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IEROSINĀJUMI 

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

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā transporta nozarē tehnoloģiskā progresa, jaunu uzņēmējdarbības modeļu un 

digitalizācijas rezultātā iepriekšējos gados notikušas ievērojamas pārmaiņas, kas ļoti lielā 

mērā ietekmē tradicionālos uzņēmējdarbības modeļus, kā arī darba apstākļus un 

nodarbinātību šajā nozarē; tā kā, no vienas puses, transporta nozare ir atvērta, no otras 

puses, daudzos gadījumos darba apstākļi ir pasliktinājušies sakarā ar ekonomikas krīzi 

un — dažos gadījumos — pastāvošo noteikumu nepietiekamu īstenošanu; 

B. tā kā transporta nozarē ir ne tikai tiešo transporta pakalpojumu sniedzēji, bet arī MVU, 

kuri piedāvā tādus pakalpojumus kā transportlīdzekļu tehniskā apkope, rezerves daļu 

pārdošana,  personāla apmācība un transportlīdzekļu un iekārtu noma; tā kā pastāv milzīgs 

darbvietu radīšanas potenciāls saistībā ar šīm darbībām, tostarp attiecībā uz augsti 

kvalificētiem darba ņēmējiem; tā kā politikai transporta nozarē vajadzētu ņemt vērā 

intereses, ka ir visai vērtību ķēdei; 

C. tā kā Komisija savā paziņojumā „Eiropas sadarbīgās ekonomikas programma” 

(COM(2016)0356) norāda, ka sadarbīgajā ekonomikā darbs elastīgā režīmā rada 

neskaidrības par piemērojamām tiesībām un sociālās aizsardzības līmeni un ka robeža 

starp pašnodarbinātajiem un darba ņēmējiem kļūst aizvien neskaidrāka; 

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

41 % tās neizmanto vispār; tā kā digitalizācijai visās nozarēs ir izšķiroša nozīme ES 

konkurētspējas saglabāšanā un uzlabošanā; 

E. tā kā MVU ir īpaša nozīme darbvietu izveidē transporta nozarē, jo īpaši autotransporta 

nozarē, un tā kā šiem uzņēmumiem salīdzinājumā ar lielākiem uzņēmumiem ir mazāk 

iespēju piekļūt nozīmīgiem ieguldījumiem vajadzīgajam finansējumam, tostarp Eiropas 

fondu aizdevumiem un atbalstam; 

F. tā kā sadarbīgā patēriņa ekonomikas elastīgums un atvieglota uzņēmējdarbības sākšana 

var nodrošināt nodarbinātības iespējas grupām, kas parasti ir atstumtas no darba tirgus, jo 

īpaši sievietēm, jauniešiem un migrantiem; 

G. tā kā Eiropas nozaru sociālie partneri pauž bažas par negodīgu konkurenci pilsētu 

mobilitātes tirgos, ko rada platformas braucienu kopīgošanai par maksu, kas biezi saistītas 

ar negodīgiem tirgus paņēmieniem, piemēram, izvairīšanos no nodokļu un sociālo 

iemaksu nomaksas, ka arī nodarbinātības un sociālo standartu neievērošanu; 

H. tā kā transporta pakalpojumi piedāvā labu iespēju sākt patstāvīgu uzņēmējdarbību un tie 

var veicināt uzņēmējdarbības kultūru; 

I. tā kā nesen konstatētie fakti parāda, ka transporta nozarē ir tendence izvairīties no 

atbildības par sociālā nodrošinājuma un nodarbinātības pabalstu maksājumiem 

apakšuzņēmējiem un pašnodarbinātiem autovadītājiem; tā kā pašnodarbināti autovadītāji 

ir spiesti iesaistīties nestabilās darba attiecībās un vienlaikus izplatās fiktīva 
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pašnodarbinātība1; 

J. tā kā transporta pakalpojumu tiešsaistes platformas var piedāvāt iespēju ātri rast atbilstību 

starp klientu pieprasījumiem, no vienas puses, un reģistrēto uzņēmumu vai darbaspēka 

pakalpojumu piedāvājumu, no otras puses; 

K. tā kā ESAO uzskata, ka kvalitatīvas darbvietas ir būtisks faktors centienos novērst lielo 

nevienlīdzību un veicināt sociālo kohēziju2, 

1. uzsver, ka nepieciešama samērīga regulatīvā un administratīvā vide, kas veicina 

ieguldījumus un piekļuvi finansējumam un veicina ilgtspējīgu izaugsmi un kvalitatīvas 

darbvietas mazos transporta uzņēmumos;  

2. norāda uz to, ka transporta nozarē parādās sadarbīgā patēriņa ekonomika, kurai ir 

elastīgāki darba veidi,  uzsver, ka sadarbīgas uzņēmējdarbības modeļu attīstība transporta 

nozarē būtu jāapspriež saistībā ar plašākām debatēm par godīgu un pārredzamu 

konkurences nosacījumu radīšanu; uzsver, ka svarīga nozīme ir tiesiskajam regulējumam 

centienos sekmēt sadarbīgā patēriņa ekonomikas attīstību; 

3. konstatē, ka transporta nozarē ir palielinājies daļslodzes nodarbināto, ar aģentūru 

starpniecību nodarbināto un pašnodarbināto skaits un ka vispārējā tendence ir pāriet uz 

elastīgākiem darba līgumiem; norāda, ka tādējādi sadarbīgā patēriņa ekonomika transporta 

nozarē piedāvā jaunas iespējas cilvēkiem gūt papildu ienākumus, iespējas attiecībā uz 

jauniešu nodarbinātību (jo īpaši tiem, kuri meklē gadījuma darbu un elastīgus 

nodarbinātības veidus, kas ļauj apvienot darbu ar mācībām), ļauj labāk saskaņot darba un 

privāto dzīvi un ļauj samazināt nepietiekamu nodarbinātību un bezdarbu;  tomēr norāda, 

ka dažos gadījumos tā var arī radīt nestabilas situācijas; uzsver, ka elastīga nodarbinātība 

ir jāaptver pašreizējiem veselības un drošības noteikumiem, kā arī sociālās aizsardzības 

pasākumiem, lai novērstu sociālās un finansiālās sekas ilgtermiņā, un ir jāizslēdz 

potenciāli riski, piemēram, darba ņēmēju pārslodze un tādi atalgojuma līmeņi, kas nav 

samērojami ar paveikto darbu; tādēļ uzsver vajadzību nodrošināt, no vienas puses, darba 

tirgus elastību un, no otras puses, ekonomisko un sociālo drošību darba ņēmējiem; uzsver, 

ka izmaksu samazināšana nedrīkstētu apdraudēt darba apstākļus vai nodarbinātības 

standartus; 

4. aicina Komisiju un dalībvalstis, sadarbojoties ar sociālajiem partneriem, regulāri novērtēt 

digitalizācijas ietekmi uz darbvietu skaitu un veidu transporta nozarē un nodrošināt, ka 

nodarbinātības un sociālā politika iet roku rokā ar digitalizāciju transporta nozares darba 

tirgū; 

5. norāda, ka digitālā nozare ietver arī profesionālos pakalpojumus un vidutājus, kas piedāvā 

platformas, kuras tikai savieno pakalpojumu sniedzējus ar lietotājiem; mudina dalībvalstis 

                                                 
1 Eiropas Komisijas pasūtīts ziņojums par situāciju Savienības autopārvadājumu tirgū (2014. gads), A uzdevums: 

„Collection and Analysis of Data on the Structure of the Road Haulage Sector in the European Union” (2014. 

gada 3. februāris); pieejams: http://ec.europa.eu/transport/modes/road/studies/doc/2014-02-03-state-of-the-eu-

road-haulage-market-task-a-report.pdf. 
2 ESAO Nodarbinātības, darbaspēka un sociālo lietu direktorāta direktora vietnieka Mark Pearson runa EMPL-

ECON sēdē par nevienlīdzību 2016. gada 21. jūnijā; pieejama: 

https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upmloas/e54ad36f-29cb-4c77-a9c7-

2e4e2858fe55/Microsoft%20-%20Inequality%20OECD%Pearson.pdf. 

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/studies/doc/2014-02-03-state-of-the-eu-road-haulage-market-task-a-report.pdf
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/studies/doc/2014-02-03-state-of-the-eu-road-haulage-market-task-a-report.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upmloas/e54ad36f-29cb-4c77-a9c7-2e4e2858fe55/Microsoft%20-%20Inequality%20OECD%25Pearson.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upmloas/e54ad36f-29cb-4c77-a9c7-2e4e2858fe55/Microsoft%20-%20Inequality%20OECD%25Pearson.pdf
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noteikt minimālās robežvērtības, lai varētu nošķirt saimniecisko darbību, kurā iesaistīta 

profesionālu pakalpojumu sniegšana, no darbības personu starpā, kura nav profesionāla; 

uzsver, ka, lai gan pirmajai šeit minētajai, protams, vajadzētu atbilst nodokļu un sociālā 

nodrošinājuma noteikumiem, būtu jāreglamentē arī otrās šeit minētās darbības 

profesionālā izmantošana;  

6. norāda uz iespējām, ko sadarbīgā patēriņa ekonomika un digitālais vienotais tirgus paver 

darbvietu radīšanai un iekļaujošai izaugsmei maziem transporta uzņēmumiem; uzsver, ka 

sadarbīgā patēriņa ekonomikai, tāpat kā jebkurai citai ekonomikai, ir jāmaksā nodokļi un 

sociālās iemaksas, jāievēro darba un sociālās tiesības un jānodrošina patērētāju 

aizsardzība; uzskata, ka sadarbīgā patēriņa ekonomikai ir augsts pārredzamības potenciāls, 

kas ļauj nodrošināt transporta pakalpojumu darbību labu izsekojamību saskaņā ar mērķi 

piemērot spēkā esošos tiesību aktus; aicina Komisiju publicēt pamatnostādnes par ES 

tiesību aktu piemērošanu dažādiem sadarbīgas uzņēmējdarbības modeļiem, lai vajadzības 

gadījumā aizpildītu reglamentējošas nepilnības nodarbinātības un sociālā nodrošinājuma 

jomā, ievērojot valstu kompetenci; aicina dalībvalstis veikt pietiekamas pārbaudes un 

uzlikt sankcijas, ja ir pārkāpti noteikumi; 

7. norāda uz salīdzinoši nelielajiem šķēršļiem sākt profesionālo darbību transporta nozarē, 

kurai tādēļ ir lielas iespējas izskaust ilgstošu bezdarbu; 

8. uzsver, ka visiem transporta pakalpojumu sniedzējiem, tostarp sadarbīgās ekonomikas 

dalībniekiem, ir jāievēro veselības un drošības noteikumi un tiem vajadzētu būt saistošiem 

esošajiem obligātajiem drošības un sociālās drošības standartiem —  neatkarīgi no to 

uzņēmējdarbības vai nodarbinātības modeļa, vai tās būtu platformas „braucienu 

kopīgošanai par maksu”, darbs ar aģentūras starpniecību vai kāds cits modelis;  

9. aicina dalībvalstis pilnībā īstenot un piemērot visas tiesību normas, kas attiecas uz 

tiešsaistes transporta pakalpojumu platformu; 

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

ievērošanu transporta nozarē; atgādina, ka Regulu (ES) Nr. 165/2014 par tahogrāfiem 

autotransportā nepiemēro transportlīdzekļiem, kuru masa ir mazāka par 3,5 tonnām 

(vieglie kravas transportlīdzekļi); uzskata, ka, ņemot vērā šo noteikumu, vajadzētu veikt 

uzraudzību, izmantojot transportlīdzekļos ierīkotas digitālās kontrolierīces; tādēļ aicina 

intensīvāk pārbaudīt darba un atpūtas laika ievērošanu; atgādina, ka visi pienākumi, ko 

veic darba ņēmējs, ir jāuzskata par darbu darba laikā; tāpat uzsver, ka ir jāuzrauga, kā tiek 

ievēroti Eiropas un valstu tiesību akti attiecībā uz veselības aizsardzību un darba drošību, 

tostarp apstākļiem transportlīdzekļos, ko vada visi cilvēki, kuri iesaistīti transporta nozarē, 

neatkarīgi no tā, vai viņu nodarbinātības statuss ir pašnodarbinātais, apakšuzņēmējs, 

pagaidu darbinieks vai līgumdarbinieks; 

11. atzinīgi vērtē arodbiedrību svarīgo nozīmi, kuras daudzās dalībvalstīs sadarbojas ar 

transporta pakalpojumu sniedzējiem, lai transporta nozares pārveidošanu padarītu sociāli 

ilgtspējīgu; uzsver, ka transporta nozarē svarīga nozīme ir spēcīgiem un neatkarīgiem 

sociālajiem partneriem, institucionalizētam sociālajam dialogam Eiropas un valstu līmenī 

un darba ņēmēju dalībai uzņēmuma jautājumu risināšanā; mudina sociālos partnerus veikt 

sarunas par darba koplīgumiem attiecībā uz visiem transporta pakalpojumiem saskaņā ar 

valsts tiesību aktiem un praksi, jo šie līgumi ir efektīvs instruments pienācīgu sociālo un 

nodarbinātības standartu nodrošināšanai; mudina nozares MVU izveidot apvienības vai 
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platformas, kas sniegtu viņiem atbalstu šajā ziņā un nodrošinātu aktuālo informāciju; 

12. ņem vērā patlaban notiekošās diskusijas par to, ko dažas dalībvalstis ievieš minimālo algu 

transporta uzņēmumiem, kas darbojas to teritorijā; atzīmē, ka Komisijas priekšsēdētājs 

Junkers savā atklāšanas uzrunā Parlamentam norādīja, ka „mūsu Savienībā par vienādu 

darbu vienā un tajā pašā vietā būtu jāsaņem vienāds atalgojums”1; 

13. iesaka, lai sadarbības ekonomikas uzņēmumi, kā arī cilvēki, kas strādā transporta nozarē, 

atrastu modeļus, kā strādāt kopā, lai īstenotu kopīgās intereses, piemēram, apdrošināšanas 

jomā; 

14. aicina dalībvalstis nodrošināt godīgu konkurenci, pienācīgus darba apstākļus un sociālo 

aizsardzību visiem darba ņēmējiem transporta nozarē, lai mazinātu nestabilu 

nodarbinātību nozarē, kurā šobrīd notiek pārmaiņas, un uzlabot esošo noteikumu un 

koplīgumu īstenošanu; aicina Komisiju un dalībvalstis apkarot pret konkurenci vērstus 

paņēmienus transporta nozarē un apmainīties ar labāko praksi šajā jomā;  jo īpaši aicina 

dalībvalstis un sociālos partnerus iesaistīties Eiropas platformā cīņai pret nedeklarētu 

darbu; uzskata, ka sadarbīgā patēriņa ekonomika, kurā izmanto reģistrētus elektroniskos 

darījumus, var palīdzēt dalībvalstīm izskaust tādus paņēmienus, kas varētu izraisīt 

negodīgu konkurenci; 

15. atgādina, ka Eiropas Kopienu Tiesa ir definējusi jēdzienu „darba ņēmējs”, pamatojoties uz 

darba tiesiskajām attiecībām ar noteiktiem kritērijiem, piemēram, pakļautība, atalgojums 

un darba raksturs;  šajā sakarībā atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par Eiropas 

sadarbīgās ekonomikas programmu;  prasa pielikt vairāk pūļu, lai novērstu fiktīvu 

pašnodarbinātību, aizsargātu darba ņēmējus un radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus 

uzņēmumiem transporta nozarē; 

16. aicina Komisiju un dalībvalstis visiem transporta nozares darba ņēmējiem garantēt 

pienācīgus darba apstākļus, tostarp vajadzīgo veselības aizsardzības un darba drošības 

līmeni neatkarīgi no uzņēmuma lieluma, kurā tie nodarbināti, nodarbinātības vietas un 

noslēgtā līguma; uzsver veselības aizsardzības un darba drošības nozīmi, jo īpaši, ņemot 

vērā demogrāfiskās pārmaiņas un transporta nozares darba ņēmēju augsto mobilitātes 

līmeni; 

17. vērš uzmanību uz vairākiem negodīgas konkurences gadījumiem transporta nozarē, kas 

bieži notiek, kaitējot mazajiem transporta uzņēmumiem; atgādina, ka negodīga 

konkurence var veicināt darba apstākļu kvalitātes pasliktināšanos; aicina atbildīgās 

iestādes sodīt visus pārkāpumus šajā ziņā atbilstošā veidā; 

18. uzsver, ka apakšuzņēmuma līgumus nedrīkst izmantot, lai apietu darba un nodarbinātības 

standartus; mudina dalībvalstis uzraudzīt situāciju, lai vajadzības gadījumā nostiprinātu 

                                                 

1 „Jauns sākums Eiropai — mana programma nodarbinātībai, izaugsmei, taisnīgumam un demokrātiskām 

pārmaiņām; Eiropas Komisijas priekšsēdētāja amata kandidāta Jean-Claude Juncker uzruna Eiropas Parlamenta 

plenārsēdē Strasbūrā 2015. gada 15. jūlijā”, 7. lpp.; http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/jean-

claude-juncker---political-guidelines.pdf. 

 

http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/jean-claude-juncker---political-guidelines.pdf
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/jean-claude-juncker---political-guidelines.pdf
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tiesību aktus par solidāro atbildību, un nodrošināt spēkā esošo noteikumu pienācīgu 

īstenošanu un izpildi; 

19. atzinīgi vērtē elastīga darba laika modeļu izstrādāšanu, par kuriem vienojas sociālie 

partneri un kuri ļauj darba ņēmējiem uzlabot darba un privātās dzīves līdzsvaru; tomēr 

uzsver, ka ir svarīgi  uzraudzīt atbilstību obligātajiem noteikumiem par darba laiku un 

transportlīdzekļa vadīšanas un atpūtas laikiem, kam vajadzētu kļūt vienkāršākam 

transporta nozares digitalizācijas rezultātā; 

20. uzsver, ka īpaši svarīga nozīme ir transporta nozares MVU, kas darbojas mazajās pilsētās, 

grūti pieejamos reģionos un lielu pilsētu teritoriju nomalēs, nodrošinot transporta 

pakalpojumus cilvēkiem, kas dodas uz darbu vai skolu vai dodas iepirkties vai saņemt 

pakalpojumus, jo īpaši vietās, kur nav pienācīgas sabiedriskā transporta sistēmas; 

21. uzsver 21. gadsimta transporta darbinieku darba prasmju, piemēram, digitālo prasmju, 

komandas darba, kritiskas domāšanas un problēmu risināšanas, nozīmi, lai spētu tikt galā 

ar pārmaiņām un tehnoloģiju attīstību šajā nozarē;  uzsver, ka transporta nozares sociāli 

ilgtspējīgas pārveides un pielāgošanas priekšnosacījums ir darbinieku apmācība; aicina 

sociālos partnerus, kā arī izglītības un apmācības iestādes,  izstrādāt saistītas prasmju 

stratēģijas maziem transporta uzņēmumiem;  uzskata, ka darba devējam ir pienākums 

pienācīgi iepazīstināt darbiniekus ar jaunajām tehnoloģijām, piemēram IT un izsekošanas 

lietotnēm; uzsver, ka pagaidu darba līgumu gadījumos attiecīgajai aģentūrai jānodrošina 

piemērota darbinieku sagatavošana un apmācība; 

22. aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt sociālās ekonomikas modeļus transporta nozarē 

un labākās prakses apmaiņu šajā jomā, jo ekonomikas krīzes apstākļos sociālie uzņēmumi 

ir bijuši izturīgāki par citiem uzņēmējdarbības modeļiem; 

23. aicina Komisiju apkopot ticamus datus par sadarbīgo ekonomiku un pētīt tās ietekmi uz 

darba apstākļiem transporta nozarē; 
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Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, 

Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, 

Thomas Händel, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, 

Ádám Kósa, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, 

Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Morten 

Løkkegaard, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian 

Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia 

Ribeiro, Maria João Rodrigues, Anne Sander, Jutta Steinruck, Ulrike 

Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana 

Žitňanská 

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Georges Bach, Rosa D’Amato, Rosa Estaràs Ferragut, Tania González 

Peñas, Sergio Gutiérrez Prieto, Flavio Zanonato, Gabriele Zimmer 

 
 


