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1. Ievads

Starptautiskā darba organizācija (SDO) ir trīspusējās sadarbības mehānisms, kas ar
mērķi veicināt sociālo taisnīgumu apvieno trīs puses – valstu valdības, darba devējus
un darbiniekus aktuālu lēmumu saistībā ar nodarbinātību, ekonomiku un sociālajiem
jautājumiem pieņemšanai.
Kopš SDO izveidošanas SDO biedri reizi gadā tiekas uz Starptautiskās darba
konferences (Konference) sēdi, lai apspriestu būtiskus nodarbinātības politikas un
regulējuma jautājumus un pieņem deklarācijas, konvencijas, rekomendācijas un
citus dokumentus.1 Eiropas Savienības nodarbinātības politikas plānošanā bieži tiek
ņemti vērā SDO secinājumi un tiesiskie instrumenti. Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienība (LBAS) pievērš lielu uzmanību SDO Konferencēs pieņemtajiem lēmumiem
un apsvērumiem, tostarp, ņemot vērā to, ka šiem lēmumiem devusi piekrišanu
Latvijas valdība.
Šis ziņojums ir veltīts SDO Konferences 104.sēdei un tajā izskatītajiem jautājumiem.
Atbilstoši darba kārtībai 2015.gada Konferences 104.sesijā tika skatīti ziņojumi par
SDO konvenciju un rekomendāciju piemērošanu dalībvalstīs, notika vispārējā
diskusija par izstrādāto ziņojumu par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un
pienācīgas un produktīvas nodarbinātības radīšanu, kā arī diskusija par ziņojumu par
nodarbinātības aizsardzības stratēģisko mērķi. Tāpat konferencē turpinājās diskusijas
par 2014.gada Konferences 103.sesijā uzsāktā darba kārtības jautājuma par pāreju
no neformālas uz formālu ekonomiku ar mērķi pieņemt izstrādāto rekomendācijas
projektu šajā jautājumā.
Konferencē darbojās četras komitejas:


Konferences Standartu piemērošanas komiteja;



Komiteja par ziņojumu par sociālās aizsardzības (nodarbinātības aizsardzības)
stratēģisko mērķi (Nodarbinātības aizsardzības komiteja);



Komiteja Mazie un vidējie uzņēmumi un nodarbinātības radīšana (MVU
komiteja),

1

ILO. Origins and history. Pieejams: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--en/index.htm.
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Komiteja par rekomendācijas pieņemšanu pārejas no neformālas uz formālu
ekonomiku veicināšanai (Pārejas no neformālas uz formālu ekonomiku
komiteja).

Konferences laikā Latvijas valdībai kā prezidējošajai valstij Eiropas Savienības
Padomē bija jākoordinē Eiropas Savienības pozīcijas izstrādāšana un pārstāvēšana
divās komitejās Nodarbinātības aizsardzības komitejā un Pārejas no neformālas uz
formālu ekonomiku komitejā.
Ik gadu SDO Ekspertu komiteja konvenciju un ieteikumu piemērošanas jautājumos
sagatavo ziņojumu, kas ietver objektīvu un tehnisku novērtējumu par situāciju
saistībā ar starptautisko darba standartu piemērošanu katrā SDO dalībvalstī.2
Konferences laikā Konferences Standartu piemērošanas komiteja, kas sastāv no
valdību, darba devēju un darbinieku pārstāvjiem, izskata izvēlētas lietas no iesniegtā
ziņojuma.

Daudzos

gadījumos

Konferences

Standartu

piemērošanas

komiteja

sagatavo secinājumus, iesaka valdībām veikt īpašus pasākumus, lai novērstu
problēmu, uzaicināt pie sevis SDO misijas vai pieprasīt tehnisku palīdzību.3
Šogad Konferences Standartu piemērošanas komiteja izskatīja lietas par šādām
konvencijām:


saistībā ar konvencijas Nr.29 Piespiedu darba konvencija normu pārkāpumiem
Eritrejā, Mauritānijā, Katarā;



konvencijas Nr. 81 Konvencija par darba inspekciju ražošanā un tirdzniecībā
normu pārkāpumiem Hondurasā un Indijā;



konvencijas Nr.87 Par asociāciju brīvību un tiesību aizsardzību, apvienojoties
organizācijās (Konvencija Nr.87) normu pārkāpumiem Alžīrijā, Bangladešā,
Baltkrievijā, Salvadorā, Gvatemalā, Kazahstanā, Meksikā, Svazilendā,
Venecuēlā;

2

Skat. šī gada ziņojumu: Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and
Recommendations. ILO. Pieejams:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_343022.pdf.
3
ILO. Conference Committee on the Application of Standards.
Pieejams:http://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labourstandards/conference-committee-on-the-application-of-standards/lang--en/index.htm.

4

Starptautiskās Darba konferences 104.sesijas pārskats,
N.Mickeviča, LBAS, 2015



konvencijas Nr.98 Konvencija par tiesībām uz apvienošanos organizācijās un
kolektīvo līgumu slēgšanu normu pārkāpumiem Maurīcijā;



konvencijas

Nr.111

Par

diskrimināciju

attiecībā

uz

nodarbinātību

un

nodarbošanos normu pārkāpumiem Korejā;


konvencijas Nr.122 Par nodarbinātības politiku normu pārkāpumiem Itālijā un
Spānijā;



konvencijas

Nr.138

Minimālā

vecuma

konvencija

normu

pārkāpumiem

Bolīvijā;


konvencijas Nr. 155 Konvencija par darba drošību un veselību un darba vidi
normu pārkāpumiem Turcijā;



konvencijas Nr.176 Darba drošība un veselības aizsardzība raktuvēs normu
pārkāpumiem Filipīnās;



konvencijas Nr.182 Par viskaitīgāko bērnu darba veidu aizliegumu un
nekavējošos

rīcību,

lai

tos

likvidētu

normu

pārkāpumiem

Albānijā,

Kambodžā un Kamerūnā.
Būtiski, ka šogad Konferences Standartu piemērošanas komiteja atsāka darbu pilnā
apjomā. Diemžēl kopš 2012.gada SDO darbības ietvaros turpinājās „krīze“, kas bija
saistīta ar tiesību uz streiku atzīšanas par neatņemamas Konvencijas Nr.87
sastāvdaļu un SDO Standartu piemērošanas ekspertu komitejas kompetences
apšaubīšanu. Rezultātā Konferences Standartu piemērošanas komiteja nevarēja
vienoties par izskatāmo lietu sarakstu un neizskatīja pārkāpumus saistībā ar
Konvenciju Nr.87. Šogad ir panākts liels progress Standartu piemērošanas komitejas
darbā un tā izskatīja arī Konvencijas Nr.87 normu pārkāpumus.
Vēl viens svarīgs aspekts šī gada Konferences darbā ir fakts, ka Konferences
prezidenta amatā tika apstiprināta Labklājības ministrijas valsts sekretāre Ieva
Jaunzeme. Konferences prezidenta pienākumos ietilpst kopējā konferences darba
organizēšana, koordinācijas nodrošināšana starp dažādām konferences komitejām,
diskusiju vadīšana konferences plenārsēdēs un augsta līmeņa diskusijās, kā arī
balsošanas par konferencē pieņemamajiem lēmumiem vadīšana. Šis notikums ir liels
gods Latvijas Republikai, kā arī lielisks instruments Latvijas kā valsts atpazīstamības
veicināšanai pasaulē.
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Šajā ziņojumā ir apkopoti trīs Konferences komiteju - Nodarbinātības aizsardzības
komitejas, MVU komitejas un Pārejas no neformālas uz formālu ekonomiku komitejas
– darba ietvaros sagatavotie ziņojumi, diskusijas rezultāti un galvenie secinājumi.

2. Darba tendences 21.gadsimtā

Diskusijai Konferences ietvaros SDO Ģenerāldirektors Gais Raiders (Gay Rayder)
publicēja ziņojumu Gadsimta iniciatīva Darba nākotne,4 kurā dalījās ar SDO analīzi
par nodarbinātības tendencēm un virzieniem pasaulē un aicināja trīs puses diskutēt
par SDO nākotnes stratēģiju, lai pielāgotos un reaģētu uz izmaiņām.
Ziņojumā ir aprakstīti pasaules 3 biljonu lielā darbaspēka nodarbinātības apstākļu un
cienīga darba izaicinājumi. Neskatoties uz to, ka pasaule kopumā ir sasniegusi vēl
nebijušu labklājības līmeni, esošās ekonomiskās izaugsmes tendences

paliek

zemākas, nekā tās bija pirms 2008.gada ekonomiskās krīzes. Bezdarbnieku skaits
pasaulē šodien ir vairāk nekā 200 miljoni personu. Tas ir par 30 miljoniem vairāk,
nekā tas bija 2008.gadā.
Atbilstoši demogrāfiskajām tendencēm ik gadu darba tirgū atnāk 40 miljonu jaunu
darbinieku. Pēc prognozēm, lai pielāgotos šīm tendencēm, līdz 2030.gadam pasaules
ekonomikai ir jāizveido papildus 600 miljonu darbavietu. Šīs darbavietas visticamāk
parādīsies pakalpojumu jomā, kurā šodien ir nodarbināti 49% no pasaules
darbaspēka, salīdzinot ar 29% lauksaimniecībā un 22% ražošanā. Šim darbaspēkam
būs nepieciešams finansiāli atbalstīt pieaugošu gados vecāku cilvēku skaitu, jo
personu virs 65 gadiem īpatsvars līdz 2040.gadam palielināsies no 8% (kā tas ir
šobrīd) līdz 14%.
Neskatoties uz to, ka pēdējās dekādēs darbinieku, kuri dzīvo galējās nabadzības
apstākļos, skaits ir mazinājies, vairāk nekā 319 miljonu cilvēki joprojām izdzīvo ar

4

Report of the Director-General. Report I. The future of work centenary initiative. ILO. 2015.
Pieejams: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_369026.pdf. (The future of work centenary initiative).
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mazāk nekā 1,25$ dienā. Lielākā šo cilvēku daļa dzīvo attīstības valstīs. Turklāt
pieaug nevienlīdzība, savukārt pietiekama sociālā aizsardzība ir pieejama tikai 27%
pasaules iedzīvotāju.5
Vēl viena būtiska pasaules darba tirgus iezīme ir pasaules ražošanas sistēmas
internacionalizācija, kuru veicina globālās piegādes un ražošanas ķēdes. Pārrobežu
ražošanas ķēdēs bieži vien nav iespējams identificēt gala produkta izcelšanās valsti.
Tas no vienas puses veicināja jaunu darbavietu rašanos attīstības valstīs un nozīmēja
jaunus ceļus, lai izkļūtu no nabadzības un veicinātu ekonomikas attīstību. No otras
puses starptautiskā konkurence veicināja degradējošu spiedienu uz darbaspēka
izmaksām un darba apstākļiem, kā arī pamattiesību ievērošanu. Neskatoties uz to,
ražošanas turpmāka internacionalizācija vienlaikus sakrīt ar darba tirgus institūciju,
tiesību un procesu veidošanu vienas valsts ietvaros, neveicinot pārrobežu institūciju
dibināšanu, kas negatīvi ietekmēs nodarbinātības organizēšanu un pārvaldi nākotnē.6
Darba tirgus internacionalizācija izpaužas arī kā pieaugoša darbaspēka migrācija.
232 miljoni darbinieku šodien migrē no vienas valsts uz otru ar nolūku meklēt
nodarbinātību. Tas ir ar 50% vairāk, salīdzinot ar 1990.gadu. Neskatoties uz to, ka
darbinieki-migranti sniedz būtisku ieguldījumu uzņemošās valsts darba tirgū, viņi
bieži piedzīvo bezdarbu, nedrošību, ksenofobiju un rasismu. Šie faktori veicina
politiskas pretrunas valstīs.
Attiecībā uz nodarbinātības kvalitāti, SDO atzīmē, ka puse no pasaules darbaspēka ir
nodarbināti neformālā ekonomikā. Kaut arī vislielākie neformālas ekonomikas apmēri
ir novērojami attīstības valstīs, neformāla ekonomika turpinās un pat pieaug
industriāli attīstītajās valstīs.
Darba aizsardzība turpina būt par uztraucošu aspektu. Katru gadu vairāk nekā 2,3
miljoni

darbinieku

zaudē

savu

dzīvību,

pildot

darba

pienākumus.

Kopā

ar

arodslimībām tas viss veido smagu sociālo un ekonomisko slogu darbiniekiem, darba
devējiem un sociālās aizsardzības sistēmām. Šis slogs kopumā veido 4% no pasaules
ražošanas izmaksām. Vienlaikus pieaug izpratne par emocionālā stresa darbavietā
5
6

Turpat. p.5.
Turpat. p.6.
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ietekmi uz cilvēkresursu un ekonomikas izmaksām. Vairākās ekonomiski attīstītajās
valstīs personu, kuras nav spējīgas turpināt darbu sliktas veselības vai invaliditātes
dēļ, skaits pārsniedz bezdarbnieku skaitu.
Visbeidzot, neskatoties uz zināmiem uzlabojumiem, darba pamattiesību ievērošana
visā pasaulē paliek attālināta perspektīva. Puse no darbiniekiem pasaulē dzīvo
valstīs, kuras nav ratificējušas SDO Konvenciju Nr.87 un kur tiek pārkāpta
apvienošanās brīvība. 168 miljoni bērni strādā, neskatoties uz SDO konvenciju
aizliegumiem, un 21 miljons ir piespiedu darba upuri. Nodarbinātības jomā joprojām
ir plaši izplatīta diskriminācija, pamatojoties uz dzimumu, izcelšanos, reliģiju un
invaliditāti.7
Savā ziņojumā SDO iezīmēja nākotnes nodarbinātības veidu un formu perspektīvas.
Būtisku lomu nodarbinātības formu iezīmēšanā spēlē tas, kā izskatīsies nākotnē
uzņēmums. Pagājušajā gadsimtā ar uzņēmumu saprata preču ražošanas vai
pakalpojumu sniegšanas ekonomikas vienību, kura tieši nodarbināja darbaspēku,
pamatojoties uz stabilām un samērā ilgtermiņa darba attiecībām.
Pēdējā laikā šāds uzņēmuma raksturojums ir mainījies. Darbs viena uzņēmuma labā
visas dzīves laikā vairs nav sabiedrības nodarbinātības cerību centrā, tāpat arī
stabilas darba attiecības netiek uzskatītas par obligātu normu. Kur pastāv darba
attiecības, tās bieži vien atšķiras no vispārpieņemtajām pilna laika darba attiecībām
uz nenoteiktu laiku. Tā vietā tās biežāk izpaužas kā nepilna laika darba attiecības uz
noteiktu termiņu. Vienlaikus uzņēmumi bieži vien izvēlas nevis stabilu darbaspēku
savā ekonomikas vienībā, bet tā vietā dod priekšroku ārpakalpojumu darbaspēkam,
pagaidu

darba

aģentūrām

un

apakšuzņēmēju

piesaistei.

Šādos

apstākļos

ir

pieaugoša varbūtība, ka pašnodarbinātība varētu kļūt par darba attiecību alternatīvu.
Vienlaikus uzņēmumos, kuros nozīmīgu lomu spēlē darbaspēka iemaņas, darba
devējs būs ieinteresēts paturēt stabilu un prasmīgu darbaspēku. Darbinieka sevis
identificēšana ar uzņēmumu, lojalitāte un augsta iesaistīšanas pakāpe tiek atzītas par
uzņēmuma produktivitāti un veiksmīgu darbību veicinošiem faktoriem. Līdz ar to
uzņēmumi, kuri vēlas sava biznesa veiksmīgu attīstību un pakalpojumu kvalitāti,
7

Turpat. p.6.
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varētu būt ieinteresēti nezaudēt saikni ar savu darbaspēku pašnodarbinātības vai citu
elastīgu nodarbinātības formu dēļ.
Nodarbinātības veidu un formu izmaiņas var ietekmēt SDO stratēģiju un trīspusējā
modeļa mandātu.8

3. Nodarbinātības aizsardzības komiteja

Komitejas izveidošanas pamats ir SDO 2008.gada Konferences 97.sēseijā pieņemtā
Deklarācija par sociālo taisnīgumu godīgai globalizācijai,9 kuras mērķis ir stiprināt
SDO spējas, lai veicinātu Cienīga darba programmu10 un efektīvi reaģētu uz
globalizācijas

izraisītajiem

izaicinājumiem.

Deklarācija

ietver

SDO

biedru

apņemšanos iekļaut darba kārtībā vienu no četriem stratēģiskajiem mērķiem –
nodarbinātības situācija, sociālais dialogs, sociālā (nodarbinātības) aizsardzība, un
pamatprincipi

un

tiesības

darbā.11

Šo

stratēģisko

mērķu

pārskatīšana

ir

nepieciešama, lai labāk identificētu SDO biedru dažādas realitātes šo mērķu
īstenošanā, biedru vajadzības un iespējas apmierināt šīs vajadzības, iekļaujot jaunu
standartu

noteikšanu,

tehnisku

sadarbību,

SDO

biroja

ekspertīzes.

Šī

gada

uzmanības centrā bija stratēģiskais mērķis nodarbinātības aizsardzība.
Kā materiālu diskusijām SDO sagatavoja ziņojumu Nodarbinātības aizsardzība darba
pasaulē pārmaiņu procesā12 (Nodarbinātības aizsardzības ziņojums). Ziņojumā SDO
apskatīja pasākumu tendences nodarbinātības aizsardzībā tādās jomās kā minimālā
darba alga, darba laika ierobežošana, darba un veselības aizsardzība un maternitātes
aizsardzība. Šo pasākumu mērķis ir pasargāt nodarbinātos no ekspluatācijas,
veselības pasliktināšanās riskiem vai nedrošiem darba apstākļiem, netaisnīgi zemiem
8

Turpat. p.14-15.
ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization. Adopted 10 June 2008, Geneva. Pieejama:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--cabinet/documents/genericdocument/wcms_099766.pdf. (Declaration).
10
Skat. ILO. Decent work agenda. Pieejams: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-workagenda/lang--en/index.htm.
11
Declaration. Follow-up to the declaration II. Evaluation by the Conference.
12
ILO ILC 104. 2015. Report VI. Labour protection in a transforming world of work. Pieejams:
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/104/reports/reports-to-the-conference/WCMS_358295/lang--en/index.htm.
(Labour protection in a transforming world of work).
9
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un neregulāriem ienākumiem (darba atlīdzības), neparedzamiem darba režīmiem un
nekontrolēta un pārlieku gara darba laika.13
Kā

uzsver

Nodarbinātības

aizsardzības

ziņojums,

nodarbinātības

aizsardzības

pasākumi no vienas puses īstermiņā veido finanšu slogu uzņēmumam. Taču
ilgtermiņā tie veicina uzņēmuma konkurētspēju un produktivitāti. Investējot līdzekļus
tehnoloģiskajās un organizācijas procesa inovācijās, uzņēmums var kompensēt
ieguldījumus

nodarbinātības

pasākumos,

vienlaikus

palielinot

uzņēmuma

produktivitāti.14

3.1. Nodarbinātības aizsardzības tendences
Kā norādīts Nodarbinātības aizsardzības ziņojumā, pēdējo 30 gadu laikā pasaulē ir
novērojams zināms progress darba un maternitātes aizsardzības, minimālās algas un
maksimālā darba laika tiesiskajā regulēšanā.
(a)
Darba

Minimālā darba alga
atlīdzības

politikas

un

minimālās

algas

tiesiskā

regulēšana

atbilstoši

Nodarbinātības aizsardzības ziņojumam piedzīvo aizvien vājāku atbalstu no valstu
valdību puses. To veicināja pieaugoša inflācija un novēršanās no industrializācijas
principiem par labu importa produkcijas iepirkšanai, kā arī valstu orientēšanās uz
izaugsmi, kuras pamatā ir preču eksports. Nepieciešamība pēc nodarbinātības
elastīguma mudināja vairākas valstis atteikties no minimālās algas tiesiskās
regulēšanas un mazināja minimālās algas līmeņus. Vienlaikus arodbiedrību biedru
skaita sarukums un koplīgumu tvēruma sašaurināšanās, globalizācija un finanšu
tirgu izraisītas sekas, vājināja darbinieku spējas vest pārrunas par minimālās algas
paaugstināšanu.15

Shēma Nr.1 Pielāgots darbaspēka ienākumu īpatsvars izvēlētajās
13

Labour protection in a transforming world of work. p.3.
Turpat.
15
Turpat. p.10. Skat. arī OECD: The OECD Jobs Study: Facts, Analysis, Strategies (Paris, OECD, 1994); and
World Bank: World Development Report 1995: Workers in an Integrating World (Washington, DC, World Bank,
1995).
14
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valstīs ar augstu ienākumu līmeni 1970.–2011. (% no IKP)16

Kā redzams no shēmas Nr.1, darbaspēka ienākumu īpatsvars IKP valstīs ar augstu
ienākumu līmeni samazinājās no 75% 1970-jos gados līdz aptuveni 65% 2008.gadā.
Šī tendence parādās arī darba

ražīguma

pieauguma un atalgojuma

līmeņa

pieauguma pieaugošā neatbilstībā (atdalīšanās), kura turpinās pēc 2000.gada un
kuru var redzēt shēmā Nr.2, kas parāda atšķirības starp reālu darba atlīdzību un
darba produktivitāti laika periodā no 1999.gada līdz 2013.gadam valstīs ar augsti
attīstītu ekonomiku. Šīs tendences iemesli ir dažādi dažādās valstīs, bet kopumā tos
var

saistīt

ar

tādiem

faktoriem,

kā

tehnoloģiskās

izmaiņas,

kas

samazina

nodarbinātības apmērus, pasaules mēroga tirdzniecības intensifikācija, darba tirgus
institūciju kapacitātes vājināšanās, darbinieku pārrunu spēju vājināšanās, kā arī
biznesa spiediens ar mērķi palielināt akcionāru kapitāla vērtību.17
Shēma nr.2 Vidējās darba atlīdzības un vidējās darba produktivitātes pieauguma tendences

16

Pielāgots darbaspēka ienākumu īpatsvars 16 Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD)
dalībvalstīs ar augstu ienākumu līmeni valstīm (Austrālija, Austrija, Beļģija, Kanāda, Dānija, Somija, Francija,
Vācija, Īrija, Itālija, Japāna, Nīderlande, Spānija, Zviedrija, Apvienotā Karaliste un ASV). Citēts: Labour
protection in a transforming world of work. p.11.
17
L. Karabarbounis and B. Neiman: The global decline of the labor share, National Bureau of Economic
Research Working Paper No. 19136, 2013; M. Guerriero and K. Sen: What determines the share of labour in
national income? A cross-country analysis, Institute for the Study of Labour (IZA) Discussion Paper No. 6643.
2012. Citēts: Labour protection in a transforming world of work. p.10.
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valstīs ar augsti attīstītu ekonomiku18

(1)

(2)

(1) Darba produktivitātes indekss (2) Darba atlīdzības indekss

Rezultātā darba atlīdzībā pieauga nevienlīdzība. Vislielāko ietekmi darba atlīdzības
jomā piedzīvoja mazkvalificēti darbinieki, kuriem nav pietiekamas autoritātes un
kompetences panākt darba atlīdzības pieaugumu un kuriem ir jo īpaši nepieciešams
institucionālā mehānisma – tiesību aktos noteiktās minimālās algas un koplīgumu atbalsts.
Laika periodā no 1990.gada līdz 2010.gadam daudzas valstis (to starpā, Dānija,
Beļģija, Austrija, Japāna, Vācija, Īrija, Polija, Panama, Paragvaja) piedzīvoja
darbinieku, kuru darba atlīdzība ir par divām trešdaļām mazāka nekā vidējā darba
alga, skaita palielināšanās tendenci.
Lai cīnītos ar zemu apmaksātajām nodarbinātības formām, pieaugošu nabadzību un
veicinātu darbinieku pirktspēju, pēdējo desmit gadu laikā vairākas valstis kā
risinājumu instrumentu izmantoja minimālo darba algu. Minimālās darba algas kā
politika instrumenta izmantošanu tostarp veicināja jauni empīriskie pierādījumi tam,

18

Labour protection in a transforming world of work. p.11.
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ka minimālās darba algas mehānisms, ja tas ir korekti noteikts un ieviests, palīdz
aizstāvēt darbinieku intereses un tikai ierobežoti ietekmē inflāciju un bezdarbu.19
Pēdējo 15 gadu laikā dažas valstis pirmo reizi pieņēma tiesību aktus, kas noteica
minimālo darba algu. Ekonomiski attīstīto valstu starpā ir Apvienotā Karaliste, kura
ieviesa minimālo darba algu 1999.gadā, Īrija - 2000.gadā un Vācijā - 2015.gadā.
Starp jaunattīstības valstīm minimālā darba alga tika ieviesta Malaizijā 2013.gadā un
Fidžī - 2014.gadā, lai apkarotu zemu darba atlīdzību un mazinātu nabadzību. Līdz
2015.gadam, aptuveni 90% no SDO dalībvalstīm pastāvēja tiesību akti vai koplīgumi,
kas iekļāva noteikumus par minimālo darba algu. Ne visas no šīm valstīm ir plašs
minimālās algas tvērums, kā arī ne visi no tām ir atbilstoši koriģējušas minimālās
darba algas likmes pēdējo gadu laikā.20
(b)

Darba laika tiesiskais regulējums

Darba laika ilgums turpina samazināties – no 2500-3000 darba stundām uz vienu
darbinieku gadā divdesmitā gadsimta sākumā līdz mazāk nekā 2000 stundām
2000.gadā. To vecina citu starpā nodarbinātība uz nepilnu darba laiku, kā arī
ikgadējā atvaļinājuma noteikšana tiesību aktos. SDO atzīmē, ka darba laika
maksimālā ierobežošana ir būtisks darba aizsardzības faktors, jo pārlieku ilgstošs
darba laiks ir cieši saistīts ar nelaimes gadījumu darbā skaita palielināšanos. Darba
laiks, kas pastāvīgi pārsniedz 48-50 stundas nedēļā var būtiski kaitēt darbinieka
veselībai, kā arī negatīvi ietekmē personas privātās dzīves un darba savienošanu.21
Darba laika tiesiskā regulēšana ir cieši saistīta ar virsstundu apmaksas tiesisko
regulējumu. Virsstundu apmaksa no vienas puses ļauj darbiniekiem saņemt finanšu
atlīdzību par papildus nostrādāto darba laiku un no otras puses kalpo par
ierobežojošu faktoru darba devējam virsstundu shēmu izmantošanā, ņemot vērā to,
ka virsstundas veicina neveselīgus nodarbinātības apstākļus un sociāli kaitīgas darba
stundas. 86% pasaules valstīs ir ieviests tiesību aktu ietvars, kas paredz augstākas

19

D. Belman and P. Wolfson: What does the minimum wage do? (Upjohn Institute, 2014); U. Rani and P.
Belser: “Minimum wages and inequality”, in J. Berg (ed.):Labour markets, institutions and inequality: Building
just societies in the 21st century (ILO and Edward Elgar,2015). Citēts: Labour protection in a transforming
world of work. p.13.
20
Labour protection in a transforming world of work. p.13.
21
Turpat. p.14.
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atlīdzības likmes par virsstundu darbu. 44% valstu ir noteikušas 50% piemaksu par
virsstundu darbu, savukārt 10% piemaksu 75-100% apmērā.22
Attiecībā uz nedēļas vidējo darba laiku, tas varbūt no vidēji 32 stundām Nīderlandē,
34 stundām Austrālijā un 36 stundām Zviedrijā līdz 45 stundām Peru, 47 stundām
Ķīnā un 49,2 stundām Saūda Arābijā. Gandrīz visās valstīs vidējais darba laiks
vīriešiem ir augstāks nekā vidējais darba laiks sievietēm. Kopumā vidējais darba laiks
ir augstāks viesnīcu, transporta un sabiedriskās ēdināšanas jomā un mazāks –
izglītības, valsts pārvaldes un aizsardzības jomā. Gandrīz 22% darbinieku visā
pasaulē nedēļas darba laiks pārsniedz 48 stundu darba laiku. Šī tendence visvairāk ir
novērojama attīstības valstīs, kur ilgākas darba stundas strādā darbinieki, lai
kompensētu zemu atalgojuma līmeni, kā arī pašnodarbinātas personas, lai nopelnītu
pietiekamu ienākumu apmēru.
Vēl viens būtisks instruments darba laika tiesiskajā regulēšanā ir ikgadējais
apmaksātais atvaļinājums. Tikai sešās valstīs pasaulē nav paredzēts ikgadējais
apmaksātais atvaļinājums – Gambijā, Indijā, Kiribati, Pakistānā, Šrilankā un ASV.
Savukārt 43% no valstīm pasaulē ir noteikušas ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu,
kas ir 20 vai vairāk dienu ilgs.23
(c)
Darba

Darba drošības un veselības aizsardzība
drošības

un

konvencijas Nr.155

veselības

aizsardzību

būtiski

ietekmēja

SDO

1981.gada

Konvencija par darba drošību un veselību un darba vidi24

un

1989.gada Padomes Direktīvas 89/391/EEC par pasākumiem, kas ieviešami, lai
uzlabotu darbinieku darba drošību un veselības aizsardzību25 pieņemšana. Šo tiesību
aktu

raksturojoša

aizsardzības

īpašība

ietvarlikuma

ir

vispārīga,

radīšana

visiem

visaptveroša

drošības

un

darbiniekiem. Tie noteica

veselības
plašākus

pasākumus drošības un veselības aizsardzībai, tostarp attiecībā uz iekārtu un
aprīkojuma drošību, pienākumu veikt atbilstošus profilaktiskos pasākumus, lai
22

Turpat.
Turpat.p.16.
24
SDO konvencija Nr.155 Konvencija par darba drošību un veselību un darba vidi (1981.gads). Pieejama angļu
valodā:
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312300.
25
1989.gada 12.jūlija Padomes Direktīva 89/391/EEC par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darbinieku
darba drošību un veselības aizsardzību Skat. https://osha.europa.eu/lv/legislation/directives/the-oshframework-directive/the-osh-framework-directive-introduction
23
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padarītu darbavietu drošāku un labvēlīgāku veselībai, kā arī pasākumus darbinieku
apmācībai.
Daudzi pienākumi saistībā ar drošību un veselības aizsardzību attiecās ne tikai uz
darba devēju, bet arī uz trešajām personām, piemērām, piegādātājiem, ražotājiem,
apakšuzņēmējiem. Jauna pieeja nozīmēja arī plašāku kontroles pilnvaru nodošanu
uzņēmuma līmenī – darbinieki ieguva īpašu lomu drošības un veselības aizsardzībā,
pateicoties divpusējām komitejām un atbildīgo par drošību un veselību darbavietā
(uzticības personas, kas var piedalīties darba risku noteikšanā un lēmumu saistībā ar
darba aizsardzības pasākumiem pieņemšanā darbavietā) paredzēšanai.
Savukārt darba inspektori ieguva plašākas pilnvaras kontrolēt darba un veselības
prasību izpildi darbavietā, tostarp, plašākas pilnvaras aizstāvēt darbinieku tiesības un
noteikt sodus darba devējam. Atsevišķās valstīs, piemēram, Austrālijā, Urugvajā un
Skandināvu valstīs, darbinieku pārstāvjiem ir piešķirtas pilnvaras apturēt ražošanas
procesu, ja pastāv risks darbinieku veselībai, kas būtiski palielina arī darbinieku
drosmi atteikties no bīstamu darba uzdevumu izpildes, nebaidoties no darba devēja
represīvajām sankcijām. Atbilstoši SDO informācijai šādas pilnvaras tiek izmantotas
prātīgi un lietderīgi un pozitīvi ietekmēja drošības un veselības aizsardzības līmeni
uzņēmumos.

Dažās

valstīs,

piemēram,

Zviedrijā

un

Austrālijā,

darbinieku

pārstāvjiem, kuri ir atbildīgi par drošību un veselības aizsardzību, ir tiesības apmeklēt
un pārbaudīt darbavietas, kurās nav darbinieku pārstāvju, kas ļauj aizpildīt darba
aizsardzības inspekcijas pārklājuma plaisas.
Diemžēl, kā norāda SDO, joprojām pastāv valstis, kurās darba drošības un veselības
aizsardzība nav uzlabojusies, tiesiska ietvara un darba inspekciju trūkumu dēļ.26

(d)

Maternitātes aizsardzība

Maternitātes

aizsardzības

jomā

galvenā

tendence

pēdējo

20

gadu

laikā

ir

maternitātes atvaļinājuma ilguma palielināšanās. Neviena no 139 valstīm, par kurām
26

Labour protection in a transforming world of work. p.17-18.
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SDO

ievāc

informāciju,

laika

periodā

no

1994.gada

līdz

2013.gadam

nav

samazinājusi grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma ilgumu. Savukārt 39 valstis ir
palielinājušas maternitātes atvaļinājuma ilgumu un vairāk nekā puse no šīm valstīm
ir noteikušas ne mazāk kā 14 nedēļas garu maternitātes atvaļinājumu. Turklāt valstu,
kuras noteica 14-17 nedēļas garu maternitātes atvaļinājumu, īpatsvars pieauga no
29% līdz 37%, savukārt valstu, kuras noteica vismaz 18 nedēļu garu atvaļinājumu,
īpatsvars, pieauga no 9% līdz 14%.
Tikai divas valstis no 185 valstīm - ASV un Papua-Jaunā Gvineja – nepiedāvā finanšu
pabalstus sievietēm grūtniecības un dzemdību gadījumā. Šīs valstis paredz noteiktas
maternitātes atvaļinājuma formas, taču neparedz naudas pabalstus.
1994.-2013.gadā ir konstatēts zināms progress finanšu pabalstu izmaksu apmēros
un pakāpeniski pabalstu izmaksas pienākums pārgāja no darba devējiem uz valsti.
Neskatoties uz kopējo atvaļinājuma ilguma un pabalstu apmēru palielināšanās
tendenci, dažas Centrālās un Austrumeiropas valstis ekonomikas krīzes dēļ un
taupības politikas ietvaros samazināja maternitātes pabalstu apmērus. Savukārt
valstu, kuras maternitātes pabalstu pienākumu noteica darba devējiem, samazinājās
no 48% 1994.gadā līdz 37% 2013.gadā. SDO atzīmē, ka pastāv cieša saikne starp
to, kura puse – darba devējs vai valsts – izmaksā maternitātes pabalstu, un
maternitātes atvaļinājuma ilgumu. Maternitātes atvaļinājums ir īsāks, ja visas ar to
saistītas izmaksas sedz darba devējs.
Attiecībā uz paternitātes atvaļinājumu SDO uzsver, ka atbilstoši pētījumiem, vīrieši,
kuri izmanto šādu divu vai vairāk nedēļu ilgu atvaļinājumu pēc bērna piedzimšanas,
aktīvāk piedalās bērna audzināšanā. Neskatoties uz to, ka neviens SDO tiesiskais
instruments

neparedz

paternitātes

atvaļinājumu,

valstu,

kuras

ievieš

šādu

atvaļinājumu, skaits pieaug. Ja 1994.gadā paternitātes atvaļinājums bija noteikts
28% valstīs (78 no 167 valstīm), tad 2013.gadā tas tika noteikts 47% valstīs (78 no
167 valstīm). Valstis, kuras nesen ieviesa paternitātes atvaļinājumu, ietver Austrāliju
(2013.gadā), Bulgāriju (2009.gadā), Ekvadoru (2009.gadā), Dāniju (2009.gadā),
Somiju (2013.gadā), Itāliju (2013.gadā). Atvaļinājuma ilgums var būt no vienas
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dienas, kā tas ir Tunisijā, līdz 90 kalendārajām dienām Somijā, Īslandē un
Slovēnijā.27

3.2. Nodarbinātības aizsardzības komitejas secinājumi
Pēc diskusijām Nodarbinātības aizsardzības komitejas dalībnieki - darba devēju un
darbinieku organizācijas un valdības pārstāvji - vienojās par šādiem secinājumiem.28
1. Nodarbinātības aizsardzība ir SDO mandāta centrā. Tā ir būtiska, lai sasniegtu
cienīgu darbu un veicinātu sociālo taisnīgumu un sociālo mieru. Tā ir tikpat būtiska
šodien, cik tā bija SDO nodibināšanas brīdī pirms gadsimta. Nodarbinātības
aizsardzība un sociālā aizsardzība ir savstarpēji papildinošas un kopā nodrošina
sociālo

drošību,

kas

ir

nepieciešama

darba

ņēmējiem

un

viņu

ģimenēm.

Nodarbinātības apstākļu tiesiskais regulējums tādās jomās kā atlīdzība, darba laiks,
darba un veselības aizsardzība un maternitātes aizsardzība ir centrālais elements
efektīvas un iekļaujošas nodarbinātības aizsardzībā. Efektīvas sociālā dialoga un
koplīgumu pārrunu sistēmas veicina šādu aizsardzību.
2. SDO dalībvalstu vidū ir panākts būtisks progress nodarbinātības aizsardzības
uzlabošanā. Minimālā atalgojuma sistēmas ir izveidotas vai pastiprinātas daudzās
valstīs, lai risinātu nabadzības un nevienlīdzības izaicinājumus. Ir veikti pasākumi, lai
nodrošinātu regulāru un pilnīgu atlīdzības izmaksu, un koplīgumu slēgšana ir
veicinājusi reālās algas apmēra uzlabojumus. Attiecībā uz darba laiku daudzās valstīs
ir panākts progress, nosakot nedēļas maksimālā darba laika ierobežojumus un
veicinot gada vidējo darba stundu samazinājumu. Ir panākts progress darba drošības
un veselības aizsardzības (DDVA) uzlabošanā, valstīm atzīstot nepieciešamību pēc
visaptverošu tiesību aktu un DDVA vadības sistēmām, tostarp profilakses un
kontroles

pasākumiem,

aizsardzību,

daudzas

kā

valstis

arī

uzlabojot

pielāgoja

izpratni.

apmaksāto

Attiecībā

uz

grūtniecības

maternitātes
un

dzemdību

atvaļinājumu ilgumu atbilstoši SDO standartiem un ieviesa paternitātes atvaļinājumu.
27

Turpat.p.19-21.
Reports of the Committee for the Recurrent Discussion on Social Protection (Labour Protection): Resolution
and conclusions submitted for adoption by the Conference. Conclusions concerning the recurrent discussion on
social protection (labour protection). Pieejams: http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/104/committees/socialprotection/WCMS_375385/lang--en/index.htm. p.3.
28
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Tomēr tur ir arī negatīvas tendences. Pārāk daudzi darbinieki negūst labumu no šiem
panākumiem, jo viņi nav aptverti ar likumu, likums netiek piemērots praksē vai
likuma aizsardzības līmenis ir nepietiekams.
3. Pastāvīgas pārmaiņas, ieskaitot tehnoloģiju attīstību, globalizāciju, izmaiņas
politikā, uzņēmējdarbības modeļos un praksē, piemēram, ārpakalpojumu pieaugoša
piesaistīšana un darbaspēka migrācijas plūsmas, ir būtiski mainījušas nodarbinātības
formas un darba pasauli. Dažos gadījumos šīs pārmaiņas ir veicinājušas jaunas
iespējas nodarbinātības un ekonomikas izaugsmei, taču vienlaikus tās izaicināja
spēkā

esošo

nodarbinātības

aizsardzības

tiesisko

regulējumu.

Nestandarta

nodarbinātības formas un veidi un apakšuzņēmēju piesaistīšanas pieaugums kopā ar
koplīgumu

skaita

samazināšanos

ir

radījušas

problēmas

saistībā ar

efektīvu

nodarbinātības aizsardzības nodrošināšanu darba ņēmējiem, jo īpaši vismazāk
aizsargātākajām darba ņēmēju grupām.
4. Tiesību aktu efektīvai īstenošanai, tajos ir jāņem vērā darba tirgus daudzveidība.
Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU)29 sastopas ar īpašām problēmām efektīvas
nodarbinātības aizsardzības pasākumu īstenošanā. Daži uzņēmumi var nesasniegt
tiesību aktos MVU izveidošanai noteikto robežvērtību vai arī darboties neformālā
ekonomikā, kur atbilstība tiesību aktu prasībām ir vāja. Pārejas no neformālas uz
formālu ekonomiku atvieglošana ir izdevīga visiem. Uzņēmumiem tā ļautu piekļūt
kredītiem un saņemt tiesisko aizsardzību; tā arī sabalansētu konkurences apstākļus
starp uzņēmumiem, mazinot negodīgu konkurenci. Valdībām un sabiedrībai kopumā
pāreja uz formālu ekonomiku palīdz palielināt nodokļu bāzi, kas savukārt ļauj
finansēt sociālās aizsardzības programmas, valsts nodarbinātības dienestus, darba
inspekcijas

un

citu

valsts

pakalpojumus.

Strādniekiem

darbošanās

formālā

ekonomikā ļauj gūt labumu no nodarbinātības aizsardzības un citiem sociālās
aizsardzības pabalstiem.
5. Visiem darbiniekiem ir jānodrošina pienācīga aizsardzība atbilstoši Cienīgā darba
programmai, ievērojot starptautiskos darba standartus un ņemot vērā dažādu valstu
realitātes. Tiesiskajam regulējumam un institūcijām, kas pārvalda nodarbinātības

29

Ar MVU terminu SDO aptver mikro, mazos un vidējos uzņēmumus.
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aizsardzību, ir jāiet kopsolī ar pārmaiņām darba pasaulē. Īpaša uzmanība ir jāvelta
iniciatīvām šādās jomās:
(a) paplašināt aizsardzības tvērumu uz visiem darba ņēmējiem. Valdībām un
sociālajiem

partneriem

vajadzētu

apzināt

un

novērst

nepilnības

tiesiskās

aizsardzības tvērumā, īpašu uzmanību pievēršot tām profesijām un nozarēm, kas
nav iekļautas aizsardzības tvērumā, nestandarta nodarbinātības formām un
sociālajām grupām, kuras ir visvairāk apdraudētas. Koplīgumi var būt nozīmīgs
tiesību aktu papildinājums un tos var arī izmantot, lai nodrošinātu aizsardzību
atstumtajām grupām.
(b)

noteikt

atbilstošu

aizsardzības

līmeni.

Neatbilstoša

un

nepiemērota

nodarbinātības aizsardzība var novirzīt izmaksu slogu no uzņēmumiem uz darba
ņēmējiem, sabiedrību un valdību, var veidot riskus darba ņēmēju labklājībai un
var apdraudēt efektīvu aizsardzības īstenošanu un veicināt ēnu ekonomikas riskus.
Sociālais dialogs un koplīgumi varētu palīdzēt panākt līdzsvaru starp darba ņēmēju
un uzņēmumu vajadzībām.
(c) veicināt atbilstību tiesību aktu prasībām. Tiesību aktu un koplīgumu normu
neievērošana mazina efektīvu nodarbinātības aizsardzību, kaitē darba ņēmējiem,
likumpaklausīgiem uzņēmumiem, sabiedrībai un ekonomikai kopumā. Galvenā
atbildība par atbilstības tiesiskajam regulējumam veicināšanu gulstas uz valdībām,
bet darba devējiem, darba ņēmējiem un viņu organizācijām ir sava loma, veicinot
un nodrošinot tiesību aktu un koplīgumu normu ievērošanu.
6. Darba ņēmēju, ilgtspējīgu uzņēmumu un sabiedrības interesēs ir panākt, lai cienīgi
darba apstākļi un pienācīga aizsardzība ir nodrošināta visiem darba ņēmējiem bez
izņēmumiem. Noteiktu darba ņēmēju grupu, piemēram, migrantu strādnieku,
jauniešu un sieviešu, diskriminācija, kā to paredz SDO 1958.gada konvencijas Nr.111
Diskriminācija darba un nodarbošanās jomā 1.pants, rada riskus pasliktināt
nodarbinātības apstākļus visiem darbiniekiem un var izraisīt negodīgu konkurenci
starp uzņēmumiem, apdraudot ekonomikas attīstību un sociālo taisnīgumu.
7. Lai uzlabotu nodarbinātības aizsardzības politikas, SDO dalībvalstis var izmantot
citu SDO dalībvalstu labo praksi, SDO Ekspertu sanāksmes par nestandarta
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nodarbinātības formām secinājumus,30 SDO Trīspusējās ekspertu sanāksmes par
darba laika tiesiskās regulēšanas pasākumiem31, kā arī SDO ziņojumus un
secinājumus par minimālās darba algas sistēmām.32 Atalgojuma politika, darba laiks,
DDVA un maternitātes aizsardzība veido papildu un savstarpēji saistītus stratēģijas
elementus cienīga darba un ilgtspējīgas attīstības sasniegšanai, kuru pamatā ir SDO
2008.gada

Deklarācija

par

sociālo

taisnīgumu

godīgai

globalizācijai.33

Viena

stratēģiska nodarbinātības aizsardzības elementa stiprināšana pozitīvi ietekmē citus
elementus,

savstarpēji

pastiprinot

rezultātus.

Visās

četros

nodarbinātības

aizsardzības elementos būtu jāstiprina dzimumu līdztiesības aspekts.
Atalgojuma politika
8. Efektīvi atlīdzības noteikšanas mehānismi palīdz nodrošināt taisnīgu un vienlīdzīgu
progresa labumu sadali uz visiem. Valdības un sociālie partneri izmanto minimālās
algas mehānismu, lai nodrošinātu aizsardzību pret nepamatoti zemām algām, un kā
vienu no elementiem nabadzības pārvarēšanas politikā. Lai šāda aizsardzība būtu
jēgpilna, minimālās algas ir jānosaka tādā līmenī, kas aptver darbinieku un viņu
ģimeņu vajadzības, vienlaikus ņemot vērā ekonomiskos faktorus, kā to paredz SDO
1970.gada konvencijas Nr.131 Minimālās algas konvencija 3.pants. Tām vajadzētu
sniegt pienācīgu aizsardzību visiem darba ņēmējiem, kuri ir darba attiecībās, tostarp
sievietēm,

jauniešiem

un

darbiniekiem-migrantiem,

neatkarīgi

no

līguma

noteikumiem. Pienācīgām algu noteikšanas sistēmām būtu jārisina arī pieaugoša
nevienlīdzība, tostarp starp vīriešiem un sievietēm, veicinot tiesības uz vienlīdzīgu
atalgojumu par līdzvērtīgu darbu.
9. Tieša darba devēju un darba ņēmēju organizāciju pārstāvju iesaiste minimālās
darba algas noteikšanā ir būtiska, lai noteiktu minimālo darba algu atbilstoši reālai

30

Conclusions of the Meeting of Experts on Non-Standard Forms of Employment (16–19 February 2015)
(GB.323/POL/3).
31
Conclusions of the Tripartite Meeting of Experts on Working-time Arrangements (17–21 October 2011)
(GB.313/POL/1).
32
ILO Report III (1B): Minimum wage systems: General Survey of the reports on the Minimum Wage Fixing
Convention, 1970 (No. 131), and the Minimum Wage Fixing Recommendation, 1970 (No. 135), Report of the
Committee on the Application of Conventions and Recommendations, International Labour Conference, 103rd
Session, 2014.
ILO: Outcome of the discussion by the Committee on the Application of Standards of the General Survey
concerning minimum wage systems, International Labour Conference, 103rd Session, 2014, Record of
Proceedings No.13, Part One, paras 165–166
33
ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization. 2008. Skat.: http://www.ilo.org/global/about-theilo/mission-and-objectives/WCMS_099766/lang--en/index.htm.
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situācijai katrā valstī, ņemot vērā gan sociālos un ekonomiskos faktorus. Minimālās
darba algas likmes ir jākoriģē regulāri, lai ņemtu vērā dzīves dārdzības izmaiņas un
citus ekonomiskos apstākļus. Šo mehānismu izmanto daudzās valstīs, lai progresīvi
pielāgotu algu līmeni.
10. Kopīgumi piedāvā mehānismu koordinētai algu noteikšanai. Koplīgumus var
izmantot, lai noteiktu minimālos standartus un algu līmeņus virs esoša minimālā
līmeņa. Koplīgumu darbības paplašināšanu uz visiem uzņēmumiem, saskaņā ar valsts
tiesību

aktiem un

praksi, var

izmantot, lai nodrošinātu

godīgu

konkurenci,

vienlīdzīgus konkurences apstākļus un paplašinātu koplīgumu darbības pārklājumu uz
visiem darba ņēmējiem. Koplīgumu pārrunas un sociālais dialogs ir svarīgs līdzeklis,
lai ļautu darba ņēmējiem piedalīties uzņēmuma panākumos un iegūt taisnīgu daļu no
uzņēmuma saimnieciskās darbības un produktivitātes uzlabošanās.
11. Efektīva nodarbinātības aizsardzība paredz arī to, ka darbiniekiem paredzēta
atlīdzība

tiek

izmaksāta

regulāri,

pilnībā

un

bez

jebkādiem

nelikumīgiem

atskaitījumiem. Pasākumi tā sasniegšanai ietver darba devēja pienākumu vest
atlīdzības izmaksas dokumentāciju un efektīvus tiesiskās aizsardzības līdzekļus, lai
darba ņēmēji varētu atgūt nesamaksāto algu. Darba inspektoriem un darba ņēmēju
organizācijām ir nozīmīga loma atbilstības minimālās algas noteikumiem koplīgumos
un darba līgumos uzraudzībā. Piemērošanas pasākumi ir būtiski, lai novērstu pret
godīgu

konkurenci

vērstas

darbības,

kas

negatīvi

ietekmē

sociāli

atbildīgus

uzņēmumus, darba ņēmējus un sabiedrību kopumā.
Darba laika tiesiskais regulējums
12. Darba laika tiesiskā regulēšana, tostarp, nosakot maksimālo dienas un nedēļas
darba laiku, visiem darba ņēmējiem, neatkarīgi no darba attiecību veida, ir SDO
Konstitūcijā nostiprināts princips un joprojām ir svarīgs SDO darbības mērķis. Garo
darba stundu samazināšana var uzlabot darba ņēmēju veselību, darba drošību, darba
un privātās dzīves saskaņošanu, un, galu galā, ilgtspējīgu uzņēmuma produktivitāti.
Darba laika noteikšanas kārtību un garo darba stundu samazinājumu var uzlabot arī,
izmantojot koplīgumu slēgšanu visos līmeņos un iniciatīvas darbavietā.
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13. Elastīga darba laika noteikšanas kārtība var būt abpusēji izdevīga, ja tā atbilst
uzņēmumu un darba ņēmēju likumīgām vajadzībām. Viens no piemēriem var būt
nepilna laika darbs, kas ir produktīvs un brīvprātīgi izvēlēts un noteikts atbilstoši
SDO 1994.gada konvencijai Nr.175 Nepilna darba laika konvencija. Ir nepieciešams
izstrādāt politiku, kas nodrošinātu vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu
attiecībā uz nepilna darba laika darba ņēmējiem un salīdzināmiem pilna darba laika
darba ņēmējiem. Politikas iniciatīvas, koplīgumu slēgšana, sociālais dialogs un
darbavietu iniciatīvas var tikt izmantoti, lai sniegtu nepilna darba laika darba
ņēmējiem iespēju strādāt pietiekamas darba stundas, lai apmierinātu savas
vajadzības.
14. Ir būtiska ne tikai maksimālā darba laika ierobežošana, bet arī darba laika
organizēšanas kārtība, kas var ietekmēt darba ņēmēju labklājību un uzņēmuma
veiktspēju. Piemēram, ļoti mainīgi un neparedzami darba grafiki var ietekmēt darba
un privātās dzīves saskaņošanu, ienākumu drošību un veselības aizsardzību, jo īpaši
garīgo veselību. Tādi pasākumi kā iepriekšējā darba grafika paziņošana un minimālās
garantētas apmaksātas darba stundas var palīdzēt ņemt vērā atsevišķu darba
ņēmēju

vajadzības, vienlaikus

apmierinot

uzņēmuma

prasības

pēc

elastības.

Koplīgums var būt nozīmīgs instruments, lai ieviestu šos pasākumus.
Darba drošības un veselības aizsardzība
15. Ar darbu saistīti nāves gadījumi, traumas un slimības, lielākā daļa no kurām ir
novēršamas, postoši ietekmē darbiniekus, viņu ģimenes un sabiedrību kopumā. Tie
ietekmē arī darba ražīgumu un uzņēmumu konkurētspēju, palielina izmaksas
mājsaimniecībām un valdībām un kavē ekonomikas izaugsmi. Nepieciešamība
novērst jaunus potenciālus riskus, kas saistīti ar jaunām darba formām un mainīgu
darba pasauli, piemēram, ķīmijas un citu vielu izmantošanu, psihosociālie riski un
vardarbība darbā, ir atzīta par steidzamu un pieprasa konkrētus pasākumus un
trīspusējo sadarbību. Stratēģijas, kuru mērķis ir nodrošināt cienīgu darbu visiem
darba ņēmējiem, tostarp mērķtiecīgāk pievēršoties un novēršot aizspriedumus un
diskrimināciju, kas vērsti uz personām, kuras slimo ar HIV un AIDS un citām
pandēmijām, gūst popularitāti.
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16. Galvenās DDVA konvencijas attiecas uz visiem darba ņēmējiem visos sektoros un
liek spēcīgu uzsvaru uz profilaktisko DDVA kultūru. Tomēr praksē daudzu valstu
tiesību akti paredz tikai daļēju DDVA tvērumu. Pat tad, ja tvērums ir visaptverošs,
tiesību aktu piemērošana praksē bieži ir izaicinājums. Pārāk bieži profilakses
stratēģijas, kuru mērķis ir paredzēt, apzināt, novērtēt un kontrolēt gan esošus, gan
iespējamus apdraudējumus, praksē netiek piemērotas. Tas jo īpaši attiecas uz ar
dzimumu līdztiesību saistītiem riskiem un MVU.
17. Stratēģijas un trīspusējā sadarbība attiecībā uz DDVA un tās profilaksi ir būtiska.
Valdības ir atbildīgas par DDVA tiesību aktu pieņemšanu un īstenošanu, tostarp ar
nodarbinātības administrēšanas un darba inspekciju sistēmu palīdzību. Valdībām,
konsultējoties ar sociālajiem partneriem, ir jāpieņem valsts DDVA politikas, sistēmas
un programmas, un jāsniedz tehniskās vadlīnijas iesaistītajām pusēm.
Darba devēji ir atbildīgi par DDVA darbavietā. Lai izpildītu šo pienākumu, darba
devējiem vajadzētu izstrādāt DDVA politikas un pārvaldības sistēmu, konsultējoties
ar darba ņēmējiem un viņu pārstāvjiem. Darba ņēmējiem un viņu pārstāvjiem arī ir
pienākums veicināt DDVA darbavietā. Sadarbība starp darba ņēmējiem un darba
devējiem palīdz uzlabot DDVA prasību ievērošanu, lai samazinātu negadījumu skaitu
un ar darbu saistītas veselības problēmas. Statistikas informācijas par nāves, traumu
un saslimšanas gadījumiem darbā apkopošana un analīze un tendenču uzraudzība ir
nepieciešama, lai izstrādātu un vienotos par efektīvām profilakses un risināšanas
stratēģijām.
Maternitātes aizsardzība
18. Maternitātes aizsardzība ir būtiska, lai aizsargātu mātes un bērna veselību un
drošību, dzimumu līdztiesību un pastiprinātu sieviešu līdzdalību darba tirgū, palīdzot
pilnveidot ekonomiku ar pieejamo talantīgu darbaspēku. Visas reproduktīvā vecuma
sievietes bez diskriminācijas bauda SDO 2000.gada konvencijas Nr.183 Maternitātes
aizsardzības

konvencija

aizsardzību.

Maternitātes

pabalstu

finansēšana

no

vispārējiem valsts nodokļu un sociālās drošības resursiem, neuzliekot finanšu slogu
darba devējam, var mazināt šķēršļus sieviešu iesaistīšanai darba tirgū. Aizsardzības
tvēruma plaisu aizpildīšana pieprasa dzīvotspējīgu stratēģiju izstrādi un īstenošanu,
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tostarp pielāgojot darbavietas un darba procesus, lai pakāpeniski paplašinātu
grūtniecības un dzemdību aizsardzību uz visām sievietēm.
19. Grūtniecības un dzemdību atvaļinājums, kā arī paternitātes vai bērna kopšanas
atvaļinājums, ir daļa no plašāka darbu un ģimenes dzīves saskaņošanas pasākumu
kopuma. Tas iekļauj pasākumus no valsts politiku izstrādes un koplīgumu pārrunām
līdz iniciatīvām darbavietā. SDO 1981.gada konvencija Nr.156 Strādnieku ar ģimenes
pienākumiem konvencija sniedz attiecīgus norādījumus šajā sakarā.
Papildus

Nodarbinātības

aizsardzības

komitejas

dalībnieku

secinājumi

ietver

ieteikumus SDO nodarbinātības aizsardzības veicināšanai. To starpā ir SDO biedru
zināšanu uzlabošana un apmācību organizēšana, SDO tiesisko instrumentu attiecībā
uz nodarbinātības aizsardzības elementiem veicināšana, atbilstības SDO standartiem
uzraudzība un ieteikumu sniegšana, tehniskās sadarbības veicināšana.

4. MVU komiteja

MVU komitejas diskusijas pamatā bija SDO ziņojums Mazie un vidējie uzņēmumi un
cienīgu un produktīvu darbavietu izveide34 (MVU ziņojums), kas iezīmēja galvenās
tendences MVU veidošanās pasaulē, kā arī izaicinājumus, ar kuriem MVU sastopas
mūsdienu ekonomikā.

4.1.

MVU attīstības tendences pasaulē

MVU ziņojumā SDO uzsver, ka MVU ir nepieciešams pievērst lielu uzmanību, ņemot
vērā lielo ieguldījumu, kurus tie veic darbavietu izveidē visā pasaulē.

34

ILO. Report IV. Small and medium-sized enterprises and decent and productive employment creation.
Pieejams:http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/104/reports/reports-to-the-conference/WCMS_358294/lang-en/index.htm.
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Kopumā pasaulē ir aptuveni 420-510 miljoni MVU, no kuriem tikai 9% darbojas
formālajā ekonomikā (neieskaitot mikro uzņēmumus). OECD valstīs MVU veido 95%
no visiem uzņēmumiem. Formālo uzņēmumu skaits atšķiras atkarībā no reģiona, ko
var redzēt Shēmā Nr.3. Daudzās valstīs MVU skaits neformālā ekonomikā pārsniedz
MVU skaitu formālā ekonomikā.35

Shēma Nr.3. MVU īpatsvars visā pasaulē pēc reģiona36
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Kā ziņo SDO, divas trešdaļas darbavietu pasaulē izveido tieši MVU. OECD valstīs
MVU, ieskaitot mikro uzņēmumos, ir nodarbināti 63% no darbaspēka valstī, savukārt
lielajos uzņēmumos - atlikušie 37%.37 Taču darbavietu izveidošanas statistika
atkarībā no uzņēmuma lieluma atšķiras dažādos pasaules reģionos. Ja Dienvidāzijā
un Āfrikā lielākā darbavietu daļa tiek veidota MVU, tad Austrumeiropā, Centrālāzijā
35
36
37

Small and medium-sized enterprises and decent and productive employment creation. p.3, 5.
Turpat. p.6.
Turpat. p.5.
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un Latīņamerikā vairāk nekā 40% no darbavietām tiek izveidotas uzņēmumos ar
vairāk nekā 100 darbinieku skaitu.38

Shēma Nr.4. Vidējais nodarbināto skaits atkarībā no uzņēmuma lieluma pēc reģiona39
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100+ darbinieku
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0

Ziņojumā SDO atzīmē mikro uzņēmumu, kā

jaunu uzņēmumu

izveidošanas

inkubatora, īpašo lomu. Uzņēmumi sāk savu darbību kā mikro vai mazie uzņēmumi.
Tikai no 2% līdz 9% uzņēmumu sāk savu darbību ar darbinieku skaitu virs 10
cilvēkiem, taču tie sniedz nozīmīgu ieguldījumu darbavietu radīšanā.

38

Turpat.p.10.
Avots: M. Ayyagari, A. Demirgüç-Kunt and V. Maksimovic: Small vs. young firms across the world:
Contribution to employment, job creation, and growth, World Bank Policy Research Working Paper No. 5631,
2011. p.34; Small and medium-sized enterprises and decent and productive employment creation. p.9.
39
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Taču tikai daži no tiem pārtop par lielajiem uzņēmumiem, kuri izveido nozīmīgu
darbavietu skaitu. Šādus uzņēmumus raksturo augstas attīstības tendences, tie ātri
evolucionē, izveido jaunas darbvietas un ienākumus citiem, apmierinot ne tikai savas
vajadzības. Savukārt pārējie mazie uzņēmumi visbiežāk nepaplašina savu darbību,
taču veido ienākumus sev un uzņēmuma īpašnieka ģimenes locekļiem. 40
Vienlaikus darbavietas, kuras izveido mikro, mazie un vidēji uzņēmumi, ir mazāk
stabilas, jo īpaši ekonomikas krīzes apstākļos.
Nav viennozīmīgu pierādījumu tam, ka liels MVU skaits veicina valsts ekonomikas
attīstību. Kā MVU ziņojumā uzsver SDO, vieni pētījumi apgalvo to, ka valstis ar
lielāku MVU skaitu uzrāda augstākus ekonomikas izaugsmes tempus, savukārt citi
pētījumi pierāda, ka tieši lielie uzņēmumi veicina ekonomisko izaugsmi. Vienlaikus
pārlieku liels uzsvars uz lielajiem uzņēmumiem, var negatīvi ietekmēt valsts
ekonomiku, pateicoties lielo uzņēmumu pieaugošai dominancei tirgū.41
Savā darbībā MVU sastopas ar dažāda veida izaicinājumiem, no kuriem lielākos veido
šķēršļi piekļuvē finansēm un kredītam, savukārt mazākos - darba tiesību regulējums
un tiesu sistēmas darbība.

40
41

Small and medium-sized enterprises and decent and productive employment creation. p. 11.
Turpat.p.17.
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Shēma Nr.5. Pamata grūtības, ar kurām sastopas MVU (%)42
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Bieži vien tiek uzskatīts, ka MVU izveido zemākās kvalitātes darbavietas, nekā lielie
uzņēmumi. Šajā sakarā SDO ziņojums sniedz vērtīgas vadlīnijas kvalitatīvās
nodarbinātības definēšanā, uzskaitot kvalitatīvās nodarbinātības dimensijas un
rādītājus. Kvalitatīvās nodarbinātības dimensijas ir attēlotas Shēmā Nr.6.

42

Tutpat.p.19.
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Shēma Nr.6 Kvalitatīvās nodarbinātības dimensijas43

Darba drošība
un ētika
Darba
attiecības un
motivācija
darbā

Ienākumi

Nodarbinātīb
as kvalitāte
Profesionālo
iemaņu
attīstība

Sociālais
dialogs

Darba laiks
un darba un
ģimenes
dzīves
saskaņošana

Nodarbinātības
garantijas un
sociālā drošība

Kopumā kvalitāti nodarbinātībā var iedalīt četros galvenajos aspektos – atlīdzība,
perspektīvas (nodarbinātības garantijas un karjeras izaugsmes iespējas), darbavietas
kvalitāte (sociālā un fiziskā vide, darba intensitāte) un darba laika režīmi. Atbilstoši
SDO ziņojumam MVU reitings vairākumā no aspektiem ir zemāks nekā lielo
uzņēmumu reitings. Šādu secinājumu SDO izdarīja attiecībā uz Eiropas valstīm. To
var redzēt Tabulā Nr.1.

43

Small and medium-sized enterprises and decent and productive employment creation. p. 22.
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Tabula Nr.1. Nodarbinātības kvalitātes rādītāji:
MVU un lielo uzņēmumu salīdzinājums Eiropas Savienībā44
LU – lielie uzņēmumi; MVU – mazie un vidēji uzņēmumi

Dimensija

Uzņēmuma ar lielāku
reitingu veids

Rādītājs
Darba atlīdzības apmērs

Atlīdzība

LU

Darba atlīdzības sistēma

MVU

atbilstoši produktivitātei
Virsstundu darbs

Darba laiks
(elastīgums)

LU

Nepilna darba laika darbs

MVU

Darba grafiku elastīgums

LU

Pagaidu darba aģentūru
MVU

pakalpojumu izmantošana
Nodarbinātības

Līgumi uz noteiktu laiku

garantijas

Darbavietas zaudēšana

MVU

uzņēmuma darbības

LU

izbeigšanas dēļ
Darbinieku iesaiste

Koplīgumu pārklājums

Nav datu

(sociālais dialogs)

Darbinieku pārstāvība

LU

Profesionālo iemaņu
pilnveidošana

Darbinieku profesionālā
sagatavošana un

LU

apmācības

Attiecībā uz atlīdzību, informācija par Eiropas Savienības valstīm, Japānu un ASV
liecina, ka MVU atlīdzības līmenis ir par 20-30% zemāks nekā vidēji valstī. MVU
reitings

ir

zemāks

arī

saistībā

ar

sociālās

drošības

iespēju

nodrošināšanu

darbiniekiem. Valstīs ar zemiem vai vidējiem ienākumu līmeņiem uzņēmumi, kuru
darbinieku skaits nesasniedz tiesību aktos noteikto, var būt atbrīvoti no iemaksu
veikšanas

sociālās

apdrošināšanas

sistēmās.

Tāpat

MVU

ir

sliktāk

attīstītas

cilvēkresursu vadības sistēmas, taču tie MVU, kuri izmanto šādas sistēmas, bieži vien
izmanto progresīvas un inovatīvas pieejas cilvēkresursu pārvaldē.

44

Turpat. p.23.
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MVU sastopas ar izaicinājumiem nodrošināt kvalitāti darbinieku iesaistē lēmumu
pieņemšanā. Arodbiedrību biedru skaits un koplīgumu skaits ir zemāki MVU. Sociālais
dialogs un darbinieku pārstāvība MVU, kā norāda SDO, pieprasa no arodbiedrībām
savādāku pieeju un stratēģiju, jo īpaši darbā ar mikro uzņēmumiem.
SDO norāda, ka MVU darba vidi raksturo lielāki darba nedrošības riski, nekā lielo
uzņēmumu darba vidi. Eiropā 82% no nelaimes gadījumiem darbā un 90% no nāves
gadījumiem darbavietā notiek tieši MVU.
Vienlaikus apmierinātība ar darbu ir lielāka MVU. To saista ar tādiem faktoriem, kā
lielāka darbības autonomija, mazāka darba sadales pakāpe, personiskākas sociālās
attiecības ar kolēģiem un darba devēju, kā arī stabilāka ražošanas vide no tā
aspekta, ka MVU retāk mainās stratēģijas vai tiek veikti pasākumi uzņēmuma
reorganizācijai, nekā tas ir lielajos uzņēmumos.
Līdz ar to MVU darbībā paliek zināmas plaisas nodarbinātības kvalitātē, kurām ir
nepieciešams pievērst uzmanību.

4.2.

45

MVU komitejas secinājumi

Pēc diskusijām komitejā, tās dalībnieki vienojās par secinājumiem. Tie ietver
secinājumus saistībā ar MVU ieguldījumu valstu ekonomikā un darbavietu radīšanā
un galvenajiem šķēršļiem, ar kuriem MVU sastopas ikdienas dzīvē, kā arī ieteikumus
valdībām un SDO saistībā ar stratēģijām veiksmīgai MVU darbības veicināšanai.
MVU ieguldījums cienīgu un produktīvu darbavietu radīšanā.
1. Mikro, mazie un vidējie uzņēmumi ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu cienīgu un
produktīvu nodarbinātību un labklājību valstī. Globāli tie rada divas trešdaļas no
visām darbavietām, kā arī izveido lielāko daļu no jaunām darbavietām. Tie veicina
ekonomisko izaugsmi, kā arī kopā ar citiem uzņēmumiem stimulē inovācijas un
ekonomikas dažādību.

45

Turpat. p.23-25.
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2. MVU veicināšana ir līdzeklis, lai radītu produktīvu nodarbinātību un cienīgu darbu
visiem. Ilgtspējīgas MVU veicina produktīvas darbavietas un ienākumus, samazina
nabadzību un nevienlīdzību un pārvārē cienīga darba deficītu. SDO rekomendācija
Nr.189 Darba vietu radīšana mazajos un vidējos uzņēmumos, rekomendācija Nr.202
Par

sociālās

aizsardzības

minimumu,

SDO

Starptautiskās

darba

konferences

2007.gadā 96.sesijā pieņemtie secinājumi Par ilgtspējīgu uzņēmumu veicināšanu,
SDO 1998.gada Deklarācija par pamatprincipiem un tiesībām darbā un tās
turpmākiem pasākumiem, 2003.gadā pieņemtā Globālā nodarbinātības darba kārtība
un SDO 2008.gada Deklarācija par sociālo taisnīgumu godīgai globalizācijai sniedz
vērtīgas vadlīnijas nepieciešamajām darbībām MVU veicināšanai.
3. MVU atšķiras atkarībā no lieluma, nozares, formalitātes pakāpes, darbības pilsētās
un lauku apvidū aspektiem, apgrozījuma, izaugsmes un darbības ilguma. Mikro,
mazo un vidējo uzņēmumu daudzveidība ir izaicinājums MVU politikas izstrādē. Nav
viens MVU raksturojošs lielums, kas derētu visiem MVU politikas izstrādē.
4. Dalībvalstīm būtu jānosaka MVU, konsultējoties ar darba devēju un darba ņēmēju
organizācijām, ņemot vērā valsts sociālos un ekonomiskos apstākļus. Šīs definīcijas
parasti balstās uz darbinieku skaitu, gada apgrozījumu vai uzņēmuma aktīvu vērtību.
5. Pastāv empīriski pierādījumu attiecībā uz to, cik darbavietas izveido MVU, īpaši
formālā ekonomikā. Taču ir nepietiekami un neatbilstoši pierādījumu attiecībā uz
MVU darbavietu kvalitāti, kā arī uz produktivitāti un ilgtspējību.
MVU un to darbinieku šķēršļu identificēšana un pārvārēšana
6. Šķēršļi, ar kuriem saskaras MVU, ievērojami atšķiras, un tie ir jāanalizē attiecīgās
valsts kontekstā un jādiferencē pēc uzņēmumu raksturlielumiem. Atzīstot, ka
veicinoša vide ir ļoti būtiska MVU izaugsmei un cienīga darba deficīta mazināšanai,
dalībvalstīm būtu jāapkopo un regulāri jāatjauno informācija par MVU, ņemot vērā to
raksturlielumus, lai liktu pamatus uz pierādījumiem balstītas politikas veidošanai.
7. Kur šādi datu ir pieejami, tie norāda, ka cienīga darba deficīti parasti ir lielāki
MVU, nekā tie ir lielos uzņēmumos. Tomēr ir nepieciešams iegūt vairāk informācijas
par šo deficītu apmēriem un saturu. Ir panākts būtisks progress kvalitatīvās
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nodarbinātības definēšanā. Neskatoties uz to, ka SDO Administratīvajā padomē vēl
nav panākta vienošanās par cienīga darba indikatoriem, diskusijas materiāli par šo
tēmu nodrošina lietderīgu materiālu, kuru dalībvalstis var izmantot MVU kvalitatīvā
darba novērtēšanai. Strādājošie MVU dažos kontekstos ir pilnībā vai daļēji izslēgti no
darba tiesību aktiem, tostarp tiesībām uz apvienošanās brīvību un koplīgumu
pārrunām. Tiesību aktiem vajadzētu nodrošināt atbilstošu tvērumu un aizsardzību
visiem

darba

ņēmēju

un

ekonomisko

vienību

kategorijām.

Ilgtspējīgu

uzņēmējdarbību veicinoša vide fokusējās uz MVU ekonomiskās izaugsmes iespēju
uzlabošanu, cienīga darba deficītu pārvarēšanu un uzņēmuma videi draudzīgas
darbības veicināšanu.
8. Labvēlīga vide ir īpaši svarīga, lai pārvarētu grūtības, ar kuriem sastopas MVU un
to darbinieki, kā arī cienīgu un produktīvu darbavietu radīšanai. Veicinošai videi ir
būtiska nozīme jaunu uzņēmumu veidošanā un ilgtspējā. SDO metodoloģija, lai
radītu labvēlīgu vidi ilgtspējīgai uzņēmējdarbībai, ir daudzsološs instruments, ko var
izmantot, lai izveidotu reformu darba kārtības, balstoties uz sociālo dialogu, tostarp
pasākumus, lai uzlabotu nodarbinātības apstākļus darbiniekiem, kā arī MVU videi
draudzīgu darbību.
9. Īpašie pasākumi, kuri uzlabo labvēlīgu vidi, būtu jāveido saskaņā ar, bet ne tikai,
SDO 2007.gada Secinājumiem par ilgtspējīgu uzņēmumu veicināšanu. Tiem būtu
jāietver:
(a) pārāk sarežģītu tiesību aktu vienkāršošana, konsultējoties ar darba devēju un
darba ņēmēju organizācijām, vienlaikus nodrošinot darbinieku tiesību un darba
apstākļu aizsardzību. Jauni tiesību akti būtu jāizstrādā, izvērtējot to iespējamo
ietekmi uz MVU un to darba ņēmējiem pirms tie tiek ieviesti;
(b) MVU piekļuves finansēm uzlabošana, izmantojot tādus pasākumus kā
aizdevumu

garantijas,

start-up

dotācijas,

pūļa

finansējuma

vai

grupas

finansējuma veicināšana, nozarei specifiskas finanšu institūcijas, zināšanas
finanšu jomā uzlabošana un finansiālās integrācijas uzlabošana;
(c) klasteru un tīklu veidošana, savienošana ar tehnoloģiju platformām un ķēžu
un vietējās ekonomiskās darbības attīstīšana, lai novērstu MVU skaita un apmēru
trūkumus. Kooperatīvi un savstarpējās apdrošināšanas sabiedrības var būt
efektīvs līdzeklis, lai panāktu nepieciešamo mērogu un labākas pozīcijas
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piegādātāju un gala produkcijas tirgos, kā arī mobilizētu kapitāla uzkrājumus un
veicinātu sociālo aizsardzību. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš labvēlīgas vides
kooperatīviem radīšanai, jo īpaši lauku apvidos;
(d) cienīga darba deficītu MVU risināšana, piemēram, pamata darba tiesību
ierobežošanas novēršana un labāku darba apstākļu veicināšana. Ir nepieciešami
skaidri pasākumi, lai novērstu šos deficītus;
(E)

publiskie

ieguldījumi

infrastruktūrā,

kā

arī

izglītībā,

apmācībās

un

tehnoloģijās, uz kuriem MVU var paļauties. Uzlabojumus var panākt visefektīvāk,
iestrādājot MVU politiku valsts attīstības plānos. Tas nozīmē arī īpašas uzmanības
veltīšanu

tehniskās

un

profesionālās

izglītības

un

apmācību

sistēmu

modernizēšanai, mūžizglītībai un uz kvalitāti vērstām prakšu programmām
sadarbībā ar sociālajiem partneriem, lai reaģētu uz MVU profesionālo prasmju
vajadzībām

un

piedāvātu

iespējas

sasaistīt

profesionālās

izglītības

un

uzņēmējdarbības apmācības. Mazo tirgotāju pieejas publiskajām tirdzniecības
zonām un biznesa videi vienkāršošana veicina godīgu konkurenci.
(f) MVU formalizēšanas atbalstīšana atbilstoši SDO 2015.gada rekomendācijai
Nr.204 Pārējai no neformālas uz formālu ekonomiku.
10. MVU ir viens no galvenajiem nodarbinātības iespēju veidotājiem, bet tiem ir
ievērojami zemāka produktivitāte. Lai to pārvarētu var palīdzēt pāreja uz augstākas
pievienotās vērtības darbību un kopējo produktivitātes faktoru uzlabošana kopā ar
labām darba attiecībām darbavietā, lai uzlabotu produktu kvalitāti, kā arī resursu un
energoefektivitāti.
11. Darba drošības un veselības aizsardzības (DDVA) regulējums ir jāpielāgo, lai
izveidotu preventīvu drošības un veselības kultūru un risinātu nesamērīgo darba
negadījumu biežumu un veselības problēmas MVU. Tas ne tikai novērstu traģēdijas
darbavietā, bet ir arī ļoti rentabls pasākums, kā arī uzlabo produktivitāti. Tas
pieprasa no valstīm korektu tiesisko regulējumu, atbilstošu piemērošanu, viegli
pieejamus novērtēšanas instrumentus, pielāgotus norādījumus, kā arī efektīvas
palīdzības programmas MVU un to darbiniekiem, lai pārvarētu informācijas trūkumu.
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Kas strādā? Efektīva MVU politika, lai radītu produktīvu nodarbinātību un
cienīgu darbu
12. Labi izstrādātas MVU politikas, kas ir atbilstošas valsts apstākļiem, var palīdzēt
radīt vairāk un labākas darbavietas un veicinās ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi.
MVU

politikas

vajadzētu

saskaņot

ar

stabilu

makroekonomikas

politiku

un

stratēģijām, kuru mērķis ir uzlabot tiesību aktu izpildi un ievērošanu, izglītības un
prasmju politiku, veicinot sociālo dialogu, apvienošanās brīvību, koplīgumu slēgšanu
un sociālo aizsardzību.
13. Politikas veidošanā un pasākumos būtu jāņem vērā specifiskās uzņēmējdarbības
raksturlielumi, mērķa grupu īpašības un valsts apstākļi. Nākotnes pasākumi ir
jāorganizē integrētā veidā, jo tas pierādīts kā efektīvāks veids nekā atsevišķu
programmu izstrāde, un tiem vajadzētu iekļaut darba kvalitātes un uzņēmuma
ilgtspējas

uzraudzību.

Sociālais

dialogs

ir

būtisks

efektīvas

MVU

politikas

atbalstīšanā.
14. MVU politikai jābūt saskaņotai un balstītai uz pierādījumiem. Uzmanība ir
jāpievērš MVU pasākumu efektivitātes un izmaksu efektivitātes novērtēšanai.
Valdību un sociālo partneru loma, veicinot produktīvu nodarbinātību un
cienīgu darbu MVU
15. Komiteja atkārtoti apstiprina valdību un sociālo partneru lomu MVU veicināšanā,
lai veicinātu produktīvu nodarbinātību un cienīgu darbu, kā tas ir paredzēts SDO
2007.gada rekomendācijā Nr.189 Par ilgtspējīgu uzņēmumu veicināšanu.
16. Valdības uzdevums ir:
(a) izveidot un uzlabot labvēlīgu vidi, lai veicinātu ilgtspējīgus MVU un cienīgu
darbu, kā tas ir noteikts šo secinājumu 8. un 9.punktā;
(b) nodrošināt darba tiesību un vides standartu piemērošanu un viegli pieejamus
un labi funkcionējošus sabiedriskos pakalpojumus un spēcīgas institūcijas;
(c) izstrādāt, finansēt vai veicināt finansējumu, īstenot, uzraudzīt un izvērtēt
politiku vai programmas, kas vērstas uz MVU, un stiprināt vispārējo politiku, kurai
ir īpaša nozīme MVU un to darbinieku šķēršļu pārvarēšanai;
(d) vākt un publicēt datus par kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem MVU darbības
aspektiem, MVU attīstību un nodarbinātību, apsverot atlīdzības, darba laika un
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darba un privātās dzīves saskaņošanas, DDVA, sociālās aizsardzības, sociālā
dialoga, arodbiedrību pārstāvības un koplīgumu slēgšanas jautājumus, īpašu
uzmanību pievēršot dzimumu aspektiem;
(e) darboties kā atbildīgam MVU preču un pakalpojumu pasūtītājam;
(f) veicināt, sekmēt un piedalīties sociālajā dialogā; un
(g) censties nodrošināt, lai darba ņēmēji MVU var izmantot savas pamattiesības
darbā;

īstenot

darba

standartu

piemērošanu,

izmantojot

efektīvas

darba

inspekcijas un pārvaldes sistēmu; veicināt industriālo attiecību sistēmas, kas
samazina cienīga darba deficītus MVU; noteikt tiesisko regulējumu attiecībā uz
kvalitatīvu prakšu shēmu pārvaldi, balstoties uz B20 un L20 Vienotu izpratni par
kvalitatīvu prakses vietu pamata elementiem, kas atbilst uzņēmumu vajadzībām
un praktikantu interesēm, garantē augstu prakses kvalitāti un modernu tehnisko
un profesionālo izglītību un apmācības, kā arī ietver līgumsaistības attiecībā uz
praktikantiem.
17. Darba devēju un darba ņēmēju organizācijām var būt svarīga loma, lai atbalstītu
MVU un to darbiniekus pārvarēt šķēršļus. Abiem sociālajiem partneriem vajadzētu
palielināt savu biedru skaitu MVU, uzlabot sociālo dialogu un palīdzēt saviem
biedriem koplīgumu pārrunās.
Sociālajiem partneriem vajadzētu uzlabot pakalpojumus, kas ir izdevīgi to biedriem
MVU. Šie pakalpojumi ietver rīkus un informāciju par darba tiesībām, tiesību aktiem,
sociālo aizsardzību, kā arī juridisko palīdzību, apmācības, tostarp norādījumus par to,
kā

piekļūt

publiskās

un

privātās

uzņēmējdarbības

atbalsta

pakalpojumiem,

pētniecības un konsultācijas par resursiem, biznesa tīkliem un kvalitatīvām prakses
vietām. Tās var turpināt sniegt pakalpojumus, izmantojot tādas institūcijas kā
kooperatīvi un savstarpējās apdrošināšanas sabiedrības, un palīdzēt radīt ražotāju un
darba ņēmēju kooperatīvus. Visbeidzot, tām būtu jāsadarbojas ar valdībām, lai
novērtētu un uzlabotu MVU veicinošu vidi.
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5. Komiteja pārejai no neformālas un formālu ekonomiku

Komiteja pārejai no neformālas un formālu ekonomiku tika izveidota jauna
nodarbinātības standarta izstrādei 2014.gada SDO Konferencē. 2014.gadā SDO
birojs

sagatavoja

ziņojumu

Pārejot

no

neformālas

uz

formālu

ekonomiku46

(Neformālas ekonomikas ziņojums), kas ietver pārskatu par neformālas ekonomikas
fenomenu, tā ietekmi uz cienīga darba mērķu sasniegšanu, informāciju par
starptautiska un nacionālā līmeņa instrumentiem, kas ir saistīti ar neformālas
ekonomikas mazināšanu un integrētās pieejas ieteikumus neformālas ekonomikas
mazināšanai.47 Neformālas ekonomikas ziņojuma saturs tika īsumā atspoguļots LBAS
2014.gada

augusta

ziņojumā

Starptautiskās

Darba

konferences

103.sesijas

pārskats.48
Komitejas pārejai no neformālas un formālu ekonomiku dalībnieki 2014.gada SDO
Konferences

vienojās

par

rekomendācijas

projekta

melnrakstu.

Taču

vairāki

ieteikumu jautājumi tajā tika iekļauti iekavās, kas nozīmēja, ka visu trīs pušu –
darba devēju un darbinieku organizāciju un valdību – starpā nav panākta vienošanās.
Ar 2014.gada rekomendācijas melnrakstu un galvenajiem diskusiju punktiem var
iepazīties 2014.gada augusta ziņojumā Starptautiskās Darba konferences 103.sesijas
pārskats.
2014.gada un 2015.gada laikā visas trīs puses veda pārrunas, lai vienotos par
galvenajiem saskaņu punktiem, kā arī turpināja diskusijas Komitejā pārejai no
neformālas un formālu ekonomiku Konferences laikā. Tie ir:


darbinieku apakšuzņēmēju ķēdes un lauksaimnieku, kuri strādā iztikas
pelnīšanai, iekļaušana rekomendācijas tvērumā;



minimālās algas, kas ir atbilstoša dzīves dārdzībai (minimum living wage),
definēšana un prasības nodrošināt šādu algu iekļaušana rekomendācijas
tekstā;

46

ILO. Report V. Transitioning from the informal to the formal economy.
Pieejams:http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_218128.pdf. (Neformālās ekonomikas ziņojums).
47
Neformālās ekonomikas ziņojums, p.1.
48
LBAS 2014.gada augusta ziņojums „Starptautiskās Darba konferences 103.sesijas pārskats.” Pieejams:
http://www.lbas.lv/upload/stuff/201409/ilc2014_parskats_mickevica.29.08.2014_final.pdf.
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minimālās

sociālās

aizsardzības

un

darba

inspekciju

uzraudzības

paplašināšana attiecībā uz darbiniekiem neformālā ekonomikā, ņemot vērā to,
ka šīs personas neveic nodokļu vai citas iemaksas valsts budžetā;


darbinieku organizēšana neformālā ekonomikā un neformālas ekonomikas
darbinieku pārstāvošo organizāciju iesaistīšana sociālajā dialogā un trīspusējā
sadarbībā;



aizsardzības attiecināšana uz tādām ekonomikas vienībām, kuras izvēlas
neformālu ekonomiku un nemaksā nodokļus peļņas gūšanas nolūkā.

Konferencē pieņemtajai SDO rekomendācijai Nr.204 Par pāreju no neformālās uz
formālu ekonomiku49 (Rekomendācija) ir īpaša nozīme darba ņēmēju aizsardzībai
visā pasaulē un tā ir būtisks instruments arodbiedrību darbībā. Šis ir pirmais SDO
dokuments,

kas

pievēršas

pārējai

no

neformālas

uz

formālu

ekonomiku.

Rekomendācija aptver visa veida darbiniekus, to starpā pašnodarbinātos, darbiniekus
apakšuzņēmēju ķēdēs, mājstrādniekus un lauksaimniekus, kuri strādā iztikas
pelnīšanai. Tā attiecas uz visiem – uz darbiniekiem, kuri strādā bez rakstiska darba
līguma, pašnodarbināto santehniķi, viltus pašnodarbināto būvniecības darbinieku,
ogu pārdevēju ielā, darbinieci-šuvēju savā privātmājā, atkritumu šķirotāju.
Rekomendācija īpaši uzsver, ka darbinieki un ekonomikas vienības nonāk neformālā
ekonomikā ne pēc pašu izvēles, bet iespēju trūkuma formālā ekonomikā dēļ. Līdz ar
to tiem ir nepieciešama palīdzība. Rekomendācija iesaka valdībām paplašināt
minimālo sociālo aizsardzību un minimālo algu, kas atbilst dzīves dārdzībai valsti, uz
darbiniekiem neformālā ekonomikā, paplašināt darba inspekcijas uz neformālo
sektoru un nodrošināt darbiniekiem neformālā ekonomikā iespējas piedalīties
trīspusējā sadarbībā caur atzītām arodbiedrībām – sociālajiem partneriem valstī.
Vienlaikus Rekomendācija paredz valdībām cīnīties pret tiem, kuri ļaunprātīgi izvairās
no nodokļu un obligāto sociālo iemaksu veikšanas, paredzot efektīvu kontroli un
sankcijas. Tā paredz arī stingri kontrolētus motivējošus pasākumus tiem, kuriem tie
ir nepieciešami.

49

SDO rekomendācija nr.204 Par pāreju no neformālās uz formālu ekonomiku.
Pieejama: http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/104/texts-adopted/WCMS_377774/lang--en/index.htm.
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Ko Rekomendācija nozīmē Latvijai? Latvijas valdībai būs jāievieš Rekomendācijā
sniegtās vadlīnijas Latvijas politikas dokumentos un tiesību aktos. Arodbiedrības var
izmantot Rekomendāciju kā pamatu un ieteikumus Ēnu ekonomikas apkarošanas
padomes darbā, kā arī Eiropas platformas nedeklarētā darba mazināšanas ieviešanā.
Kā nekā Latvijas valdība deva savu piekrišanu šī instrumenta pieņemšanai, līdz ar to
tā ir apņēmusies strādāt ar mērķi ieviest tās normas. Latvijai Rekomendācija ir
svarīga arī tāpēc, ka tā uzsver nepieciešamību risināt nesakārtotību un nedeklarētu
darbu apakšuzņēmēju ķēdēs, kā arī uzsver, ka minimālās algas noteikšanā ir
nepieciešams nodrošināt atbilstību dzīves dārdzībai valstī, norāda uz nepieciešamību
paplašināt

darba

inspekciju

pārbaužu

pārklājumu

uz darbiniekiem

neformālā

ekonomikā, kā arī stiprināt institūciju kapacitāti.

5.1. SDO rekomendācijas Nr.204 Par pāreju no neformālas uz formālu
ekonomiku saturs
Rekomendācija sastāv no preambulas, Rekomendācijas darbības jomas, mērķiem un
vispārējiem

principiem,

ieteikumiem

tiesiskiem

un

politiskiem

ietvariem,

nodarbinātības politikai, darba tiesību īstenošanai, paredz ieviešanas un atbilstības
noteikumus, uzsver darba devēju un darbinieku organizāciju lomu un uzraudzības un
statistikas apkopošanas nozīmi.50
Rekomendācijas pamati
Piedāvātās rekomendācijas preambula uzsver, ka neformālas ekonomikas lielie
apmēri ir galvenais izaicinājums darba ņēmēju tiesībām, sociālajai aizsardzībai,
cienīgiem darba apstākļiem, iekļaujošajai attīstībai un tiesiskumam, tā negatīvi
ietekmē ilgtspējīgu uzņēmumu attīstību un valsts ieņēmumus. Personas lielākoties
nokļūst neformālā ekonomikā ne pēc pašu izvēles, bet tāpēc, ka tām trūkst iespēju
formālā ekonomikā. Neformālai ekonomikai ir daudz iemeslu, tostarp pārvaldes un
strukturālie izaicinājumi, tādējādi pastāv vajadzība pēc neatliekamiem pasākumiem,
kas sekmētu pakāpenisku darbinieku un ekonomikas vienību pāreju no neformālas uz
formālu ekonomiku, vienlaikus saglabājot darbinieku esošo iztikas līmeni.

50

Report
of
the
Committee
on
Transitioning
from
the
Informal
Economy.
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/103/reports/WCMS_246193/lang--en/index.htm. p.136.

Pieejams:
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Tāpat preambulā tika uzsvērta darba devēju un darba ņēmēju organizāciju īpaša
loma, veicinot pāreju no neformālas uz formālu ekonomiku.
Neformāla ekonomika un tās dalībnieki
Rekomendācijas 2.punkts sniedz neformālas ekonomikas definīciju. Neformālas
ekonomikas jēdziens ir attiecināms uz visām darbinieku un ekonomikas vienību
darbībām, kas nav pilnībā vai ir nepietiekami aptvertas ar formālu regulējumu. Darbs
neformālajā ekonomikā var tikt veikts formālā sektora uzņēmumos, neformālā
sektora uzņēmumos vai mājsaimniecībās.
Vienlaikus jēdziens „neformāla ekonomika” neattiecas uz pretlikumīgām darbībām, jo
īpaši preču un pakalpojumu sniegšanu vai ražošanu, pārdošanu, glabāšanu vai
izmantošanu, kas ir aizliegta ar tiesību aktiem, tostarp narkotiku nelikumīgu
ražošanu un tirdzniecību, šaujamieroču nelegālo izgatavošanu, cilvēku tirdzniecību un
naudas atmazgāšanu, kā tas ir noteikts attiecīgajos starptautiskajos līgumos.
Ekonomikas vienības Rekomendācijas izpratnē atbilstoši tās 3.punktam ietver:
(a)

vienības, kas algo darbaspēku;

(b)

vienības, kas pieder personām, kuras strādā uz sava rēķina, vai nu
atsevišķi, vai ar ģimenes darbinieku, kuru darbs netiek apmaksāts,
palīdzību;
kooperatīvi un sociālās solidaritātes ekonomikas vienības.

(c)

Rekomendācijas 4.punkts iezīmē tās tvērumu. Rekomendācijas ieteikumi aptver
visus darbiniekus un ekonomikas vienības neformālā ekonomikā, tostarp,
(a) tos, ēnu ekonomikā, kuriem pieder un kuri vada ekonomikas vienības, tajā
skaitā:
(i) pašnodarbinātos (own-account workers);
(ii) darba devējus; un
(iii) kooperatīvu un sociālās solidaritātes ekonomikas vienību biedrus;
(b) ģimenē strādājošos (contributing family workers), neatkarīgi no tā, vai viņi
strādā ekonomikas vienībās formālā vai neformālā ekonomikā;
(c) darbiniekus, kuri neformāli strādā formālajos uzņēmumos vai formālo
uzņēmumu labā vai ekonomikas vienībās neformālā ekonomikā, tostarp, bet
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ne tikai, darbiniekus apakšuzņēmēju un piegādes ķēdēs, vai mājas strādnieki,
kurus nodarbina mājsaimniecības un kuru darbs ir apmaksāts; un
(d) neatzīto nodarbinātības formu darbiniekus.
Šis Rekomendācijas punkts ir īpaši svarīgs, jo pirmo reizi uzsver nepieciešamību
aizstāvēt darbiniekus apakšuzņēmēju ķēdēs, kā arī mājas strādnieku, kuri darbojas
neformālā ekonomikā, tiesības.
Rekomendācijas

5.punkts

uzsver,

ka

neformālo

darbu

var

atrast

visās

daudzveidību

visās

tautsaimniecības nozarēs, gan publiskajā, gan privātajā telpā.
Savukārt

6.punkts,

ņemot

vērā

neformālas

ekonomikas

dalībvalstīs, iesaka valstu kompetentajām iestādēm definēt neformālas ekonomikas
raksturu un apjomu, atbilstoši Rekomendācijas ieteikumiem, kā arī neformālas
ekonomikas saikni ar formālu ekonomiku. Šajā darbībā kompetentajai iestādei, būtu
jāizmanto

trīspusējās

sadarbības

mehānismi,

piedaloties

visvairāk

biedru

pārstāvošajām darba devēju un darba ņēmēju organizācijām, kurām būtu jāiekļauj
savās aprindās atbilstoši valsts praksei pārstāvji no reprezentatīvām darbinieku un
ekonomikas vienību neformālā ekonomikā organizācijām.
Vadošie principi
Rekomendācijas 7.punkts iezīmē vadošos principus, kuri dalībvalstīm ir jāņem vērā,
izstrādājot saskaņotu un integrētu stratēģiju, lai atvieglotu pāreju uz formālu
ekonomiku. Tie ir:
(a) neformālas ekonomikas daudzveidība, raksturlielumi, apstākļi un nodarbināto
un ekonomikas vienību neformālā ekonomikā vajadzības, kā arī nepieciešamība
risināt šādu dažādību ar pielāgotām pieejām;
(b) konkrētie valsts apstākļi, tiesību akti, politika, prakse un pārejas uz formālu
ekonomiku prioritātes;
(c) fakts, ka, lai atvieglotu pāreju uz neformālu ekonomiku, var izmantot
dažādas un vairākas stratēģijas;
(d) nepieciešamība pēc saskaņotības un dažādu politikas jomu koordinēšanas,
veicinot pāreju no neformālas uz formālu ekonomiku;
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(e) visu personu, kuras darbojas neformālā ekonomikā efektīva cilvēktiesību
veicināšana un aizsardzība;
(f) cienīga darba īstenošana, ievērojot pamatprincipus un tiesības darbā, tiesību
aktus un praksi;
(g) aktuālos starptautiskos darba standartus, kas sniedz norādījumus konkrētās
politikas jomās (tie ir uzskaitīti Rekomendācijas pielikumā);
(h) dzimumu līdztiesības un diskriminācijas novēršanas veicināšana;
(i) nepieciešamība pievērst īpašu uzmanību tiem, kuri ir visvairāk cieš no cienīga
darba

deficītiem

neformālā

ekonomikā,

tostarp, bet

ne tikai,

sievietēm,

jauniešiem, migrantiem, vecāka gadagājuma cilvēkiem, cilšu tautām, cilvēkiem,
kas slimo ar HIV vai AIDS, personām ar invaliditāti, mājas strādniekiem un
lauksaimniekiem, kuri strādā iztikas pelnīšanai;
(i) nodarbināto un ekonomikas vienību, kuri darbojas neformālā ekonomikā,
uzņēmējdarbības potenciāla, radošuma, dinamisma, prasmju un novatorisko
spēju saglabāšana un paplašināšana, pārejot uz formālu ekonomiku;
(k) vajadzība panākt līdzsvarotu pieeju, apvienojot stimulus ar atbilstības
pasākumu; un
(l) nepieciešamība novērst un sodīt apzinātu izvairīšanos no vai iziešanu no
formālas ekonomikas ar mērķi izvairīties no nodokļu iemaksu veikšanas vai
sociālo un darba tiesību aktu prasību izpildes.
Juridiskais un politiskais ietvars
Rekomendācijas 8.-13.punkts paredz ieteikumus juridiskā un politiskā ietvara
veidošanai un stiprināšanai. Atbilstoši Rekomendācijas 8.punktam dalībvalstīm būtu
jāveic neformālas ekonomikas faktoru, īpašību, cēloņu un apstākļu pienācīgs
novērtējums un diagnostika, lai veiktu tiesību aktu, politiku un citu pasākumu, kuru
mērķis ir atvieglot pāreju uz formālo ekonomiku, izstrādi un īstenošanu. Savukārt
atbilstoši Rekomendācijas 9.punktam dalībvalstīm ir nepieciešams pieņemt, pārskatīt
un īstenot valstu tiesību aktus vai citus pasākumus, lai nodrošinātu visu darbinieku
un ekonomikas vienību kategoriju aizsardzību. Rekomendācijas 10.punkts iesaka
nodrošināt, ka integrēta politikas sistēma, kuras mērķis ir atvieglot pāreju uz formālu
ekonomiku ir iekļauta valsts attīstības stratēģijās vai plānos, kā arī nabadzības
mazināšanas stratēģijās un valsts budžetā, ņemot vērā, ja nepieciešams, dažādu
pārvaldes līmeņu lomu.
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Savukārt Rekomendācijas 11.punkts paredz elementus, kuri ir jāietver integrētajā
politikas sistēmā:
(a)

ilgtspējīgas

attīstības

stratēģijās,

nabadzības

izskaušana

un

integrējošas

izaugsmes un cienīga darba veicināšana formālā ekonomikā;
(b) atbilstošas tiesiska regulējuma sistēmas izveide;
(c) uzņēmējdarbības un investīciju vides veicināšana;
(d) pamatprincipu un tiesību darbā ievērošana, veicināšana un realizācija;
(e) darba devēju un darba ņēmēju organizēšana un pārstāvība, lai veicinātu sociālo
dialogu;
(f) vienlīdzības veicināšana un visus diskriminācijas un vardarbības formu, tostarp ar
dzimumu saistītas vardarbības darbavietā, izskaušana;
(g)

uzņēmējdarbības,

mikro,

mazo

un

vidējo

uzņēmumu,

un

cita

veida

uzņēmējdarbības modeļu un ekonomikas vienību, piemēram, kooperatīvu un citu
sociālās un solidaritātes ekonomikas vienību, veicināšana;
(h) piekļuve izglītībai, mūžizglītībai un prasmju attīstībai;
(i) piekļuve finanšu pakalpojumiem;
(j) piekļuve uzņēmējdarbības pakalpojumiem;
(k) piekļuve tirgiem;
(l) piekļuve infrastruktūrai un tehnoloģijām;
(m) nozaru politikas veicināšana;
(n) minimālās sociālās aizsardzības grīdu izveidošana, kur to nav, un sociālās
apdrošināšanas pārklājuma paplašināšana;
(o) vietējo attīstības stratēģiju, gan laukos, gan pilsētās, veicināšana, tostarp iztikas
mājsaimniecību regulētās piekļuves publiskās telpas izmantošanai un valsts dabas
resursiem veicināšana;
(p) efektīva darba drošības un veselības aizsardzības politika;
(q) efektīva darba inspekcija;
(r) ienākumu drošība, tostarp korekti izstrādāta minimālās algas politika;
(s) efektīva piekļuve tiesu sistēmai; un
(t) starptautiskās sadarbības mehānismi.
Rekomendācijas 12.punkts iesaka, formulējot un īstenojot integrētu politikas ietvaru,
nodrošināt koordināciju starp dažādiem pārvaldes līmeņiem un sadarbību starp
attiecīgajām valsts struktūrām un iestādēm, piemēram, nodokļu iestādēm, sociālās
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drošības iestādēm, darba inspekcijām, muitas iestādēm, migrācijas pārvaldes
iestādēm un nodarbinātības dienestiem, ņemot vērā valsts apstākļus.
Visbeidzot Rekomendācijas 13.punkts mudina dalībvalstis atzīt, ka, pārejā uz formālu
ekonomiku, ir svarīgi aizsargāt darba ņēmēju un ekonomikas vienību ienākumu
drošību, nodrošinot iespējas šādiem darba ņēmējiem vai ekonomikas vienībām savu
esošo iegūto īpašumu atzīšanu, kā arī nodrošinot iespēju formalizēt īpašuma tiesības
un piekļuvi zemei.
Nodarbinātības politika
Rekomendācijas

14.-15.punkts

sniedz

norādījumus

nodarbinātības

politiku

izstrādāšanai. Nodarbinātības politika atbilstoši rekomendācijas piedāvājumam ir
jāizstrādā atbilstoši SDO 1964.gada konvencijai Nr.122 Par nodarbinātības politiku51
un

1984.gada

rekomendācijai

Nr.169

Par

nodarbinātības

politiku

(Papildus

noteikumi).52 Politikā, kura ir jāizstrādā trīspusējās sadarbības mehānisma ietvaros,
vajadzētu ņemt vērā šādus elementus:
(a) uz nodarbinātību vērsta makroekonomikas politika, kas atbalsta iekšējo
pieprasījumu, produktīvās investīcijas un strukturālās pārmaiņas, veicina
ilgtspējīgus uzņēmumus un pievēršas nevienlīdzības problēmu risināšanai;
(b) tirdzniecības, industriālā, nodokļu, nozaru un infrastruktūras politika, kas
veicina nodarbinātību, uzlabo produktivitāti un veicina strukturālo pārmaiņu
procesus;
(c) uzņēmuma politika, kas veicina ilgtspējīgus uzņēmumus, un uzņēmumiem
labvēlīgas vides apstākļus, ņemot vērā SDO Konferences 2007.gada 96.sesijā
pieņemtos Secinājumus par ilgtspējīgu uzņēmumu veicināšanu, ietverot
atbalstu

mikro,

mazajiem

un

vidējiem

uzņēmumiem,

kā

arī

korekti

izstrādātus, pārredzamus un plaši izplatītus noteikumus, lai atvieglotu
formalizāciju un godīgu konkurenci;
(d) darba tirgus politikas un institūcijas, lai palīdzētu mājsaimniecībām ar zemiem
ienākumiem izkļūt no nabadzības un piekļūt brīvi izvēlētai nodarbinātībai,
piemēram, korekti izstrādāta atalgojuma politika, tostarp minimālā alga,
51

Employment
Policy
Convention,
1964
(No.
122).
Pieejama
angļu
valodā:
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C122.
52
Employment Policy (Supplementary Provisions) Recommendation, 1984 (No. 169). Pieejama angļu valodā:
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R169.
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sociālās

aizsardzības

shēmas,

valsts

nodarbinātības

programmas

un

garantijas, kā arī uzlaboti nodarbinātības dienestu pakalpojumi un to
sniegšanas paplašināšana uz personām neformālā ekonomikā;
(e) darbaspēka migrācijas politika, kas ņem vērā darba tirgus vajadzības un
veicina migrējošo darba ņēmēju cienīgu darbu un tiesību aizsardzību;
(f) izglītības un prasmju attīstības politika, kas atbalsta mūžizglītību un reaģē uz
mainīgajām darba tirgus vajadzībām un jaunajām tehnoloģijām, kā arī atzīst
iepriekšējo (neformālo) izglītību, piemēram, izmantojot neformālo prakšu
sistēmas, tādējādi paplašinot formālās nodarbinātības iespējas;
(g) visaptverošus aktivizēšanas pasākumi, lai atvieglotu parēju no skolas uz darbu
jauniešiem, it īpaši tiem, kuri ir nelabvēlīgā situācijā, piemēram, jauniešu
garantiju

shēmas,

lai

nodrošinātu

piekļuvi

apmācībām

un

turpinātai

produktīvai nodarbinātībai;
(h) pasākumi, lai veicinātu pāreju no bezdarba uz nodarbinātību, jo īpaši attiecībā
uz ilgtermiņa bezdarbniekiem, sievietēm un citām personu grupām nelabvēlīgā
situācijā; un
(i) aktuālas, pieejamas un modernas darba tirgus informācijas sistēmas.
Tiesības un sociālā aizsardzība
Rekomendācijas 16.-21.punkts sniedz vadlīnijas personu neformālā ekonomikā
tiesību un sociālās drošības aizsardzībai. Atbilstoši Rekomendācijas 16.punktam
dalībvalstīm būtu jāveic pasākumi, lai nodrošinātu cienīgu darbu un ievērotu,
veicinātu un īstenotu pamatprincipus un tiesības darbā personām neformālā
ekonomikā, proti:
(a)

apvienošanās brīvības un efektīva koplīgumu pārrunu tiesību atzīšana;

(b)

visu piespiedu darba formu izskaušana;

(c)

bērnu darba atcelšana; un

(d)

diskriminācijas novēršana attiecībā uz nodarbinātību un profesiju.

Saskaņā ar Rekomendācijas 17.punktu dalībvalstīm vajadzētu:
(a) veikt tūlītējus pasākumus, lai risinātu nedrošu un neveselīgu darba apstākļu
(kas bieži raksturo darbu neformālā ekonomikā) uzlabošanai un
(b) veicināt un paplašināt darba drošības un veselības aizsardzību uz darba
devējiem un darba ņēmējiem neformālā ekonomikā.
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18.punkta mudina dalībvalstis pārejā uz formālu ekonomiku, pakāpeniski paplašināt,
uz visiem darba ņēmējiem neformālā ekonomikā sociālās drošības, maternitātes
aizsardzības, cienīgā darba prasību un minimālo algu, kas ņem vērā darbinieku
vajadzības un attiecīgos faktorus, tostarp, bet ne tikai, dzīves dārdzību un vispārējo
algu līmeni savā valstī. Pēdējais formulējums atbilst SDO 1970.gada konvencijas
nr.131 Konvencija par minimālās algas noteikšanu53 3.pantā noteiktajām minimālās
algas

definējumam un pēc būtības atspoguļo arodbiedrību prasību

paredzēt

darbiniekiem neformālajā ekonomikā minimālo algas, kas ir atbilstoša dzīves
dārdzībai (minimum living wage).
Rekomendācijas 19.pants nosaka, ka, veidojot un saglabājot valsts minimālās
sociālās aizsardzības grīdas sociālo drošības sistēmu ietvaros, un veicinot pāreju uz
formālo ekonomiku, dalībvalstīm būtu jāpievērš īpaša uzmanība personu neformālā
ekonomikā

un

viņu

ģimeņu

vajadzībām

un

apstākļiem.

Savukārt

atbilstoši

Rekomendācijas 20.puntkam pārejā uz formālu ekonomiku, dalībvalstīm būtu
pakāpeniski jāpaplašina sociālās apdrošināšanas sistēmu pārklājums uz personām
neformālā ekonomikā un, ja nepieciešams, jāpielāgo administratīvās procedūras,
pabalstu sistēmas un iemaksas, ņemot vērā šo personu iemaksu veikšanas
kapacitāti.
Visbeidzot

atbilstoši

Rekomendācijas

21.punktam

dalībniekiem

būtu

jāveicina

piekļuve pieejamiem kvalitatīviem bērnu aprūpes un citiem aprūpes pakalpojumiem,
lai veicinātu dzimumu līdztiesību uzņēmējdarbībā un nodarbinātības iespējas, kā ar
sniegtu iespējas pāriet uz formālo ekonomiku.
Stimuli, atbilstība un sankcijas
Nākamā Rekomendācijas daļa un tās 22.-30.punkts sniedz ieteikumus attiecībā uz
stimuliem, atbilstību un piemērošanu. Saskaņā ar 22.punktu dalībvalstīm būtu jāveic
atbilstoši pasākumi, lai novērstu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un sociālo
iemaksu veikšanas, darba tiesību normu ievērošanas, tostarp kombinējot preventīvos
pasākumus, tiesību aizsardzību un efektīvas sankcijas. Jebkuriem stimulējošiem

53

SDO Konvencija par minimālās algas noteikšanu, 1970.gads (C131). Pieejama latviešu valodā:
www.vvc.gov.lv.
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pasākumiem ir jābūt saistītiem ar efektīvu un savlaicīgu pāreju no neformālas uz
formālu ekonomiku.
Atbilstoši Rekomendācijas 23.punktam dalībvalstīm būtu jāsamazina šķēršļi pārejā uz
formālu ekonomiku un jāveic pasākumi, lai veicinātu korupcijas novēršanu un labu
pārvaldību. Šajā sakarā saskaņā ar Rekomendācijas 24.punktu dalībvalstīm būtu
jānodrošina stimuli un jāpopularizē pārejas uz formālu ekonomiku priekšrocības, to
starpā uzlabotu piekļuvi biznesa pakalpojumiem, finansēm, infrastruktūrai, tirgiem,
tehnoloģijām, apmācību un prasmju programmām un īpašuma tiesībām.
Rekomendācijas 25.punkts sniedz norādījumus mikro un mazo ekonomikas vienību
formalizācijai. Dalībvalstīm ir ieteicams:
(a)

veikt

uzņēmējdarbības

uzsākšanas

reformas,

samazinot

reģistrācijas

izmaksas un procedūru ilgumu un uzlabojot piekļuvi pakalpojumiem,
piemēram, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas;
(b)

samazināt

atbilstības

tiesību

aktiem

izmaksas,

ieviešot

vienkāršotu

nodokļu un iemaksu novērtēšanas sistēmu un maksāšanas režīmu;
(c)

veicināt piekļuvi publiskajiem iepirkumiem, kas atbilst tiesību aktiem,
tostarp darba tiesībām, izmantojot tādus

pasākumus

kā

iepirkuma

procedūru un apjomu pielāgošana, apmācību un konsultāciju par dalību
publisko iepirkumu konkursos nodrošināšana, un kvotu rezervēšana šīm
ekonomikas vienībām;
(d)

uzlabot piekļuvi iekļaujošiem finanšu pakalpojumiem, piemēram, kredītam
un

kapitālam,

maksājumu

un

apdrošināšanas

pakalpojumiem,

uzkrājumiem, un garantiju shēmām, kas ir pielāgotas šo ekonomikas
vienību lielumam un vajadzībām;
(e)

uzlabot

piekļuvi uzņēmējdarbības

apmācībām, prasmju

attīstībai

un

pielāgotiem biznesa attīstības pakalpojumiem; un
(f)

uzlabot piekļuvi sociālās aizsardzības pārklājumam.

Rekomendācijas 26.punkts uzsver atbilstības pasākumu stiprināšanas nepieciešamu.
Tas paredz dalībvalstīm izstrādāt attiecīgus mehānismus vai pārskatīt esošos
mehānismus ar mērķi nodrošināt atbilstību tiesību aktiem tajā skaitā, bet ne tikai, lai
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nodrošinātu darba attiecību atzīšanu un īstenošanu, lai atvieglotu pāreju uz formālu
ekonomiku.
Savukārt 27.punkts sniedz ieteikumus saistībā ar darba inspekcijām. Dalībvalstīm ir
jānodrošina pietiekamas un atbilstošas inspekciju sistēmās un jāpaplašina darba
inspekciju pārbaužu pārklājums uz visām darbavietām neformālā ekonomikā, lai
aizsargātu darba ņēmējus, un sniegtu ieteikumus izpildinstitūcijām, tostarp par to,
kā risināt darba apstākļu izaicinājumus neformālā ekonomikā.
Lai ieviestu minēto institucionālo atbalstu, atbilstoši 28.punktam dalībvalstīm būtu
jāveic pasākumi, lai nodrošinātu efektīvu informācijas sniegšanu un palīdzību ar
mērķi nodrošināt atbilstību attiecīgajiem tiesību aktiem, kā arī iesaistīto dalībnieku
kapacitātes stiprināšanu.
Saistībā ar tiesību aizsardzību un īstenošanu saskaņā ar 29.punktu dalībvalstīm būtu
jāievieš efektīvas un pieejamas sūdzību un pārsūdzību procedūras.
Visbeidzot Rekomendācijas 30.punkts pievēršanas sankciju jautājumam. Dalībvalstīm
ir jānodrošina preventīvie un atbilstošie koriģējošie pasākumi, lai atvieglotu pāreju uz
formālu ekonomiku, un nodrošinātu, ka administratīvās, civilās vai soda sankcijas par
neatbilstību tiesību aktiem, ir pietiekoši un stingri piemērotas.
Sociālais dialogs, darba devēju un darba ņēmēju organizāciju loma
Nākamā Rekomendācijas sadaļa ir īpaši būtiska sociālajiem partneriem. Tā uzsver
darbinieku un darba devēju organizāciju lomu un nepieciešamību paplašināt dalības
iespējas un organizāciju pakalpojumus attiecībā uz darbiniekiem un ekonomikas
vienībām, kas darbojas neformālā ekonomikā.
Atbilstoši Rekomendācijas 31.punktam dalībvalstīm ir jānodrošina, ka personas,
kuras ir neformālā ekonomikā, bauda apvienošanās brīvību un tiesības uz koplīgumu
pārrunām, tai skaitā tiesības izveidot organizācijas vai pievienoties organizācijām,
federācijām un konfederācijām savas izvēles, ievērojot attiecīgās organizācijas
statūtus.
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Lai

iepriekšminētais

būtu

iespējams,

atbilstoši

Rekomendācijas

32.punktam

dalībvalstīm ir jārada darba devējiem un darba ņēmējiem labvēlīga vide tiesību
veidot organizācijas un slēgt koplīgumus īstenošanai, kā arī dalībai sociālajā dialogā,
pārejot uz formālu ekonomiku.
Saskaņā ar Rekomendācijas 33.punktu darba devēju un darba ņēmēju organizācijām
ir ieteicams paplašināt iespējas kļūt par biedru un pakalpojumus uz darba ņēmējiem
un ekonomikas vienībām neformālā ekonomikā.
Dalībvalstīm

atbilstoši

Rekomendācijas

34.punktam,

izstrādājot,

īstenojot

un

novērtējot politiku un programmas, kas attiecas uz neformālu ekonomiku, vajadzētu
konsultēties ar un veicināt aktīvo visvairāk biedru pārstāvošo darba devēju un darba
ņēmēju organizāciju, kurām jāietver savās aprindās saskaņā ar nacionālo praksi
pārstāvji no reprezentatīvajām darba ņēmēju un ekonomikas vienību neformālā
ekonomikā organizācijām, līdzdalību.
Kā to paredz Rekomendācijas 35.punkts darba devēju un darba ņēmēju organizācijas
var lūgt SDO biroja palīdzību, lai stiprinātu savu kapacitāti palīdzēt darba ņēmējiem
un ekonomikas vienībām neformālā ekonomikā, ar nolūku atvieglot to pāreju uz
formālu ekonomiku.
Šajā sadaļā, kā arī Rekomendācijas 6., 38., un 39.punktā, SDO dalībnieki vienojās un
uzsvēra klasiskās trīspusējās sadarbības mehānisma lomu, proti, ir uzsvērtas
valdības konsultācijas ar reprezentatīvām darba ņēmēju (arodbiedrību) un darba
devēju organizācijām. Vienlaikus SDO atzīmē nepieciešamību iesaistīt nevalstiskās
organizācijas, kuras pārstāv biedru neformālā ekonomikā intereses. Taču šādas
nevalstiskās organizācijas var piedalīties trīspusējā sadarbībā nevis pa tiešo, bet caur
reprezentatīvajām sociālo partneru organizācijām.

Statistikas datu vākšana un monitorings
Attiecībā uz statistikas datu vākšanu un monitoringu Rekomendācijas 36.punkts
mudina dalībvalstis, konsultējoties ar darba devēju un darba ņēmēju organizācijām,
regulāri:
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(a)

apkopot, analizēt un izplatīt statistiku sadalījumā pēc dzimuma, vecuma,
darbavietas un citiem specifiskiem sociāli ekonomiskiem parametriem par
neformālas ekonomikas lielumu un sastāvu, tostarp par neformālās
ekonomikas vienību un to nodarbināto skaitu; un

(b)

uzraudzīt un novērtēt formalizācijas progresu.

Statistikas datu apkopošanā un analīzē, izstrādājot

jēdzienus, definīcijas un

metodiku, saskaņā ar Rekomendācijas 37.punktu dalībvalstīm būtu jāņem vērā SDO
vadlīnijas, jo īpaši 2003.gada 17.Starptautiskās darba konferences Vadlīnijas
attiecībā uz neformālās nodarbinātības statistikas definīciju un to turpmākos
atjauninājumus.
Rekomendācijas ieviešana
Pēdējā

Rekomendācijas

sadaļa

sniedz

vadlīnijas

Rekomendācijas

ieviešanai

dalībvalstīs. Rekomendācijas 38.punkts iesaka dalībvalstīm, ieviest Rekomendācijas
normas, konsultējoties ar visvairāk biedru pārstāvošajām darba devēju un darba
ņēmēju organizācijām, izmantojot vienu vai vairākus šādu instrumentus:
(a) nacionālos tiesību aktus;
(b) koplīgumus;
(c) politikas un programmas;
(d) efektīvu

koordināciju

starp

valsts

pārvaldes

iestādēm

un

citām

ieinteresētām personām;
(e) institucionālās kapacitātes palielināšanu un resursu mobilizāciju; un
(f) citus pasākumus, kas ir atbilstoši valsts tiesību aktiem un praksei.
Saskaņā ar Rekomendācijas 39.punktu dalībvalstīm vajadzētu regulāri pārskatīt
politiku un pasākumu, kas veicina pāreju uz formālu ekonomiku, efektivitāti,
konsultējoties ar visvairāk biedru pārstāvošajām darba devēju un darba ņēmēju
organizācijām. Savukārt nosakot, izstrādājot, ieviešot un periodiski pārskatot
pasākumus, kas veikti, lai sekmētu pāreju uz formālo ekonomiku, atbilstoši
Rekomendācijas 40.punktam dalībvalstīm būtu jāņem vērā vadlīnijas, kurus sniedz
Rekomendācijas pielikumā uzskaitītie SDO un ANO instrumenti un kuri attiecas uz
neformālu ekonomiku.
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Vienlaikus Rekomendācijas 41.punkts uzsver, ka nekas šajā Rekomendācijā nebūtu
jāsaprot kā tādu, kas samazina personu neformālajā ekonomikā aizsardzību.

6. Nobeiguma komentārs

SDO kā trīspusējās sadarbības mehānisms ir būtisks arodbiedrību darbā. Tas apvieno
trīs puses – valstu valdības, darba devējus un darbiniekus - aktuālu lēmumu saistībā
ar nodarbinātību, ekonomiku un sociālajiem jautājumiem pieņemšanai.
Neskatoties uz to, ka SDO komiteju pieņemtie secinājumi reizēm var likties vispārīgi
un deklaratīvi, tie veido būtisku pamatu un ieteikumus valstu politiku par
nodarbinātības un citiem ekonomikas jautājumiem veidošanā. Uz šiem secinājumiem
arodbiedrības var atsaukties savos atzinumos un priekšlikumos NTSP ietvaros. Šie
ieteikumi nav trešo personu pieņemtie secinājumi. Zem šiem secinājumiem vai
rekomendāciju tekstiem, balsojot Konferences ietvaros, ir uzlikusi savu parakstu un
devusi piekrišanu arī Latvijas valdība. Līdz ar to tai ir jāpilda sava apņemšanās un
arodbiedrību uzdevums ir atgādināt valdības pārstāvjiem par šo apņemšanos.
Tāpat ir būtiski atzīmēt, ka starptautiskās tiesības neveidojās vienā dienā. Lai norma
kļūtu par starptautisku tiesību normu, tai ir nepieciešams suverēnu valstu atbalsts un
piekrišana, kas prasa laiku. Šodien SDO ietvaros pieņemtie komiteju diskusiju
secinājumi un vadlīnijas ir būtisks pirmais pakāpiens starptautisko tiesību normu
(konvenciju) veidošanā rīt, jo parāda esošo valstu domāšanas virzienu – nodomu par
attiecīgo jautājumu, piemēram, pāreju no neformālas uz formālu ekonomiku, MVU
attīstības atbalstīšanu.
Līdz ar to LBAS dalīborganizācijas ir aicinātas pievērst lielāku lielu uzmanību SDO
Konferencēs pieņemtajiem secinājumiem, lēmumiem, apsvērumiem un tiesiskajiem
instrumentiem, kā arī izmantot tos savā darbībā.
N.Mickeviča
30.06.2015.
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