātības pamatnostādnes jācenšas saglabāt nemainīgas līdz 
stratēģijas „Eiropa 2020” termiņa vidusposma pārskatīšanai. Referente tomēr vēlas uzsvērt, 
cik svarīgi ir stratēģijas „Eiropa 2020” ikgadējās pārskatīšanas gaitā turpināt īpašu uzmanību 
pievērst integrētās ekonomikas politikas un nodarbinātības pamatnostādnēm. Komisijai un 
Padomei ir jānodrošina, ka integrētās pamatnostādnes kļūst par Eiropas semestra vienu no 
svarīgākajām tēmām. Ja gada izaugsmes pētījuma galvenā informācija neatbilst 
pamatnostādņu saturam, tās attiecīgi būtu jāgroza, lai nodrošinātu saskanību.

Visbeidzot referente atgādina par Parlamenta aicinājumiem dalībvalstīs nodrošināt 
nodarbinātības un sociālās politikas efektīvu pārvaldību, kas aptver ieinteresēto aprindu, 
tostarp arī sociālo partneru un parlamentāro struktūru, iesaistīšanu nacionālo reformu 
programmu veidošanā, īstenošanā, uzraudzībā un novērtēšanā. Tikpat svarīgi — referente 
vēlas atgādināt par Parlamenta pastāvīgajiem aicinājumiem Komisijai un Padomei nodrošināt, 
ka, veicot nodarbinātības politikas pamatnostādņu pilnīgo pārskatīšanu, tam ir pietiekams 
laiks, kas jebkurā gadījumā nav mazāks par 5 mēnešiem, lai īstenotu tā konsultatīvo 
uzdevumu.

                                               
1 Padomes 2010. gada 21. oktobra Lēmums Nr. 2010/707/ES par dalībvalstu nodarbinātības politikas 
pamatnostādnēm (OV L 308, 24.11.2010., 46. lpp.).


