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IEROSINĀJUMI 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 

pētniecības un enerģētikas komiteju un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

– ņemot vērā Komisijas 2015. gada 6. maija paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Digitālā vienotā 

tirgus stratēģija Eiropai” (COM(2015)0192), 

– ņemot vērā patstāvīgo ziņojumu par sociālo aizsardzību visiem, tostarp pašnodarbinātām 

personām (2013/2111(INI)), 

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu Iekšējā tirgus un 

patērētāju aizsardzības komitejai par integrētu paku piegādes tirgu e-tirdzniecības 

izaugsmei Eiropas Savienībā (2013/2043(INI)), 

A. tā kā 35 % ES iedzīvotāju draud izslēgtība no digitālā vienotā tirgus, jo īpaši 

iedzīvotājiem, kas vecāki par 50 gadiem, un personām ar invaliditāti; 

B. tā kā par aptuveni 4 % gadā pieaug pieprasījums pēc darbiniekiem ar digitālām prasmēm, 

47 % ES darbaspēka trūkst pietiekamu digitālo prasmju un, ja netiks īstenoti izšķirīgi 

pasākumi, trūkstošo speciālistu skaits IKT nozarē ES līdz 2020. gadam var sasniegt 

800 000 un IKT prasmju trūkuma dēļ līdz 2020. gadam var rasties līdz 900 000 brīvu 

darbvietu; 

C. tā kā tikai 1,7 % no ES uzņēmumiem pilnībā izmanto modernās digitālās tehnoloģijas, bet 

41 % tās neizmanto vispār; tā kā nolūkā saglabāt un uzlabot ES konkurētspēju izšķirīgi 

svarīga ir visu nozaru digitalizācija; 

D. tā kā ES iekšējā tirgus mērķi ir arī sociālā taisnīguma un aizsardzības veicināšana, kā 

noteikts LES 3. pantā un LESD 9. pantā; 

E. tā kā personu ar invaliditāti integrācija ir viena no Eiropas Savienības pamattiesībām, kas 

noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 26. pantā, 

1. atzinīgi vērtē Komisijas digitālā vienotā tirgus stratēģiju, kas paver inovācijas, izaugsmes 

un nodarbinātības iespējas; uzsver, ka digitālā revolūcija būtiski pārveidos Eiropas darba 

tirgu un radīs jaunas darbvietas, kam būs nepieciešamas digitālās prasmes; tāpēc uzsver, 

ka tā jāvirza sociāli taisnīgā un ilgtspējīgā gultnē; 

2. taču pauž nožēlu par to, ka Komisijas digitālā vienotā tirgus stratēģija skata galvenokārt 

tikai tehniskus jautājumus; aicina digitālo revolūciju skatīt arī kā būtisku virzītājspēku 

jaunu dzīves un darba modeļu attīstībā; uzsver, ka digitālā vienotā tirgus stratēģijā ir 

jāietver arī sociāli jautājumi, lai pilnībā izmantotu attiecīgo nodarbinātības un izaugsmes 

potenciālu; 

3. norāda, ka digitālā revolūcija jau ir lielā mērā mainījusi dažus darba tirgus segmentus un 

ka turpmākajos dažos gados šī tendence kļūs vēl izteiktāka; uzsver, ka, no vienas puses, 

digitalizācija rada jaunus uzņēmējdarbības modeļus un jaunas darbvietas, jo īpaši augsti 
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kvalificētiem darba ņēmējiem, bet arī darba ņēmējiem ar zemu kvalifikāciju, taču, no otras 

puses, digitalizācija sekmē arī darbvietu pilnīgu vai daļēju nodošanu ārpakalpojumu 

sniedzējiem valstīs ar zemām darbaspēka izmaksām; norāda, ka automatizācijas dēļ dažas 

profesijas izzūd pilnībā, jo īpaši profesijas, kurās nepieciešams vidēji kvalificēts 

darbaspēks; 

4. atzīst, ka digitālais vienotais tirgus iespējams vienīgi tad, ja ir nodrošināta augstas 

veiktspējas platjoslas infrastruktūras pieejamība ES reģionos — gan laukos, gan pilsētās; 

5. uzskata, ka šķēršļi digitālai uzņēmējdarbībai un pārrobežu uzņēmējdarbībai ir šķēršļi 

izaugsmei un darbvietu radīšanai; 

6. uzskata, ka apzināta un mērķtiecīga darba pasaules digitalizācija ir lieliska iespēja Eiropā 

attīstīt jaunu darba kultūru; 

7. norāda, ka jaunuzņēmumi ir būtisks spēks, kas var palielināt darbvietu neto skaitu ES, un 

ka laikā, kad daudzās dalībvalstīs ir augsts bezdarba līmenis, digitālais vienotais tirgus 

sniedz unikālu iespēju MVU, mikrouzņēmumiem un jaunuzņēmumiem veicināt izaugsmi 

un darbvietu radīšanu; 

8. uzsver, ka jāizveido stabils un plaukstošs digitālais vienotais tirgus, kurā būtu likvidēti 

nevajadzīgi šķēršļi, lai patērētājiem un uzņēmējiem sniegtu iespējas un pārliecību 

darboties visā ES, kas, savukārt, radītu jaunas ilgtspējīgas nodarbinātības iespējas; 

9. uzsver pēdējā laikā novēroto tendenci, ka uzņēmumi atsāk ražošanu un pakalpojumu 

sniegšanu Eiropā, kā arī iespējas, ko tas sniedz darbvietu radīšanai; uzskata, ka digitālā 

vienotā tirgus izveides pabeigšana var palīdzēt paātrināt darbvietu repatriācijas tendenci; 

10. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka nodarbinātības un sociālā politika iet roku 

rokā ar digitālās inovācijas un uzņēmējdarbības potenciālu, lai izmantotu izdevības un 

kontrolētu iespējamos riskus, kas ar to varētu būt saistīti; atzīst, ka var būt nepieciešams 

koriģēt darba un sociālo politiku; norāda, ka digitālā vienotā tirgus stratēģijā būtu 

jāpievēršas arī pasākumiem, kuru mērķis ir risināt konkrētus darba tirgus izaicinājumus, 

piemēram, cilvēku ar invaliditāti integrēšanu, jauniešu un ilgtermiņa bezdarbu, sociālo 

dempingu un demogrāfiskās pārmaiņas; uzskata, ka, lai novērstu šķēršļus digitālai un 

pārrobežu uzņēmējdarbībai, ir vajadzīga digitālā infrastruktūra, piemēram, augstas 

veiktspējas platjoslas tīkli; 

11. prasa visām ieinteresētajām personām, tostarp sociālajiem partneriem, regulāri apmainīties 

ar paraugpraksi, lai apspriestu, kā, izmantojot skaidru ceļvedi, attīstīt šādu Eiropas digitālo 

redzējumu, kā veidot digitālo nākotnes Eiropu, kā izstrādāt ceturtās paaudzes rūpniecību, 

ceturtās paaudzes darbavietas un viedos digitālos pakalpojumus; 

12. uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt, lai visas jaunās politikas iniciatīvas būtu labvēlīgas 

inovācijai un lai to ietekmes novērtējuma ietvaros tiktu pārbaudīta ietekme digitālajā 

jomā, un ka būtu jāpārskata esošie tiesību akti, tostarp nodarbinātības un sociālās politikas 

jomā, lai nodrošinātu to atbilstību digitālā laikmeta apstākļos; 

13. aicina Komisiju  un dalībvalstis — attiecīgā gadījumā sadarbībā ar sociālajiem partneriem 

un reģionālajām un vietējām iestādēm — regulāri novērtēt digitalizācijas ietekmi uz 
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pieejamo darba iespēju skaitu un veidu un apzināt informāciju par jauniem darba veidiem, 

piemēram, kolektīvo resursu piesaisti un kolektīvo darbu, kā arī to ietekmi uz darba un 

privāto dzīvi, tostarp ģimenes dzīvi, un par šādu darba iespēju izmantošanai vajadzīgajām 

prasmēm; 

14. norāda, ka darba un prasmju profili kļūst arvien sarežģītāki un ka līdz ar to rodas 

nepieciešamība — it sevišķi attiecībā uz informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) 

prasmēm — apmācības, kā arī tālākizglītības un mūžizglītības jomā sekmēt digitālo 

pratību un šajā sakarā novērst ar dzimumu un vecumu saistīto nevienlīdzību, īpaši 

nelabvēlīgā situācijā esošiem cilvēkiem; uzsver, cik svarīgas ir ciešākas sinerģijas, kas 

ietver sociālos partnerus un dažādas izglītības iestādes, lai modernizētu mācību 

programmas un izstrādātu prasmju stratēģijas, kuras izglītības pasauli sasaistītu ar darba 

pasauli; 

15. vērš uzmanību uz to, ka saskaņā ar Komisijas informāciju pastāv būtiski trūkumi prasmju 

apguvē; norāda, ka piedāvājuma un pieprasījuma neatbilstība attiecībā uz prasmēm 

ierobežo digitālās ekonomikas attīstību, darbvietu radīšanu un Savienības konkurētspēju; 

aicina Komisiju steidzami izstrādāt prasmju stratēģiju, kas varētu mazināt šo prasmju 

trūkumu; 

16. atzīst, ka digitalizācija radīs strukturālas pārmaiņas; norāda, ka strukturālās pārmaiņas ir 

pastāvīgi notiekošs process un ka digitālās prasmes ir elastīgākas attiecībā uz dažādajām 

saimnieciskajām vajadzībām un mazāk pakļautas strukturālo pārmaiņu ietekmei; 

17. aicina dalībvalstis vajadzības gadījumā koriģēt izglītības sistēmas tā, lai izglītības iestādēs 

veicinātu mācības un interesi par matemātiku, IT, zinātni un tehnoloģijām un radītu 

stimulus sievietēm strādāt IKT jomā; mudina dalībvalstis apmācības ietvaros attīstīt 

pasniedzēju digitālās prasmes; 

18. atgādina, ka informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā sievietes ir nepietiekami 

pārstāvētas; norāda, ka Eiropā sievietes, kas studē netipiskus IKT priekšmetus, reti atrod 

darbu šajā nozarē un reti ieņem vadošus amatus tehnoloģiju uzņēmumos; aicina 

dalībvalstis risināt dzimumu nevienlīdzības problēmu IKT nozarē, vairāk motivējot 

sievietes strādāt šajā jomā; 

19. norāda arī, ka vajadzīgi publiskie un privātie ieguldījumi arodizglītībā un mūžizglītībā, lai 

nodrošinātu, ka ES darbaspēkam, tostarp digitālās nozares darbaspēkam, kas strādā 

nestandarta darbu, ir digitālajai ekonomikai vajadzīgās prasmes; uzsver, ka izglītībai un 

apmācībai jābūt pieejamai visiem darba ņēmējiem; uzskata, ka nepieciešamas jaunas 

mūžizglītības un apmācības finansēšanas iespējas, jo īpaši mikrouzņēmumiem un maziem 

uzņēmumiem; 

20. uzsver, ka izglītības un apmācību programmu mērķim jābūt attīstīt kritisku pieeju un dziļu 

izpratni par jaunajiem medijiem, digitālajām un informācijas ierīcēm un 

lietojumprogrammām, lai cilvēki varētu kļūt par šo jauno tehnoloģiju aktīviem lietotājiem, 

nevis tikai galalietotājiem; 

21. norāda, ka, lai veiksmīgi veiktu pāreju no izglītības vai apmācības uz darbu, ir ārkārtīgi 

būtiski nodrošināt cilvēkiem nododamas prasmes, kuras viņiem ļautu pieņemt informētus 

lēmumus un veicinātu pašiniciatīvu un pašapziņu, kas nepieciešama, lai izmantotu digitālā 
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vienotā tirgus sniegtās iespējas; tāpēc aicina dalībvalstis apdomāt, kādus ieguvumus 

sniegtu holistiska un vērienīga izglītības sistēmu, apmācību programmu un darba metožu 

vispārēja pārstrāde nolūkā ņemt vērā digitālās revolūcijas radītās izdevības un 

izaicinājumus; 

22. aicina dalībvalstis piešķirt darba devējiem līdzekļus no visiem pieejamajiem fondiem, lai 

tie varētu vairāk ieguldīt savu mazāk kvalificēto darbinieku digitālajā apmācībā vai 

pieņemt mazkvalificētus darbiniekus ar solījumu nodrošināt no šiem līdzekļiem finansētu 

papildu apmācību; norāda, ka dažas dalībvalstis ir ieviesušas tiesības, kas garantē darba 

ņēmējiem minimālās tiesības uz apmaksātu mācību atvaļinājumu, lai tādējādi uzlabotu 

darba ņēmēju piekļuvi izglītībai un apmācībai; tāpēc aicina dalībvalstis ciešā sadarbībā ar 

sociālajiem partneriem apsvērt iespēju arī ieviest šādas tiesības; 

23. aicina Komisiju cita starpā izmantot Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas līdzekļus, lai 

atbalstītu organizācijas (vietējās kustības), kas māca digitālās prasmes nelabvēlīgā 

situācijā esošiem jauniešiem; aicina dalībvalstis sniegt atbalstu, šim nolūkam nodrošinot 

telpas; 

24. uzsver, ka visu vecumu darba ņēmēju mūžizglītībai digitalizētajā pasaulē jākļūst par 

standartu; 

25. aicina Komisiju un dalībvalstis kopā ar privāto sektoru izstrādāt universālus, brīvi 

pieejamus, standartizētus un sertificētus tiešsaistes mācību kursus, kuru dalībniekiem tiktu 

iemācītas minimālās digitālās prasmes; aicina dalībvalstis izstrādāt inovatīvas un 

pieejamas mācību programmas e-prasmju apguvei, pilnībā ņemot vērā to iedzīvotāju 

vajadzības, kuri ir visvairāk atstumti no darba tirgus; 

26. mudina dalībvalstis šos tiešsaistes kursus iekļaut garantijā jauniešiem kā neatņemamu tās 

daļu; 

27. mudina dalībvalstis veicināt augstskolu un tehnisko skolu sadarbību nolūkā izstrādāt 

kopīgas e-mācību programmas, lai sekmīgajiem studentiem varētu piešķirt ECTS punktus 

par studiju programmām, kursiem un pabeigtiem studiju moduļiem; 

28. atzinīgi vērtē to, ka ir izveidota Eiropas mēroga Digitālo darbvietu lielā koalīcija, un 

mudina uzņēmumus tai pievienoties; aicina Komisiju un dalībvalstis sekmēt MVU aktīvu 

dalību šajā koalīcijā; norāda uz privātā sektora neatņemamo lomu digitālo prasmju 

izglītības trūkuma novēršanā un norāda, ka šajā sakarā svarīga ir duālā apmācība; atzinīgi 

vērtē Komisijas e-prasmju kampaņu un aicina visus dalībniekus turpināt tās attīstīt, 

sadarbojoties ar izglītības iestādēm un uzņēmumiem; mudina Eiropas Digitālo darbvietu 

lielo koalīciju izstrādāt ieteikumus par jauniem zināšanu apguves veidiem, proti, par 

izglītību tiešsaistē, darba devēja piedāvātiem īsiem mācību kursiem utt., lai ietu kopsolī ar 

digitālo tehnoloģiju attīstību un pārmaiņām; 

29. atgādina Komisijai, ka jau sen solītais un ilgi gaidītais Eiropas tiesību akts par pieejamību 

būtu iespējams vienīgi iekļaujošā digitālā sabiedrībā, kas ņemtu vērā nepieciešamību 

nodrošināt lietotāju ar invaliditāti līdzvērtīgu piekļuvi platformām; turklāt uzsver, ka 

līdzās digitālajai daudzveidībai nedrīkst pastāvēt personu ar invaliditāti atstumtība; 

30. pauž pārliecību, ka pieejamību iespējams labāk panākt un ka tā ir izmaksu ziņā efektīvāka, 
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ja tiek integrēta jau sākumposmā, izmantojot universālā dizaina pieeju, un ka tā rada 

potenciālas uzņēmējdarbības iespējas; 

31. aicina Komisiju pieņemt tiesību aktu par pieejamību, kas garantētu personu ar invaliditāti 

piekļuvi precēm un pakalpojumiem tiešsaistē; 

32. pauž nožēlu par to, ka digitālā vienotā tirgus stratēģijā Eiropai, ko publicējusi Komisija, 

nav ņemta vērā nepieciešamība visiem nodrošināt pilnīgu, vienlīdzīgu un neierobežotu 

piekļuvi jaunajām digitālajām tehnoloģijām, tirgiem un telesakariem, jo īpaši attiecībā uz 

cilvēkiem ar invaliditāti; 

33. uzsver, cik svarīgs ir ceturtās paaudzes darbs un digitālā nākotne, ko tas rada, veidojot 

ģimenei draudzīgu darba vidi un labāku darba un privātās dzīves līdzsvaru; 

34. uzsver digitalizācijas potenciālu elastīgu nodarbinātības veidu īstenošanā, jo īpaši sieviešu 

atgriešanās darba tirgū atvieglošanā pēc grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma; 

35. norāda, ka digitālā revolūcija maina arī darba veidus, palielinot netipisku un elastīgu darba 

attiecību izplatību; aicina Komisiju un dalībvalstis izvērtēt nepieciešamību modernizēt 

sociālos un nodarbinātības tiesību aktus, lai turētos līdzi šādām pārmaiņām, un mudināt 

sociālos partnerus attiecīgi atjaunot koplīgumus, lai esošos aizsardzības standartus varētu 

saglabāt arī digitālajā darba pasaulē; 

36. atzīst, ka daļa iedzīvotāju ir ieguvēji, jo viņi izmanto elastīgu darba organizāciju, kas 

viņiem ļauj labāk līdzsvarot darba un privāto dzīvi; norāda uz priekšrocībām, ko lauku un 

ekonomiski mazāk attīstītu reģionu iedzīvotāji iegūst, pievienojoties digitālajam darba 

tirgum; taču vērš uzmanību uz to, ka digitalizācijas radītā virzība uz elastīgāku darba 

praksi var arī izraisīt nestabilu darba veidu izplatīšanos; uzsver nepieciešamību 

nodrošināt, ka tiek saglabāti pašreizējie standarti, kas attiecas uz sociālo nodrošinājumu, 

attiecīgā gadījumā minimālajām algām, darba ņēmēju līdzdalību un drošību un veselības 

aizsardzību darbā; 

37. aicina Komisiju, dalībvalstis un sociālos partnerus izstrādāt stratēģijas, ar ko nodrošināt, 

ka personām, kas strādā tā, it kā tās būtu darba ņēmējas — ar oficiālu pašnodarbinātas 

personas statusu vai bez tā —, ir attiecīgās darba tiesības, tostarp tiesības slēgt 

koplīgumus; 

38. uzsver nepieciešamību definēt jēdzienu „pašnodarbinātība”, lai novērstu fiktīvu 

pašnodarbinātību; aicina Komisiju veicināt informācijas par dažādiem pašnodarbinātības 

veidiem apmaiņu dalībvalstu starpā, ņemot vērā mobilitāti un digitālā darba 

delokalizāciju; uzskata, ka šis jautājums būtu jārisina platformai nedeklarēta darba jomā; 

39. uzsver, ka platformekonomikai piemīt potenciāls radīt darbvietas un papildu ienākumus; 

40. uzsver, ka digitālajā laikmetā ir nepieciešams aizsargāt kultūras un radošo nozaru 

darbvietu pastāvību, nodrošinot, ka mākslinieki un autori saņem taisnīgu atlīdzību par 

kultūras un radošajiem darbiem, kas tiek izplatīti interneta platformās; 

41. uzsver, ka sadarbīgā patēriņa kontekstā ir nepieciešams pārskatīt darba pasauli; uzsver 

nepieciešamību dalībvalstīm tiesisko regulējumu pielāgot digitālajai ekonomikai, īpaši 
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sadarbīgajam patēriņam; aicina Komisiju, dalībvalstis un sociālos partnerus izstrādāt 

stratēģijas, lai nodrošinātu, ka dalībvalstu iestādēm ir pieejama visa relevantā informācija 

un ka par visiem darba veidiem tiek veikti visi maksājumi; 

42. uzsver, ka Komisijas iecerētā paku piegādes saskaņošana nedrīkstētu pasliktināt paku 

piegādātāju sociālo aizsardzību un darba apstākļus neatkarīgi no viņu nodarbinātības 

statusa; aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka tiek ievērotas šīs nozares darba 

ņēmēju tiesības attiecībā uz sociālā nodrošinājuma sistēmām un tiesībām uz kolektīvu 

rīcību; 

43. uzsver, ka biedrošanās brīvība, kas ir viena no pamattiesībām, jāattiecina arī uz jaunajiem 

nodarbinātības veidiem visās nozarēs; uzsver, ka tas attiecas arī uz tiesībām slēgt 

koplīgumus un tiesībām organizēt darba ņēmējus; 

44. aicina sociālos partnerus sniegt adekvātu informāciju darba ņēmējiem par darba 

apstākļiem un darba ņēmēju tiesībām kolektīvā darba platformās; 

45. uzsver, ka darba digitalizācija rada jaunus izaicinājumus gan darba devējiem, gan darba 

ņēmējiem un ka tas ir jāatspoguļo skaidros noteikumos par darba ņēmēju datu aizsardzību; 

aicina Komisiju noteikt stingrus minimālos standartus saskaņā ar ES Vispārīgo datu 

aizsardzības regulu; norāda, ka jāparedz iespēja dalībvalstīm noteikt standartus, kas būtu 

stingrāki par ES minimālajiem standartiem; 

46. uzsver, ka ir jāizstrādā darba ņēmēju datu aizsardzības pasākumi, kas attiektos uz jauniem 

datu vākšanas veidiem; uzsver, ka arī jaunas robotu un cilvēku attiecības rada iespējas 

atvieglot un veicināt tādu darba ņēmēju iekļaušanu, kas ir gados vecāki vai kam ir fizisku 

vai garīgu spēju ierobežojumi; vērš uzmanību uz robotu un cilvēku attiecību drošības un 

veselības aizsardzība darbā aspektu; 

47. uzskata, ka nepieciešams novērtēt digitalizācijas ietekmi uz drošību un veselības 

aizsardzību darbā un attiecīgi koriģēt esošos veselības aizsardzības un drošības 

pasākumus; norāda uz negadījumu risku, kam var būt pakļauti cilvēki, kas strādā no 

mājām teledarba vai kolektīvā darba veidā; uzsver, ka ar darbu saistītas garīgās veselības 

problēmas, piemēram, izdegšana, ko rada pastāvīgā pieejamība un tradicionālā darba laika 

izzušana, nopietni apdraud darba ņēmējus; aicina Komisiju veikt pētījumu par 

digitalizācijas plašāku ietekmi, piemēram, paaugstinātas darba intensitātes ietekmi uz 

darba ņēmēju fizisko labklājību un ģimenes dzīvi un bērnu kognitīvo spēju attīstību; 

48. aicina dalībvalstis nodrošināt adekvātu sociālo nodrošinājumu pašnodarbinātām personām 

un ārštata darbiniekiem, kam ir liela loma attiecībā uz jaunajiem nodarbinātības veidiem; 

49. uzsver, ka sociālais nodrošinājums ir dalībvalstu kompetencē; 

50. atzīst, ka dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgi pašnodarbināto personu sociālās aizsardzības veidi; 

aicina dalībvalstis sadarbībā ar sociālajiem partneriem un atbilstoši nacionālajiem tiesību 

aktiem un praksei izveidot sociālā nodrošinājuma sistēmas, lai nodrošinātu labāku sociālo 

aizsardzību, jo īpaši attiecībā uz pensijām, invaliditāti, maternitāti/paternitāti, slimošanu 

un bezdarbu. 
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