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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par efektīvām darba inspekcijām kā stratēģiju darba apstākļu uzlabošanai Eiropā
(2013/2112(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, jo īpaši tā preambulu, kā arī 3. un 6. pantu,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību, jo īpaši tā 6., 9., 145., 151., 152., 
153., 154., 156., 159. un 168. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, jo īpaši tās 1., 3., 27., 31., 32. un 
33. pantu,

– ņemot vērā 1996. gada 3. maija Eiropas Sociālo hartu un jo īpaši tās I sadaļu un II sadaļas 
3. pantu,

– ņemot vērā Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) darba pamatstandartus un tās 
konvencijas un ieteikumus par darba administrēšanu un darba inspekcijām (81. un 
129. konvencija) — starptautisku kritēriju, kas jāievēro, lai nodrošinātu tiesību normu
piemērošanu attiecībā uz darba apstākļiem un darba ņēmēju aizsardzību,

– ņemot vērā SDO 143. konvenciju par migrējošiem darba ņēmējiem (1975. gads) un SDO
papildu noteikumus par migrējošiem darba ņēmējiem, kur noteikts, ka ir jāveic visi 
nepieciešamie un atbilstīgie pasākumi, lai likvidētu nelikumīgu imigrāciju, kuras mērķis ir 
darba meklējumi, un imigrantu nelikumīgu nodarbinātību, ņemot vērā arī noteikumus par 
administratīvu, civilu un kriminālu sankciju piemērošanu attiecībā uz migrējošo darba 
ņēmēju nelikumīgu nodarbinātību,

– ņemot vērā SDO programmu pienācīga darba nodrošināšanai,

– ņemot vērā SDO konvencijas un ieteikumus saistībā ar veselības aizsardzību un drošību 
darbā,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) 
Nr. 1338/2008 attiecībā uz Kopienas statistiku par sabiedrības veselību un veselības 
aizsardzību un drošību darbā1,

– ņemot vērā Padomes 1989. gada 12. jūnija Direktīvu 89/391/EEK par pasākumiem, kas 
ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā 
(pamatdirektīva)2, un tās atsevišķās direktīvas,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra 
Direktīvu 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem3,

– ņemot vērā Padomes un dalībvalstu pārstāvju 1999. gada 22. aprīļa Padomes sanāksmē 

                                               
1 OV L 354, 31.12.2008., 70. lpp.
2 OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp.
3 OV L 299, 18.11.2003., 9. lpp.
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pieņemto rezolūciju par rīcības kodeksu labākai sadarbībai starp dalībvalstu iestādēm cīņā 
pret starpvalstu krāpšanu sociālās apdrošināšanas pabalstos un iemaksās un nelikumīgu 
nodarbinātību un par darbaspēka starptautisku izīrēšanu1,

– ņemot vērā Padomes 1999. gada 22. oktobra Direktīvu 1999/85/EK, kas groza Direktīvu 
77/388/EEK, kas attiecas uz iespēju eksperimentālā kārtā darbietilpīgiem pakalpojumiem 
piemērot pazeminātu PVN likmi2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/52/EK, ar ko nosaka 
minimālos standartus sankcijām un pasākumiem pret darba devējiem, kas nodarbina trešo 
valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi3,

– ņemot vērā Komisijas 2007. gada 24. oktobra paziņojumu „Pastiprināta cīņa pret 
nelikumīgu nodarbinātību” (COM(2007)0628),

– ņemot vērā Komisijas 2007. gada 24. oktobra paziņojumu par Komisijas Zaļās grāmatas 
„Darba likumdošanas modernizēšana, lai risinātu 21. gadsimta radītās problēmas” 
publiskās apspriešanas rezultātiem (COM(2007)0627),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 3. marta paziņojumu „EIROPA 2020. Stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei (COM(2010)2020)” un stratēģijas galveno mērķi —
nodarbinātības līmeni Eiropas Savienībā līdz desmitgades beigām palielināt līdz 75 %,

– ņemot vērā tā 2011. gada 15. decembra rezolūciju par Eiropas stratēģijas 2007.–
2012. gadam drošībai un veselības aizsardzībai darbā starpposma pārskatīšanu4,

– ņemot vērā tā 2008. gada 9. oktobra rezolūciju par pastiprinātu cīņu pret nelikumīgu 
nodarbinātību5,

– ņemot vērā tā 2007. gada 23. maija rezolūciju par pienācīgas kvalitātes darba visiem 
veicināšanu6,

– ņemot vērā tā 2007. gada 11. jūlija rezolūciju par darba likumdošanas modernizēšanu, lai 
risinātu 21. gadsimta radītās problēmas7,

– ņemot vērā tā 2006. gada 26. oktobra rezolūciju par Direktīvas 96/71/EK par darba 
ņēmēju norīkošanu darbā piemērošanu8,

– ņemot vērā tā 2009. gada 26. marta rezolūciju par apakšlīgumus slēdzošo uzņēmumu 
sociālo atbildību ražošanas ķēdēs9,

– ņemot vērā Izaugsmes un nodarbinātības integrētās pamatnostādnes (2008.–2010. gadam) 
                                               
1 OV C 125, 6.5.1999., 1. lpp.
2 OV L 277, 28.10.1999., 34. lpp.
3 OV L 168, 30.6.2009., 24. lpp. 
4 OV C 168 E, 14.6.2013., 102. lpp.
5 OV C 9 E, 15.1.2010., 1. lpp.
6 OV C 102 E, 24.4.2008., 321. lpp.
7 OV C 175 E, 10.7.2008., 401. lpp.
8 OV C 313 E, 20.12.2006., 452. lpp.
9 OV C 117 E, 6.5.2010., 176. lpp.
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(COM(2007)0803),

– ņemot vērā Padomes 1995. gada 22. decembra ieteikumu par nelegālās imigrācijas 
apkarošanas un nelegālās nodarbinātības apkarošanas līdzekļu saskaņošanu1,

– ņemot vērā Padomes 1996. gada 27. septembra ieteikumu par cīņu pret trešo valstu 
pilsoņu nelikumīgu nodarbinātību2,

– ņemot vērā Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) ziņojumu 
par cīņu pret nelikumīgu nodarbinātību Eiropas Savienībā,

– ņemot vērā īpašo Eirobarometru par nedeklarētu darbu,

– ņemot vērā pētījumu „ICENUW — nedeklarēta darba izskaušanai veltītas sadarbības 
īstenošana Eiropas tīklā” (2010. gads),

– ņemot vērā pētījumu „CIBELES — darba inspekciju konverģence Eiropas līmeņa izpildes 
sistēmā”,

– ņemot vērā pētījumu „Nedeklarēta darba netiešās mērīšanas metodes ES” (2010. gads),

– ņemot vērā pētījumu „Iespēja izveidot Eiropas platformu, kas paredzēta darba inspekciju 
un citu attiecīgu uzraudzības un izpildes struktūru sadarbībai ar mērķi izskaust nedeklarētu 
nodarbinātību” (2010. gads, Regioplan),

– ņemot vērā Tiesas 2012. gada 19. decembra spriedumu lietā C-577/10 Eiropas 
Komisija/Beļģijas Karaliste,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu (A7-0000/2013),

A. tā kā darba inspekcijas, pildot būtisku uzdevumu aizsargāt darba ņēmēju tiesības, novērst 
darba devēju ļaunprātīgu rīcību, kā arī veicināt taisnīgu un sociālu ekonomikas izaugsmi, 
nodrošina faktiskas algu izmaksas un sociālā nodrošinājuma iemaksas, tādējādi palielinot 
nodokļu un sociālās apdrošināšanas ieņēmumus;

B. tā kā nedeklarēta nodarbinātība negatīvi ietekmē dalībvalstu ekonomiku un Eiropas 
sociālā modeļa finansiālo stabilitāti un grauj sociālo pakalpojumu finansēšanas un sadales 
sistēmu;

C. tā kā nelegāla nodarbinātība darba ņēmējiem attiecīgi rada negatīvas sekas, piemēram, 
nenodrošina piekļuvi apmācībai, rada psiholoģisku trauksmi saistībā ar iespējamu 
negadījumu vai nelikumīgas rīcības atklāšanu, tādējādi ietekmējot uzņēmumu ražīgumu 
un ekonomiku kopumā;

D. tā kā nedeklarēta nodarbinātība rada negodīgu konkurenci attiecībā pret citām valstīm un 
uzņēmumiem un tādējādi kropļo konkurenci iekšējā tirgū;

                                               
1 OV C 5, 10.1.1996., 1. lpp.
2 OV C 304, 14.10.1996., 1. lpp.
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E. tā kā nedeklarētas nodarbinātības līmenis ES 27 valstīs jau ir 18,8 %, bet dažās valstīs —
vairāk par 30 % no IKP,

I. Valsts kontroles pasākumi

Efektīvu darba inspekciju principi

1. uzsver, ka darba inspekcijām ir jāpilda sabiedrisks pienākums, kuru, tā kā nav līdzvērtīgu 
iestāžu, drīkst veikt tikai valsts iestāžu neatkarīgi darbinieki;

2. norāda, ka visu kategoriju darba ņēmēji, kurus nodarbina darba devēji vai kuri ir 
pašnodarbinātas personas, neatkarīgi no statusa, nodarbinātības attiecībām vai izcelsmes ir 
valsts inspekciju pārraudzībā un šiem darba ņēmējiem ir jānodrošina vienāda aizsardzība;

3. uzskata, ka darba inspekcijas savus uzdevumus efektīvi var pildīt tikai tad, ja tām ir 
pietiekams finansējums un darbinieku skaits; pauž bažas par to, ka dalībvalstu inspekcijās
ir nepietiekams darbinieku skaits; aicina dalībvalstis stiprināt valsts darba inspekciju 
sistēmas;

4. atgādina, ka visas dalībvalstis ir parakstījušas un ratificējušas SDO 81. konvenciju par 
darba inspekcijām; tāpēc aicina dalībvalstis ievērot minētās konvencijas principus;

5. aicina dalībvalstis gadījumos, kad darba inspekcijas konstatējušas ļaunprātīgas 
izmantošanas gadījumus, aizsargāt iesaistītos darba ņēmējus un nodrošināt viņiem iespēju 
bez maksas panākt savu tiesību īstenošanu; vērš uzmanību uz to, ka attiecīgi pasākumi, 
piemēram, cietušā tiesības patstāvīgi iesniegt prasību vai apvienības tiesības iesniegt 
prasību, ir iesaistīto darba ņēmēju efektīvi aizsardzības līdzekļi;

6. aicina dalībvalstis noteikt, ka darba apstākļu neievērošanas gadījumos ir jāpiemēro 
krimināltiesiskas sankcijas;

7. norāda, ka visu iesaistīto sociālo iestāžu elektroniski tīkli kā, piemēram, Beļģijas tīkls 
„Crossroads Bank for Social Security”1, kas atvieglina datu apmaiņu visu iesaistīto iestāžu 
starpā, ir lietderīgs instruments, kas valstu darba inspekcijām nodrošina ātru piekļuvi
inspekcijai vajadzīgajiem datiem;

8. uzsver, ka darba inspekcijām, kas pārbauda ES un trešo valstu darba ņēmējus, ir daudz 
problēmu, pirmkārt, attiecībā uz valstu darba inspekciju uzdevumiem un pienākumu jomu; 
norāda, ka valstu elektroniskās iepriekšējas reģistrācijas sistēmas, kurās darba ņēmējiem 
obligāti jāreģistrē ārvalstu darba ņēmēji, piemēram, Beļģijas sistēma „IMOSA-System”2, 
ievērojami vienkāršo darba inspekciju darbību;

9. norāda, ka sociālie partneri un jo īpaši darba ņēmēju pārstāvji var būtiski veicināt spēkā 
esošo noteikumu ievērošanu; aicina dalībvalstis darba inspekcijās oficiāli iesaistīt sociālos 
partnerus;

10. norāda, ka, salīdzinot ar pastāvīgiem darbiniekiem, pagaidu darba ņēmējiem sevišķi bieži 
tiek piemēroti neizdevīgi darba nosacījumi; norāda, ka, lai nodrošinātu pagaidu darba 

                                               
1 http://www.ksz.fgov.be/en/international/page/content/websites/international/aboutcbss.html
2 https://www.socialsecurity.be/foreign/de/employer_limosa/home.html
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tiesisko attiecību kontroli, ir jāpaplašina inspektoru tiesības, iekļaujot tādu uzņēmumu 
pārbaudes, kuri pieņem darbā pagaidu darba ņēmējus, kā arī ietverot atalgojuma un 
nodarbinātības noteikumu ievērošanas un minimālo darba algas likmju pārbaudi;

11. atgādina, ka darba ņēmēji, kas nodarbināti privātās mājsaimniecībās, bieži netiek 
deklarēti, tomēr šo faktu pārbaude bieži vien neattiecas uz valstu darba inspekciju 
kompetences jomu; aicina dalībvalstis radīt iespēju veikt pārbaudes privātās 
mājsaimniecības un ieviest efektīvus sankciju mehānismus;

12. pauž nožēlu par to, ka viltus pašnodarbinātības gadījumu skaits, jo īpaši būvniecības 
nozarē, ir dramatiski palielinājies; aicina dalībvalstis ieviest piemērotus pasākumus, lai 
izskaustu viltus pašnodarbinātību, piemēram, nosakot kritērijus, kādas personas ir vai nav 
uzskatāmas par nodarbinātām;

Nedeklarēta nodarbinātība

13. aicina valstu darba inspekcijas izstrādāt rīcības plānu nedeklarētas nodarbinātības 
likvidēšanai, iekļaujot visus nodarbinātības un pašnodarbinātības ļaunprātīgas 
izmantošanas veidus;

14. uzskata, ka darba inspektoru apmācības valsts programmās būtu jāiekļauj ne vien konkrēti 
jautājumi par nedeklarētu nodarbinātību, bet arī par saistītiem tematiem, piemēram, 
migrāciju un cilvēku tirdzniecību;

15. konstatē, ka palielinās pašnodarbinātības, ārpakalpojumu un apakšuzņēmumu 
izmantošanas gadījumu skaits; uzskata, ka līgumslēdzēja atbildības juridiskās sistēmas 
visā apakšuzņēmumu ķēdē ir efektīvs instruments, kas nodrošina līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas labāku izsekojamību, un uzskata, ka šādas sistēmas būtu jāievieš visās 
dalībvalstīs;

Darba aizsardzība — veselība un drošība darbā

16. norāda, ka ir sarežģīti īstenot darba drošību un veselības aizsardzību attiecībā uz tiem 
darba ņēmējiem, kuri ir iesaistīti nedeklarētās darbībās; uzsver, ka tiesības uz drošību un 
veselības aizsardzību darbā ir tiesības, ko neietekmē darba ņēmēja vai pašnodarbinātā 
statuss, un šo tiesību izpilde būs nodrošināta, labāk īstenojot spēkā esošos tiesību aktus;

17. aicina ieviest stingrākas sankcijas uzņēmumiem, kas neievēro saistības attiecībā uz darba 
ņēmēju pamattiesībām, un uzskata, ka šajā jomā sankcijām jābūt tik lielā mērā atturošām, 
lai darba devējiem nebūtu izdevīgi neievērot spēkā esošos darba un veselības aizsardzības 
noteikumus;

II. Ieteikumi Eiropas līmeņa politikai

Ātrāka, efektīvāka informācijas pārrobežu apmaiņa

18. uzskata, ka valstu iestāžu veiksmīgai sadarbībai ir būtiska nozīme, lai likvidētu sociālo 
dempingu un iekšējā tirgū nodrošinātu godīgu konkurenci; atzinīgi vērtē Komisijas 
iniciatīvu izveidot darba inspektoru Eiropas platformu;
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19. aicina Komisiju izveidot Eiropas aģentūru, kas risinātu jautājumus par darba aizsardzības 
ļaunprātīgas izmantošanas apstākļiem un nereģistrētu nodarbinātību pārrobežu gadījumos;
šīs aģentūras uzdevumi cita starpā varētu būt fiktīvu uzņēmumu identifikācija, 
starptautisku pakalpojumu sniedzēju kontrole, apmācības programmu ieviešana, 
noteikumu apiešanas jaunāko paņēmienu identifikācija un pārrobežu inspekciju rīkošana;

20. aicina Komisiju ieviest pret viltojumiem drošu sociālās apdrošināšanas identifikācijas 
apliecību, kurā ir saglabāti visi attiecīgie nodarbinātības attiecību pārbaudei vajadzīgie 
dati, piemēram, informācija par sociālo apdrošināšanu un darba laikiem, un kura atbilst 
stingriem datu aizsardzības noteikumiem;

21. aicina Komisiju ziņošanai par darba aizsardzības noteikumu pārkāpumiem un par 
nedeklarētu nodarbinātību ieviest Eiropas mēroga agrīnās brīdināšanas mehānismu, kas 
veicinātu ātru informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un ko papildinātu „melnais
saraksts”, lai laikus novērstu darba ņēmēju ļaunprātīgu izmantošanu; norāda, ka agrīnās 
brīdināšanas mehānismu var saistīt ar ātrās ziņošanas sistēmu patērētāju aizsardzības jomā 
(RAPEX);

22. uzskata, ka Eiropas datubāzei, kurā ir dati un fakti par nelikumīgu nodarbinātību, cīņā pret 
nedeklarētu nodarbinātību ir būtiska pievienotā vērtība Eiropā;

23. norāda, ka valstu inspekciju tiesības pārbaudīt ārvalstu uzņēmumus vēl ir stipri 
ierobežotas; tāpēc, lai nodrošinātu iespēju pārbaudīt valstīs norīkoto darba ņēmēju 
nodarbinātības attiecības, aicina apliecības A1 par norīkošanu darbā apkopot vienotā ES 
reģistrā;

Jaunas ES tiesību aktu iniciatīvas

24. uzsver, ka pašreizējās direktīvās sociālajā un nodarbinātības jomā nav pietiekami uzsvērta 
darba inspekciju izpildes uzlabošana un uzdevums; uzskata, ka šajā ziņā ir jāizvērtē 
pašreizējās direktīvas un vajadzības gadījumā jāveic to pārskatīšana, kā arī jaunās tiesību 
aktu iniciatīvās sociālajā jomā un ar nodarbinātību saistītās jomās darba inspekciju 
uzdevumi jāņem vērā tādā veidā, kas nodrošinātu efektīvu aizsardzību;

25. saistībā ar Direktīvas par darba ņēmēju norīkošanu darbā īstenošanas direktīvu kritizē 
Komisijas priekšlikumu ar galīgiem pasākumu sarakstiem ierobežot valstu kontroles 
pilnvaras; uzskata, ka ir svarīgi ļaut valstu darba inspekcijām pārbaudīt visus faktus, kas 
pēc to ieskatiem ir svarīgi;

26. aicina Komisiju iesniegt direktīvas priekšlikumu, kas nodrošinātu darba starpniecības 
visaptverošas pārbaudes iespēju — šajā nolūkā paredzot starpniecības uzņēmumu 
sertifikāciju un starpniecības pakalpojumu reģistrāciju centrālajā reģistrācijas iestādē;

27. aicina Komisiju, ievērojot subsidiaritātes principu, ierosināt direktīvu, kas atbalstītu darba 
inspektoru uzdevumus un noteiktu darba inspekciju Eiropas standartus;

28. norāda, ka konkurences politika tiek īstenota Eiropas līmenī; uzskata, ka ir svarīgi Līgumā 
par ES iekļaut sociālā dempinga izskaušanas pasākumus, izstrādājot tos līdzīgi 
pasākumiem, kādi ir paredzēti, lai piešķirtu Komisijai šo pasākumu īstenošanas pilnvaras; 
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uzskata, ka šajās pilnvarās būtu jāiekļauj arī tiesības uzlikt uzņēmumiem tādas pašas
sankcijas, kādas paredzētas konkurences tiesību normās;

29. uzskata, ka ir svarīgi Komisijas ieviestos sociālā dempinga izskaušanas noteikumus 
iekļaut saistošā tiesību aktā; uzskata, ka, lai īstenotu šīs pilnvaras, ir jāievieš Eiropas 
līmeņa darba inspekcija;

30. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Ekonomiskās un sociālās pārmaiņas pēdējās desmitgadēs ir dramatiski ietekmējušas darba 
vidi. Pasaules ekonomikas globalizācija ir negatīvi ietekmējusi līdz šim drošās un godīgās 
darba attiecības. Apakšuzņēmumu līgumi, ārpakalpojumi, nestabilitāte, darba intensifikācija 
un nedroša nodarbinātība Eiropā mazina nodarbinātības kvalitāti.

Šādu nodarbinātības attiecību degradāciju papildina darba tiesību aktu un darba ņēmēju 
tiesību neievērošana. ES aizvien biežāk tiek konstatēti nedeklarētas nodarbinātības gadījumi 
un ēnu ekonomika.

Ēnu ekonomika ierobežo sabiedrības attīstības izredzes, savukārt nedeklarēta nodarbinātība 
rada atstumtu darba ņēmēju grupu, kam, ļoti iespējams, ir finansiālas un sociālas problēmas. 
Bez ienākumiem un drošības, ko sniedz sociālais nodrošinājums, nedeklarētiem darba 
ņēmējiem ir sarežģīti plānot ģimeni un nākotni, jo netiek apmierinātas pamatvajadzības, 
piemēram, mājokļa atrašana. Šie darba ņēmēji nevar iesaistīties sociālā nodrošinājuma 
sistēmā un tādējādi nevar arī pilnā mērā izmantot tās sniegtās priekšrocības, parasti viņi arī 
saņem nozarē viszemākās algas. Tādējādi tiek apdraudēts ne vien konkrētais cilvēks, bet arī 
algas deklarētajiem darbiniekiem, kuriem jākonkurē ar darbiniekiem, kas saņem zemāku 
atalgojumu.

Nedeklarēta nodarbinātība un ēnu ekonomika, ietekmējot produktu un pakalpojumu kvalitāti, 
uzņēmumu ražīgumu un veicinot negodīgu konkurenci vienotajā tirgū, kaitē ekonomikai
kopumā, jo, izvairoties no nodokļu maksāšanas un neveicot iemaksas, tiek zaudēti nodokļu 
ieņēmumi. Tā kā nedeklarēta nodarbinātība ir saistīta ar darba apstākļiem, drošību darbā, 
neaizsargātu grupu, piemēram, imigrantu, jauniešu, sieviešu, mazizglītotu un mazkvalificētu 
darba ņēmēju izmantošanu, valsts apdrošināšanas iemaksu neveikšanu un to ietekmi uz 
pensijām un sociālo nodrošinājumu, tā tieši ietekmē arī sabiedrību.

Nedeklarēta nodarbinātība kaitīgi ietekmē arī uzņēmumus. Motivētāki darbinieki strādā 
ražīgāk un darbu veic kvalitatīvāk. Atzinīgs vērtējums, taisnīga attieksme un drošības sajūta 
veicina motivāciju. Salīdzinot ar deklarētiem darba ņēmējiem, nedeklarēti darba ņēmēji 
nesaņem atzinīgu vērtējumu, taisnīgu attieksmi un negūst drošības sajūtu, vairākumā 
gadījumu viņi saņem zemākas algas un viņus ir viegli nomainīt.

Jo īpaši krīzes laikā, kad Eiropas valdības un Eiropas Komisija aicina konsolidēt budžetu, ir 
jāņem vērā tas, ka nedeklarētas nodarbinātības līmenis ES 27 valstīs jau ir 18,8 %, bet dažās 
valstīs pat vairāk par 30 % no IKP. Budžeta konsolidācija tikai tad var būt veiksmīga, ja valsts 
finanšu apmēru nemazina negodīgi konkurences paņēmieni.

Šā ziņojuma nolūks ir uzsvērt darba inspekciju sistēmu nozīmi cīņā pret nedeklarētu 
nodarbinātību ES. Tā kā, veicot izdevumu samazināšanas pasākumus, ir samazināts darba 
inspekciju finansējums, šobrīd visi nedeklarētas nodarbinātības izskaušanas veidi, kas saistīti 
ar darba inspekcijām, daudzās dalībvalstīs rada problēmas.

Tādēļ šajā ziņojumā ir uzsvērtas Eiropas Savienības darba inspekciju problēmas un ierosināta 
politika nedeklarētas nodarbinātības problēmu risināšanai un inspekciju darba efektivitātes 
uzlabošanai.
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Darba inspekcijas ir darba administrēšanas galvenā sastāvdaļa. Efektīva darba inspekcija, kas 
spēj risināt mainīgā darba tirgus uzdevumus, ir labas pārvaldības būtiska sastāvdaļa. Darba 
inspektoriem ir būtiska nozīme darba ņēmēju tiesību īstenošanā, negodīgu darba devēju 
veiktas ļaunprātīgas izmantošanas novēršanā un ekonomiskās un sociālās attīstības 
veicināšanā. Viņi palīdz īstenot pienācīgas kvalitātes nodarbinātību un nodrošina sabiedrības 
sociāli ekonomiskās attīstības tendenču rādītājus. Ekonomikas krīze nevar būt šķērslis, bet 
gan stimuls uzlabot un pastiprināt darba inspekciju darbību, lai nodrošinātu darba ņēmēju 
aizsardzību.

Šim ziņojumam ir divas daļas. Pirmkārt, galvenā uzmanība ir vērsta uz valsts līmeni, jo darba 
inspekcijas joprojām veic valsts iestādes.

Referente izklāsta dalībvalstu darba inspekciju efektivitātes principus. Ziņojumā ir noteikts 
darba inspekciju uzdevums un darbības joma. Kā galvenā prasība ir uzsvērts, ka darba 
inspekcijām jāpārbauda visu kategoriju darba ņēmēji.

Turklāt ziņojumā ir uzsvērts, ka ir jānodrošina ļaunprātīgi izmantotu darba ņēmēju 
aizsardzība. Daudzās valstīs nedeklarētiem darba ņēmējiem ir sarežģīti īstenot savas tiesības.
Ir skaidri jānosaka, ka darba ņēmēju algas izmaksai ir prioritāte attiecībā pret valsts 
ieņēmumiem, ko gūst, uzliekot naudas sodu darba devējiem, kuri neievēro noteikumus.

Vēl ziņojumā ir norādīti daži dalībvalstu labākās prakses piemēri, kas varētu radīt pievienoto 
vērtību citu dalībvalstu darba inspekcijām. Cenšoties izskaust nedeklarētu nodarbinātību, 
dažas dalībvalstis ir ieviesušas inovatīvas sistēmas sadarbībai ar citām iestādēm, kā arī 
mobilo darba ņēmēju reģistrācijas sistēmas.

Turklāt ir pievērsta uzmanība neaizsargātām iedzīvotāju grupām, piemēram, 
pašnodarbinātām personām, pagaidu darba līgumiem, jo sarežģītās nodarbinātības situācijas 
dēļ šajās jomās nedeklarēta nodarbinātība ir biežāk izplatīta un rada problēmas valstu darba 
inspekcijām.

Otrkārt, referentes nolūks ir pievērst uzmanību Eiropas līmenim, uzsverot politikas 
ieteikumus, lai veicinātu valstu iestāžu pārrobežu sadarbību un jaunas tiesību aktu iniciatīvas 
nolūkā stiprināt darba inspekciju nozīmi.

Lai panāktu efektīvu darba inspekciju, kas uzraudzītu darba tiesību aktu ievērošanu, Eiropai ir 
vajadzīgi stingrāki tiesību akti, tādējādi dalībvalstīs nodrošinot pienācīgas kvalitātes, stabilu, 
veselīgu un drošu nodarbinātību. Šajā ziņojumā mēģināts vērst uzmanību uz to, ka, lai 
īstenotu darba ņēmēju un nodarbinātības aizsardzību un īstenotu darba un sociālās 
pamattiesības, steidzami ir vajadzīgi tiesiski saistoši pasākumi. Sākumā ir jānostiprina darba 
un sociālās pamattiesības vienotajā tirgū un jācenšas veicināt godīgu konkurenci un darba 
ņēmēju tiesību īstenošanu. Lai aizsargātu sociālās pamattiesības pret jebkādu negatīvu 
ietekmi, ko rada valstu reformas un taupības pasākumi, šis princips, pieņemot sociālā progresa 
protokolu, ir jānosaka ES primārajos tiesību aktos.

Efektīvi ES līmeņa darba tiesību akti nodrošinās efektīvas darba inspekcijas, kas spēs īstenot 
darba tiesību aktos noteiktos skaidros un saistošos principus. Lai saistībā ar vienoto tirgu, kur 
sociālais dempings un darbaspēka izmantošana ir nopietnas problēmas, kas ietekmē 
tūkstošiem darba ņēmēju un uzņēmumu, jo īpaši MVU, konkurētspēju, aizsargātu darba 
ņēmējus, ir vajadzīgi ES līmeņa tiesību akti, un darba inspekcijas darbībai ES līmenī ir 
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jānodrošina to īstenošana.

Vienu no galvenajām problēmām darba inspekcijām rada pārrobežu nodarbinātības attiecības. 
Valstu iestādēm ir grūti novērtēt svarīgu informāciju, kas saņemta no izcelsmes valsts 
iestādēm, kā arī izprast nodarbinātības attiecības, kas bieži ir iekļautas garā apakšuzņēmumu 
ķēdē.

Referente atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu izveidot darba inspektoriem paredzētu Eiropas 
platformu. Turklāt referente uzskata, ka ir jāievieš papildu pasākumi nedeklarētas pārrobežu 
nodarbinātības problēmu risināšanai.

Tiek ierosināts izveidot Eiropas aģentūru, kas risinātu visus pārrobežu jautājumus darba 
inspekciju jomā. Šie jautājumi varētu ietvert, piemēram, starptautisku pakalpojumu sniedzēju 
kontroli, kā arī fiktīvu uzņēmumu kontroli, īpašu Eiropas apmācības programmu ieviešanu un 
pārrobežu inspekciju rīkošanu.

Vēl tiek ierosināts ieviest sociālās apdrošināšanas identifikācijas Eiropas apliecību, kurā ir 
saglabāti visi vajadzīgie dati, piemēram, informācija par darba laiku vai sociālo 
apdrošināšanu. Tādējādi darba inspektors uz vietas varēs pārbaudīt visus vajadzīgos datus. 
Šāda identifikācijas apliecība kā izmēģinājuma projekts jau tiek īstenotā būvniecības nozarē, 
tāpēc tā jau ir pārbaudīta. Zviedrija jau ir ieviesusi šāda veida apliecību būvniecības nozarē un 
atklājusi vieglāku un efektīvāku veidu, kā pārbaudīt darba vietas un telpas. Inspektoriem ir 
izsniegti detektori, ar ko iespējams ātri un ērti nolasīt kartes informāciju. Luksemburga 
līdzīgu sistēmu izveidoja 2013. gada janvārī.

Vēl referente ierosina ieviest agrīnās brīdināšanas sistēmu, kas krāpšanas vai ļaunprātīgas 
izmantošanas gadījumos nodrošina ātru informācijas apmaiņu starp valstu iestādēm. Šāda 
sistēma jau ir izveidota patērētāju aizsardzības jomā (RAPEX), un tā novērš ļaunprātīgu 
izmantošanu.

Turklāt referente ierosina jaunas iespējamas tiesību aktu iniciatīvas. Lai gan saistībā ar 
veselību un drošību darbā Eiropas tiesību akti un Eiropas iestādes nodrošina darba inspekciju
efektivitāti un saskaņotību ES līmenī, tā nenotiek saistībā ar darba apstākļiem un darba 
ņēmēju tiesību aizsardzību.

Būtu jāpasver jaunu direktīvu ieviešana, no vienas puses, lai stiprinātu darba inspektoru 
nozīmi un, no otras puses, lai uzlabotu darbā norīkošanas aģentūru kontroli.
Vēl referente uzsver, ka, lai gan Eiropas līmenī ir ieviesta efektīva konkurences politika, ko 
uzņēmumu negodīgas konkurences gadījumos veiksmīgi īsteno Eiropas Komisija, ES līmenī 
netiek īstenoti sociālā dempinga likvidēšanas noteikumi. Ziņojumā ir uzsvērts, ka nedeklarēta 
nodarbinātība arī kropļo konkurenci vienotajā tirgū un par šādu rīcību ir jāpiemēro 
krimināltiesiskas sankcijas Tādēļ tiek prasīts Līgumā ieviest noteikumus par sociālā 
dempinga likvidēšanu, kas piešķirtu Eiropas Komisijai tiesības noteikt sankcijas, lai 
nodrošinātu to izpildi.

Cita joma, kur būtu vajadzīga tiesiska rīcība ES līmenī, ir jaunu un netipisku darba veidu 
reglamentēšana, ES līmenī izveidojot skaidru un saistošu darba ņēmēja definīciju, lai 
izskaustu vienu no izplatītākajiem darba tiesību aktu apiešanas veidiem — fiktīvu 
pašnodarbinātību. Tas būs svarīgs instruments darba inspektoriem, lai noteiktu, vai uzņēmumi 
šo praksi izmanto nelikumīgi.
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