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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, ka ir nepieciešams, lai attiecībā uz visām personām, kam uzticēti piegādes 
uzdevumi, tiktu ievēroti noteikumos paredzētie transportlīdzekļa vadīšanas un atpūtas 
laiki, kā arī likumīgi atļautais darba laiks, lai darba laikā tiktu ieskaitīti visi ar šo 
nodarbošanos saistītie pienākumi un lai tiktu kontrolēta Eiropas darba drošības un 
veselības aizsardzības standartu ievērošana, tostarp apstākļi transportlīdzekļos;

2. apzinās, ka tirdzniecība tiešsaistē ir strauji augošs tirgus; norāda uz spiedīgo
uzņēmējdarbības vidi un finansiālo spiedienu, ko piegādātājiem nākas izjust, ņemot vērā 
ieguldījumus un pasākumus, kas jāveic, lai pielāgotos augošā tiešsaistes tirgus 
vajadzībām; tādēļ uzskata, ka konkurence tiešsaistes tirdzniecībā nedrīkst radīt slogu 
darbiniekiem; uzsver, ka cenas ir jānosaka tā, lai būtu garantēti attiecīgajā dalībvalstī 
spēkā esošie nodarbinātības nosacījumi un darba apstākļi, tostarp — minimālā alga vai 
darba koplīgumos noteiktā darba samaksa;

3. uzskata, ka izšķirošs faktors saprātīgiem pārveides un pielāgošanās pasākumiem ir 
darbinieku apmācība un tālākizglītība; uzskata, ka darba devējam ir pienākums apmācīt 
darbiniekus pietiekamā mērā apieties ar jaunajām tehnoloģijām, kuras var būt noderīgas, 
palielinoties tiešsaistes pirkumu piegādes apjomiem un sarežģītībai;

4. kritizē to, ka Zaļajā grāmatā nav pievērsta uzmanība apmācības un tālākizglītības 
iespējām, kā arī adekvātu algu jautājumam; kritizē arī to, ka nav pietiekamā mērā iesaistīti 
sociālie partneri; 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;

5. kritizē to, ka ārkārtīgi liela daļa no veicamā darba apjoma tiek uzticēta ārējiem 
līgumslēdzējiem, kuri darbojas ārpus vispārējo pakalpojumu jomas, un ka ar to bieži vien 
ir saistīta tiesību aktos un darba koplīgumos paredzēto darba apstākļu un nodarbinātības 
nosacījumu apiešana;

6. cer, ka dalībvalstis noteiks minimālo algu piegādes pakalpojumu sniedzējiem vai attiecīgi 
piemēros darba koplīgumu noteikumus visiem piegādē iesaistītajiem uzņēmumiem, kā arī 
pastiprināti kontrolēs, kā apakšuzņēmumi ievēro tiesību aktos un darba koplīgumos 
paredzētos nodarbinātības nosacījumus; šajā sakarībā uzsver principu „vienāda samaksa 
par vienādu darbu vienā un tajā pašā vietā”.


