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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по транспорт и 

туризъм да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 

предложения: 

1. отбелязва, че в сектора на пощенските услуги през последните години настъпиха 

значителни промени в резултат от технологичния напредък и цифровизацията, 

както и че модернизирането и диверсифицирането на пощенските услуги оказва 

силно въздействие върху условията на труда и заетостта в сектора, по-специално в 

отдалечените, селските и планинските райони, както и че общото равнище на 

заетост е намаляло през последните 20 години, като средният спад на заетостта в 

сектора на пощенските услуги възлиза на 4,4% за периода между 2012 и 2013 г. за 

ЕС28; 

2. отбелязва, че броят на изпращаните писма в ЕС спада в резултата от замяната на 

хартията като носител с цифрови средства, докато търсенето на услуги за експресни 

доставки непрекъснато нараства; отбелязва, че заетостта при доставчиците на 

универсална услуга е намаляла като резултат от намаляващия обем на писмата в 

съчетание с модернизацията и увеличаващата се автоматизация; отбелязва, че 

поради технологичния напредък, който предоставя на гражданите възможност за 

достъп до услуги и съобщения от дома, броят на пощенските станции, а 

следователно и на заетите в сектора, е намалял; 

3. припомня, че предоставянето на пощенски услуги е от съществено значение за 

регионалното развитие, социалното приобщаване и икономическото и 

териториалното сближаване на ЕС и играе особено важна роля в селските и 

отдалечените райони, както е посочено в член 3, параграф 2 и съображения 19, 20 и 

22 от Директивата за пощенските услуги; поради това посочва, че е от съществено 

значение поддържането на пощенските услуги в отдалечените, селските и 

планинските райони, за да се улесни общуването между хората и да се гарантира 

предлагането на незаменимите пощенски услуги, включително място за достъп на 

местно равнище; поради това призовава държавите членки да извършат оценка на 

въздействието на Директивата за пощенските услуги (Директива 97/67/EО, 

изменена с Директива 2008/6/EО) върху европейските граждани, особено върху тези 

от тях, които живеят в отдалечени, селски и планински райони, както и да 

гарантират предлагане на универсалните услуги поне в пет дни от седмицата, както 

е предвидено в Директива 2008/6/ЕО; призовава държавите членки да ускорят 

разгръщането на широколентовите мрежи в селските райони, за да могат те да се 

възползват изцяло от ползите, които носи цифровият единен пазар, по-специално от 

гледна точка на създаването на работни места, конкурентоспособността, иновациите 

и достъпа до нови онлайн услуги, особено пощенски услуги онлайн, както и да 

гарантират запазването и бъдещото нарастване на услугите; припомня, че пълното 

отваряне на пазара в сектора на пощенските услуги следва да не води до 

концентрация на частни услуги в по-рентабилните региони, като например гъсто 

населените райони; поради това призовава компетентните органи да анализират и 

предотвратят негативните последици от преференциално избиране; поради това 

призовава Комисията и държавите членки да обменят най-добри практики по 
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отношение на доставчиците на универсална услуга; 

4. отбелязва, че броят на работещите на непълно работно време, работещите чрез 

агенции за временна заетост и самостоятелно заетите лица в сектора е нараснал и че 

като цяло тенденцията е в посока към по-гъвкави трудови договори, които при 

определени обстоятелства могат да доведат до несигурна заетост без необходимата 

закрила на работниците; приветства изграждането на нови модели за работно време, 

които предоставят на работниците възможност, например, да постигат по-добър 

баланс между семейния живот и работата, да завършат обучение в рамките на 

службата или да разполагат с варианти за работа на непълен работен ден; 

подчертава, че новите гъвкави трудови договори трябва да изключват възможни 

рискове, като например претоварване на работника или несъответстващо на 

производителността му заплащане; поради това подчертава, от една страна, 

необходимостта от гъвкавост на пазара на труда и, от друга страна, необходимостта 

от икономическа и социална сигурност за работниците; подчертава, че 

намаляването на разходите за труд чрез занижаване на условията на труд и на 

трудовите стандарти следва да не се счита за гъвкавост; призовава Комисията и 

държавите членки да следят дейностите, за да се борят срещу фиктивната 

самостоятелна заетост в сектора на пощенските услуги; призовава държавите 

членки в по-общ смисъл да предотвратят отрицателното въздействие на гъвкавостта 

в трудовите договори върху работниците; 

5. отбелязва, че либерализацията в сектора на пощенските услуги е довела до 

съществени разлики в условията на труд и заплатите между доставчиците на 

универсална услуга и конкурентните доставчици на конкретни пощенски услуги; 

изтъква необходимостта от по-устойчива и качествена заетост в сектора; 

6. приветства важната роля на синдикалните организации, които в много държави 

членки работят в сътрудничество с доставчиците на универсална услуга с цел 

преходът в сектора на пощенските услуги да се извърши по поносим от социална 

гледна точка начин; подчертава значението на силните и независими социални 

партньори в сектора на пощенските услуги, институционализирания социален 

диалог и участието на работниците и служителите по въпросите, свързани с 

дейността на дружествата; 

7. насочва вниманието към многобройните случаи на нелоялна конкуренция в сектора 

на пощенските услуги; припомня, че нелоялната конкуренция1 може да допринесе 

за влошаване на условията на труд; призовава компетентните органи да 

санкционират по необходимия начин всяко неправомерно действие в тази връзка; 

8. подчертава, че е важно да се наблюдава спазването на задължителното време за 

шофиране и почивка, както и работното време в сектора на пощенските услуги; 

счита, че наблюдението следва да се извършва посредством цифрови устройства за 

наблюдение, монтирани в превозните средства; припомня, че Регламент (ЕС) 

№ 165/2014 относно тахографите в автомобилния транспорт не се прилага за 

превозни средства с тегло, по-малко от 3,5 тона; поради тази причина призовава за 

засилване на контрола по отношение на работното време и периодите за почивка; 

припомня, че всички задачи във връзка с дейността на даден служител следва да се 

                                                 
1 COM(2015)0568, стр. 6. 
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считат за работно време; подчертава също така, че е важно да се наблюдава 

спазването на европейските и националните стандарти по отношение на защитата на 

здравословните и безопасни условия на труд, включително условията в превозните 

средства, за всички лица, участващи в процеса на извършване на пощенски 

доставки, независимо дали техният трудов статус е на самостоятелно заето лице, 

подизпълнител, срочно нает служител или договорно наето лице; 

9. счита, че е необходимо да се осигури баланс между свободната конкуренция, 

изискванията на потребителите, устойчивостта на универсалната услуга и нейното 

финансиране, както и запазването на работните места; 

10. изразява загриженост относно опитите за заобикаляне на действащите разпоредби 

за минималната работна заплата чрез увеличаване на обема на работата до такава 

степен, че да не може да бъде извършен в рамките на платеното работно време; 

11. посочва, че в резултат от преструктурирането и въвеждането на нови дейности в 

сектора на пощенските услуги, като например логистика, финансови услуги или 

телефония, може да се създават нови работни места; насочва вниманието към 

значението на обучението, допълнителното обучение и професионалната 

преквалификация с цел да се помогне на работниците да придобият професионални 

умения за 21-ви век, като например цифрови умения, и изтъква важната роля на 

социалните партньори в тази връзка; отбелязва, че успешните проекти за 

диверсификация на пощенските услуги в някои държави членки, включително 

увеличаване на финансовите услуги (например пощенски спестовни банки), услуги 

на местната администрация, предоставяне на цифрова и хибридна поща, както и 

доставка на колетни пратки от търговци на клиенти, предотвратиха масовата загуба 

на работни места; счита, че сред отговорните на работодателя е да запознае по 

подходящ начин служителите с новите технологии, като например ИТ и 

приложенията за проследяване; подчертава, че по отношение на срочните договори 

агенцията, която осигурява служителите, трябва да им осигури подходяща 

подготовка и обучение; 

12. изтъква програмата „Леонардо да Винчи“ по „Еразъм+“ за професионално 

образование или обучение като ценен инструмент в подкрепа на преобразуването на 

пощенските услуги; отбелязва, че и по-възрастните работници трябва да бъдат 

преквалифицирани и обучавани допълнително и това може също да доведе до стрес; 

13. подчертава възможностите, които се разкриват за потребителите, МСП и 

предприятията, извършващи електронна търговия на дребно, както и за самия 

сектор на пощенските услуги както в рамките на на държавите членки, така и отвъд 

техните граници; въпреки това подчертава, че за да се възползват от растежа в тази 

област, услуги като трансграничната доставка на колетни пратки трябва да бъдат на 

достъпни (включително от гледна точка на цената) и налични, като се гарантира 

прозрачност на цените и достатъчно функции във връзка с доставките, като 

например механизми за проследяване и откриване и оперативна съвместимост на 

услугите по доставка; 

14. приветства значимата работа на Комисията за социален диалог в сектора на 

пощенските услуги и изтъква проекта на европейските социални партньори под 

надслов „Овладяване на демографските предизвикателства и за намиране на 
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устойчиви решения от страна на социалните партньори в сектора на пощенските 

услуги“; 

15. призовава Комисията и държавите членки да съберат повече данни за броя 

работещи и за условията на труд в сектора на пощенските услуги, за да могат да 

преценят по-добре реалната ситуация след цялостното отваряне на пазарите, да 

реагират незабавно на тенденциите и да решават евентуалните проблеми; призовава 

Комисията и държавите членки да следят внимателно новите средства за 

автоматизирани пощенски доставки и тяхното въздействие върху условията на труд 

и заетостта и да оценят необходимостта от модернизиране на социалното и 

трудовото законодателство, за да бъдат в крак с промените в сектора на пощенските 

услуги; насърчава социалните партньори също така да актуализират колективните 

трудови договори, когато е необходимо, с цел да могат да се гарантират високи 

стандарти на труд и заетост; 

16. приветства прилагането на член 9, параграф 2, втора алинея, пето тире от Директива 

97/67/ЕО от отделни държави членки и призовава всички държави членки да 

отчетат условията на труд като критерии при процедури по издаване на лицензи и 

разрешителни; 

17. подчертава ползите от качествени и устойчиви работни места в сферата на 

пощенските услуги и услугите за доставки, включително по отношение на 

осигуряването на високи и последователни стандарти на обслужване на 

потребителите; 

18. приветства факта, че повечето от доставчиците на универсална услуга в държавите 

членки са сключили колективни трудови договори и припомня тяхната съществена 

роля; насърчава социалните партньори да договорят колективни споразумения за 

всички пощенски услуги в съответствие с националните закони и практика, тъй като 

те са ефективен инструмент за борба срещу надпревара за достигане на най-ниски 

равнища по отношение на социалните и трудовите стандарти и стандартите за 

заетост, както и за гарантиране на достойно възнаграждение за всички работници и 

лоялна конкуренция между доставчиците на пощенски услуги; 

19. призовава Комисията и държавите членки при разработването на нови регулации за 

пазара на пощенските услуги, и по-специално във връзка с процеса на създаване на 

цифровия единен пазар, да вземат предвид стратегическото значение на публичните 

пощенски оператори, предоставящи универсални услуги, както и необходимостта да 

се гарантират високи стандарти на защита на правата на работещите в сектора на 

пощенските услуги; 

20. призовава държавите членки да осигурят на всички работници в сектора на 

пощенските услуги достойни условия на труд, включително необходимото равнище 

на защита по отношение на здравословните и безопасни условия на труд, 

независимо от размера на дружеството, което им осигурява заетост, от 

местоработата или от сключения договор; подчертава значението на здравословните 

и безопасни условия на труд, особено но фона на демографските промени и 

високата мобилност на работниците в сектора на пощенските услуги; приветства 

сътрудничеството на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-

OSHA) със секторните социални партньори в рамките на кампанията „Здравословни 
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работни места за овладяване на стреса“.  
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