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IEROSINĀJUMI 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un tūrisma 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. konstatē, ka pasta pakalpojumu nozarē tehnoloģiskā progresa un digitalizācijas rezultātā 

iepriekšējos gados notikušas ievērojamas pārmaiņas un ka pasta pakalpojumu 

modernizēšana un dažādošana ļoti lielā mērā ietekmē darba apstākļus un nodarbinātību, jo 

īpaši attālos reģionos un lauku un kalnainos apvidos, un ka ES 28 dalībvalstīs vispārējā 

nodarbinātība iepriekšējos 20 gados ir samazinājusies, laikposmā no 2012. gada līdz 2013. 

gadam pasta nozarē samazinoties vidēji par 4,4 %; 

2. norāda, ka vēstuļu apjoms ES samazinās, pateicoties papīra formāta pasta sūtījumu 

aizstāšanai ar digitālajiem rīkiem, savukārt pieprasījums pēc eksprespasta un kurjerpasta 

pakalpojumiem arvien pieaug; konstatē, ka vēstuļu skaita samazināšanās, kā arī 

modernizācijas un aizvien vairāk izmantotās automatizācijas rezultātā ir samazinājusies 

vispārējo pakalpojumu sniedzēju nodarbinātība; norāda — tā kā tehnoloģiju attīstība ļauj 

iedzīvotājiem piekļūt pakalpojumiem un saziņai no mājām, ir samazinājies pasta nodaļu 

un tādējādi arī pasta nozares darbinieku skaits; 

3. atgādina, ka pasta pakalpojumu nodrošināšana ir svarīga, lai panāktu reģionālo attīstību, 

sociālo iekļaušanu, kā arī ekonomikas un teritoriālo kohēziju Eiropas Savienībā, un tai ir 

īpaši liela nozīme lauku apvidos un attālos reģionos, kā norādīts Pasta pakalpojumu 

direktīvas 3. panta 2. punktā un 19., 20. un 22. apsvērumā; tādēļ atgādina, ka ir būtiski 

saglabāt pasta pakalpojumus attālos reģionos un lauku un kalnainos apvidos, lai veicinātu 

atvieglotu saziņu starp cilvēkiem un garantētu nepieciešamu pasta pakalpojumu 

sniegšanu, tostarp vietējos piekļuves punktus; tālab aicina dalībvalstis novērtēt Pasta 

pakalpojumu direktīvas (97/67/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2008/6/EK) 

ietekmi uz Eiropas iedzīvotājiem, jo īpaši tiem, kas dzīvo attālos, lauku un kalnu apvidos, 

un nodrošināt, ka universālo pakalpojumu sniegšana ir garantēta vismaz piecas reizes 

nedēļā, kā paredzēts Direktīvā 2008/6/EK; šajā saistībā aicina dalībvalstis paātrināt 

platjoslas interneta ierīkošanu lauku apvidos, lai tie varētu pilnībā izmantot digitālā 

vienotā tirgus potenciālu, jo īpaši attiecībā uz darbvietu radīšanu, konkurētspēju, inovāciju 

un piekļuvi jauniem tiešsaistes pakalpojumiem, īpaši pasta pakalpojumiem tiešsaistē, kā 

arī nodrošināt pakalpojumu nepārtrauktību un turpmāku pakalpojumu pieaugumu; 

atgādina, ka pilnīgā tirgus atvēršana pasta nozarē nedrīkst radīt privāto pakalpojumu 

koncentrāciju rentablākos reģionos, piemēram, blīvi apdzīvotos apgabalos; tāpēc aicina 

kompetentās iestādes analizēt un novērst izdevīgāko pakalpojumu izvēlēšanās sekas; 

aicina Komisiju un dalībvalstis apmainīties ar paraugpraksi attiecībā uz universālo 

pakalpojumu sniedzējiem; 

4. norāda, ka ir palielinājies daļslodzes nodarbināto, ar aģentūru starpniecību nodarbināto un 

fiktīvi pašnodarbināto skaits un ka vispārējā attīstība ir tāda, ka arvien vairāk tiek 

izmantoti elastīgāki darba līgumi, kas dažos apstākļos var izraisīt nestabilu nodarbinātību, 

neparedzot pienācīgu darbinieku aizsardzību; atzinīgi vērtē jaunu, darba ņēmējiem 

paredzētu darba laika modeļu attīstību, kas viņiem ļauj, piemēram, labāk saskaņot 

ģimenes un darba dzīvi, iegūt apmācību darba vietā vai sniedz iespējas strādāt daļslodzes 

darbu; norāda, ka, noslēdzot jaunus un elastīgus darba līgumus, ir jānovērš tādi iespējamie 

riski kā darba ņēmēju pārslodze vai darbam neatbilstošs atalgojums; tādēļ uzsver 
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vajadzību nodrošināt, no vienas puses, darba tirgus elastību un, no otras puses, 

ekonomisko un sociālo drošību darba ņēmējiem; uzsver, ka darbaspēka izmaksu 

samazināšana, pasliktinot darba apstākļus un nodarbinātības standartus, nebūtu uzskatāma 

par elastību; aicina Komisiju un dalībvalstis veikt uzraudzības darbības, lai risinātu fiktīvu 

pašnodarbinātību pasta nozarē; kopumā mudina dalībvalstis novērst darba līgumu 

elastīgumu, kas nelabvēlīgi ietekmē darba ņēmējus; 

5. konstatē, ka dažās dalībvalstīs pasta nozares liberalizēšana ir radījusi lielas atšķirības 

attiecībā uz darba nosacījumiem un darba samaksu vispārējo pakalpojumu sniedzēju 

uzņēmumos un ar tiem konkurējošos pasta pakalpojumu uzņēmumos; uzsver, ka šajā 

nozarē vajadzīga noturīgāka un kvalitatīvāka nodarbinātība; 

6. atzinīgi vērtē to arodbiedrību lielo nozīmi, kas daudzās dalībvalstīs sadarbojas ar 

universālo pakalpojumu sniedzējiem, cenšoties pārmaiņas pasta pakalpojumu nozarē veikt 

sociāli atbildīgā veidā; uzsver, ka liela nozīme ir stabiliem un neatkarīgiem sociālajiem 

partneriem pasta nozarē, institucionalizētam sociālajam dialogam un darbinieku 

līdzdalībai uzņēmuma jautājumu risināšanā; 

7. vērš uzmanību uz to, ka cita starpā tiek radīta negodīga konkurence pasta nozarē; 

atgādina, ka negodīga konkurence1 var veicināt darba apstākļu pasliktināšanos; aicina 

kompetentās iestādes noteikt adekvātas sankcijas par jebkādiem pārkāpumiem šajā 

sakarībā; 

8. uzsver, ka svarīgi ir uzraudzīt obligātā braukšanas un atpūtas laika, kā arī darba stundu 

ievērošanu pasta nozarē; uzskata, ka uzraudzību vajadzētu veikt, izmantojot 

transportlīdzekļos ierīkotas digitālās kontrolierīces; atgādina, ka Regulu (ES) Nr. 

165/2014 par tahogrāfiem autotransportā nepiemēro transportlīdzekļiem, kuru masa 

nesasniedz 3,5 tonnas; tāpēc aicina pastiprināt pārbaudes attiecībā uz darba un atpūtas 

laiku; atgādina, ka visi uzdevumi, ko pilda darbinieks, ir uzskatāmi par darba laiku; uzsver 

arī to, ka ir svarīgi uzraudzīt atbilstību Eiropas standartiem un valsts tiesību aktiem 

attiecībā uz visu pasta piegādē iesaistīto personu veselības aizsardzību un darba drošību, 

kā arī apstākļiem transportlīdzekļos, neatkarīgi no tā, vai šo personu nodarbinātības statuss 

ir pašnodarbināta persona, apakšuzņēmējs, pagaidu darbinieks vai līgumdarbinieks; 

9. uzskata, ka ir nepieciešams nodrošināt līdzsvaru starp brīvu konkurenci, patērētāju 

vajadzībām, vispārējā pakalpojuma ilgtspēju un tā finansēšanu, kā arī darbvietu 

saglabāšanu; 

10. pauž bažas par mēģinājumiem izvairīties no spēkā esošo noteikumu par minimālo algu 

ievērošanas, palielinot slodzi tiktāl, ka darbs nav paveicams apmaksāto darba stundu laikā; 

11. norāda, ka ar pārstrukturēšanu un jauniem darbības veidiem, piemēram, loģistika, finanšu 

pakalpojumi vai telefonija, pasta pakalpojumu nozarē varētu radīt jaunas darbvietas; vērš 

uzmanību uz to, cik liela nozīme ir apmācībai un tālākizglītībai, kā arī pārkvalifikācijai, 

lai iegūtu 21. gadsimtam atbilstīgas darba prasmes, piemēram, digitālās prasmes, un 

uzsver sociālo partneru nozīmīgo lomu šajā sakarībā; norāda, ka sekmīgie pasta 

pakalpojumu dažādošanas projekti atsevišķās dalībvalstīs, kuras ir novērsušas darbvietu 

masveida likvidēšanu, ietvēra finanšu pakalpojumu paplašināšanu (piemēram, pasta 

                                                 
1 COM(2015)0568, 6. lpp. 
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krājbankas), pašvaldību pakalpojumus, digitālos un hibrīdpasta pakalpojumus, un 

uzņēmuma sūtīto paku piegādi tieši klienta adresē; uzskata, ka darba devēja pienākums ir 

pienācīgi iepazīstināt darbiniekus ar jaunajām tehnoloģijām, piemēram, IT un izsekošanas 

lietojumprogrammām; uzsver, ka, slēdzot darba līgumu uz noteiktu laiku, aģentūrai, kas 

piedāvā darbiniekus, jānodrošina atbilstīga darbinieku sagatavošana un apmācība; 

12. norāda, ka profesionālās izglītības un apmācības programma „Erasmus+: Leonardo da 

Vinci” sniedz vērtīgu atbalstu pārmaiņu veikšanai pasta pakalpojumu nozarē; norāda, ka 

pārkvalifikācija un tālākizglītība jānodrošina arī gados vecākiem darba ņēmējiem un tas 

arī viņiem var izraisīt stresu; 

13. uzsver, ka aizvien pieaugošajā paku sūtījumu tirgū gan dalībvalstīs, gan ārpus to robežām 

ir jārod iespējas gan patērētājiem, MVU un e-mazumtirgotājiem, gan arī pašai pasta 

nozarei; tomēr uzsver — lai izaugsme šajā jomā sniegu priekšrocības, pakalpojumiem, 

piemēram, pārrobežu paku piegādei, jābūt cenu ziņā pieņemamiem, pieejamiem, cenu ziņā 

pārredzamiem un jānodrošina pietiekamas piegādes funkcijas, piemēram, izsekošanas 

iespējas un piegādes pakalpojumu savietojamība; 

14. atzinīgi vērtē Sociālā dialoga komitejas būtisko darbu pasta pakalpojumu nozarē un uzsver 

Eiropas sociālo partneru projekta „Managing demographic challenges and finding 

sustainable Solutions by the social partners in the postal sector” nozīmi; 

15. aicina Komisiju un dalībvalstis vākt vairāk datu par nodarbināto skaitu un nodarbinātības 

nosacījumiem pasta pakalpojumu nozarē, lai varētu labāk novērtēt faktisko stāvokli pēc 

pilnīgas tirgu atvēršanas un efektīvāk reaģēt uz notikumu attīstību un risināt iespējamas 

problēmas; aicina Komisiju un dalībvalstis cieši uzraudzīt jaunos automatizētās pasta 

piegādes līdzekļus un to ietekmi uz darba apstākļiem un nodarbinātību un novērtēt, vai ir 

vajadzīga tiesību aktu sociālajā un nodarbinātības jomā atjaunināšana attiecīgā gadījumā, 

lai tie atbilstu pārmaiņām pasta nozarē; mudina sociālos partnerus vajadzības gadījumā 

līdzīgi atjaunināt darba koplīgumus, lai varētu nodrošināt augstus darba un nodarbinātības 

standartus; 

16. atzinīgi vērtē to, ka atsevišķas dalībvalstis piemēro Direktīvas 97/67/EK 9. panta 2. punkta 

otrās daļas piekto ievilkumu, un aicina visas dalībvalstis, izsniedzot licences un atļaujas, 

ņemt vērā kritēriju par darba apstākļiem; 

17. uzsver priekšrocības, ko sniedz kvalitatīvas un ilgtspējīgas darbvietas pasta un piegādes 

pakalpojumu nozarē, tostarp augstu un konsekventu standartu nodrošināšanu, sniedzot 

pakalpojumus patērētājiem; 

18. atzinīgi vērtē to, ka attiecībā uz universāliem pakalpojumiem dalībvalstīs parasti spēkā ir 

darba koplīgumi, un atgādina par to būtisko nozīmi; mudina sociālos partnerus iesaistīties 

sarunās, lai panāktu koplīgumu noslēgšanu attiecībā uz visiem pasta pakalpojumiem 

saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem un praksi, jo tie ir iedarbīgs līdzeklis, lai novērstu 

sacensību par zemākiem sociālajiem un darba standartiem un lai nodrošinātu pienācīgu 

darba samaksu visiem darba ņēmējiem un nodrošinātu godīgu konkurenci starp pasta 

pakalpojumu sniedzējiem; 

19. aicina Komisiju un dalībvalstis, izstrādājot jaunus noteikumus saistībā ar pasta 

pakalpojumu tirgu un īpaši saistībā ar digitālā vienotā tirgus izveides procesu, ņemt vērā 
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valsts pasta operatoru stratēģiski svarīgo nozīmi vispārējo pakalpojumu sniegšanā un 

vajadzību nodrošināt augstus darba ņēmēju tiesību aizsardzības standartus pasta 

pakalpojumu nozarē; 

20. aicina dalībvalstis garantēt visiem darba ņēmējiem pienācīgus darba apstākļus pasta 

pakalpojumu nozarē, tostarp obligātu veselības un drošības aizsardzības līmeni darbā, 

neatkarīgi no uzņēmuma, kurā viņi strādā, lieluma, atrašanās vietas un attiecīgā darba 

līguma; uzsver, cik nozīmīga ir veselības aizsardzība un darba drošība, īpaši ņemot vērā 

demogrāfiskās pārmaiņas un darba ņēmēju augsto mobilitāti pasta pakalpojumu nozarē; 

atzinīgi vērtē Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (EU–OSHA) 

sadarbību ar nozares sociālajiem partneriem kampaņas „Drošas un veselībai nekaitīgas 

darbvietas uzvar stresu” ietvaros;  
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