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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. uzsver nepieciešamību kontrolēt, vai attiecībā uz visām piegādes pakalpojumu sniegšanā 
iesaistītajām personām neatkarīgi no viņu nodarbinātības statusa tiek ievēroti noteikumos 
paredzētie transportlīdzekļa vadīšanas un atpūtas laiki un likumīgi atļautais darba laiks, kā 
arī ieskaitīt darba laikā visus ar šo nodarbošanos saistītos pienākumus un kontrolēt 
Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības standartu ievērošanu;

2. atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos vienkāršot pārrobežu paku piegādi patērētājiem un 
uzņēmumiem, padarot piegādes procesu pārredzamāku, piedāvājot sūtījumu izsekošanas 
iespējas un nosakot kvalitātes standartus kopīga Eiropas piegādes tirgus izveidei;

3. apzinās, ka tirdzniecība tiešsaistē ir nozīmīgs un strauji augošs tirgus, kas jāveicina 
Eiropas mērogā, attīstot funkcionējošu iekšējo tirgu paku piegādes nozarē un vienlaikus 
nepieļaujot to, ka tiktu apdraudēti dalībvalstu sociālie un nodarbinātības standarti vai 
radīti neizdevīgi apstākļi MVU un jaunizveidotiem uzņēmumiem; brīdina, ka nozarē 
augošā konkurence nedrīkst nelabvēlīgi ietekmēt nodarbinātības nosacījumus un darba 
apstākļus;

4. uzskata, ka pareizie līdzekļi, kas ļaus īstenot pienācīgus pārveides un pielāgošanās 
pasākumus, ir savietojamu informācijas sistēmu izstrāde un darbinieku apmācība; uzskata, 
ka darba devējam ir pienākums pietiekamā mērā apmācīt darbiniekus apieties ar jaunajām 
tehnoloģijām, kuras ir noderīgas, palielinoties tiešsaistes pirkumu piegādes apjomiem un 
sarežģītībai; uzskata, ka darba devējam ir atbilstoši jāsagatavo un jāapmāca pagaidu 
darbinieki;

5. uzskata, ka ir nepieciešams, lai nozares darbiniekiem būtu pieejamas pienācīgas 
apmācības iespējas un lai viņu atalgojums būtu noteikts saskaņā ar darba koplīgumiem 
un/vai dalībvalstu tiesību aktiem un praksi; pauž nožēlu par to, ka Komisijas Zaļajā 
grāmatā nav pievērsta pietiekama uzmanība sociālo partneru nozīmīgajai lomai šajā 
sakarībā; konstatē, ka līdztekus ekonomikas regulējumam nepieciešams arī sociālais 
regulējums, jo īpaši ņemot vērā nodarbinātības modeļus, kuru pamatā ir pašnodarbinātība, 
pagaidu darbs un nepilnas slodzes darbs;

6. uzsver, ka piegādes uzņēmumi ārkārtīgi lielu daļu no veicamā darba apjoma uztic ārējiem 
līgumslēdzējiem; uzskata, ka ārējo līgumslēdzēju pakalpojumu izmantošana nedrīkst būt 
par cēloni atalgojuma prasību apiešanai vai darba apstākļu un nodarbinātības nosacījumu 
neievērošanai uzņēmumos; vērš uzmanību uz nestabilu darba attiecību ilgtermiņa ietekmi 
uz labklājības nodrošināšanas sistēmām dalībvalstīs;

7. mudina sociālos partnerus slēgt darba koplīgumus attiecībā uz paku piegādes uzņēmumu 
veiktajām darbībām; sagaida, ka dalībvalstis pastiprināti kontrolēs, kā paku piegādes 
pakalpojumu sniedzēji un viņu apakšuzņēmēji ievēro nodarbinātības nosacījumus un 
darba apstākļus; šajā sakarībā uzsver principu „vienāda samaksa par vienādu darbu, ko 
veikuši darbinieki ar vienādu pieredzi, zināšanām un darba stāžu vienā un tajā pašā vietā”;
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8. uzsver tiešsaistes tirdzniecības un ar to saistīto paku piegādes pakalpojumu būtisko nozīmi 
MVU, jaunizveidotajiem uzņēmumiem, kā arī tajos nodarbinātajiem darba ņēmējiem;

9. uzsver arī to, ka pārrobežu tiešsaistes tirdzniecības palēninātā izaugsmē nav vainojamas 
tikai nepilnības piegādē, bet gan arī neskaidrības par patērētāju tiesībām un tiesību 
aizsardzību pārrobežu tiešsaistes tirdzniecībā; tādēļ aicina Komisiju veikt pasākumus 
patērētāju aizsardzības jomā, lai turpinātu atvieglot pārrobežu tirdzniecību.
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