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FORSLAG 

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Transport- og Turismeudvalget, 

som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 

vedtager: 

1. bemærker, at sektoren for posttjenester som følge af teknologiske fremskridt og 

digitaliseringen i de seneste år har forandret sig, og at modernisering og diversificering af 

posttjenesterne har haft stor indvirkning på arbejdsbetingelserne og beskæftigelsen i 

sektoren, navnlig i fjerntliggende egne, landområder eller bjergegne, og at den 

overordnede beskæftigelse er faldet i de seneste 20 år med en gennemsnitlig nedgang i 

beskæftigelsen i sektoren på 4,4 % mellem 2012 og 2013 i EU-28; 

2. bemærker, at mængden af brevforsendelser i EU er aftagende på grund af digitale 

redskabers erstatning af papirforsendelser, mens eksprestjenester benyttes i tiltagende 

omfang; bemærker, at antallet af beskæftigede hos forsyningspligtudbydere er faldet på 

grund af et faldende antal brevforsendelser kombineret med modernisering og øget 

automatisering; bemærker, at antallet af postkontorer og dermed også antallet af ansatte 

inden for denne sektor er faldet som følge af nye teknologiske fremskridt, der giver os 

adgang til tjenester og kommunikationsmuligheder hjemmefra; 

3. minder om, at levering af posttjenester er væsentlig for regional udvikling, social 

inklusion og den økonomiske og territoriale sammenhængskraft i EU og spiller en særlig 

vigtig rolle i landområder og fjerntliggende egne, som beskrevet i artikel 3, stk. 2, og 

betragtning 19, 20 og 22 i direktivet om posttjenester; påpeger derfor, at det er vigtigt at 

bevare posttjenesterne i fjerntliggende egne, landområder eller bjergegne for at lette 

kommunikationen mellem mennesker og garantere levering af uundværlige posttjenester, 

herunder lokale adgangspunkter; opfordrer derfor medlemsstaterne og de regionale 

myndigheder til at evaluere effekten af direktivet om posttjenester (97/67/EF som ændret 

ved direktiv 2008/6/EF) for EU's borgere, navnlig i fjerntliggende egne, landområder eller 

bjergegne, og sikre, at forsyningspligten opfyldes mindst fem dage om ugen som fastlagt i 

direktiv 2008/6/EF; opfordrer medlemsstaterne til at fremskynde etableringen af bredbånd 

i landdistrikterne, således at de får mulighed for at udnytte det digitale indre markeds 

potentiale fuldt ud, navnlig med hensyn til jobskabelse, konkurrenceevne, innovation og 

adgang til nye onlinetjenester, særlig onlineposttjenester, og til at sikre den fortsatte og 

fremtidige vækst inden for tjenesterne; minder om, at postsektorens fulde markedsåbning 

ikke bør medføre en koncentration af private tjenester i de mere profitable regioner såsom 

tæt befolkede områder; opfordrer derfor de ansvarlige myndigheder til at analysere og 

forebygge negative konsekvenser af en for stor grad af selektivitet; opfordrer 

Kommissionen og medlemsstaterne til at udveksle eksempler på bedste praksis 

vedrørende forsyningspligtudbydere; 

4. bemærker, at antallet af deltidsansatte, vikaransatte og selvstændige i sektoren er steget, 

og at udviklingen generelt går i retning af mere fleksible ansættelseskontrakter, der under 

nogle betingelser kan føre til usikre ansættelsesforhold uden tilstrækkelig sikring af 

arbejdstagernes vilkår; bifalder udviklingen af nye arbejdstidsmodeller, der for eksempel 

sikrer, at arbejdstagerne kan opnå en bedre balance mellem familie- og arbejdsliv, 

gennemføre videreuddannelse eller har mulighed for at arbejde på deltid; bemærker, at 

nye, fleksible ansættelseskontrakter ikke må medføre potentielle risici for arbejdstagerne, 
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f.eks. i form af overbelastning eller løn, der ikke er i overensstemmelse med 

arbejdsindsatsen; understreger derfor, at der er behov for fleksibilitet på arbejdsmarkedet 

på den ene side og økonomisk og social sikkerhed på arbejdsmarkedet på den anden side; 

understreger, at reduktion af omkostningerne til arbejdskraft ved en forringelse af 

arbejdsvilkårene og de beskæftigelsesmæssige standarder ikke bør betragtes som 

fleksibilitet; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at overvåge aktiviteterne for 

at modvirke proformaselvstændighed inden for postsektoren; opfordrer mere generelt 

medlemsstaterne til at forhindre, at ansættelseskontrakters fleksibilitet påvirker 

arbejdstagerne i negativ retning; 

5. konstaterer, at liberaliseringen af postsektoren i nogle medlemsstater har medført store 

forskelle i arbejds- og lønvilkårene mellem forsyningspligtudbydere og konkurrerende 

postvirksomheder, der leverer specifikke posttjenester; understreger behovet for en mere 

bæredygtig beskæftigelse af høj kvalitet inden for denne sektor; 

6. bifalder den vigtige rolle, som fagforeninger har spillet i mange medlemsstater, hvor de i 

samarbejde med forsyningspligtudbyderne har forsøgt at håndtere ændringerne i sektoren 

for posttjenester på en socialt ansvarlig måde; understreger vigtigheden af stærke og 

uafhængige arbejdsmarkedsparter i postsektoren, en institutionaliseret 

arbejdsmarkedsdialog og inddragelse af arbejdstagerne i virksomhedsanliggender; 

7. advarer om, at der har været en række eksempler på illoyal konkurrence inden for 

postsektoren; minder om, at illoyal konkurrence1 kan bidrage til forringelsen af 

arbejdsvilkårene; opfordrer de ansvarlige myndigheder til at pålægge passende sanktioner 

i ethvert tilfælde af misbrug i denne forbindelse; 

8. understreger vigtigheden af at overvåge overholdelsen af de obligatoriske køre-hvile-

tidsbestemmelser samt arbejdstider i postsektoren; mener, at overvågningen skal ske ved 

hjælp af digitalt kontroludstyr, der installeres i køretøjerne; minder om, at forordning (EU) 

nr. 165/2014 om takografer inden for vejtransport ikke gælder for køretøjer på under 3,5 

tons; tilskynder på den baggrund til en intensivering af kontrollen af arbejds- og 

hviletider; minder om, at alle en medarbejders aktiviteter i forbindelse med 

arbejdsrelaterede opgaver betragtes som arbejdstid; understreger ligeledes vigtigheden af 

at overvåge overholdelsen af EU-lovgivningen og den nationale lovgivning om 

beskyttelse af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, herunder forholdene i køretøjer, 

for alle personer, der medvirker ved udførelse af posttjenester, uanset om deres 

beskæftigelsesstatus er selvstændig, underleverandør, vikar eller kontraktansat; 

9. finder det nødvendigt at sikre en balance mellem fri konkurrence, forbrugernes behov, den 

forsyningspligtige virksomheds bæredygtighed og finansiering samt bevarelse af 

arbejdspladser; 

10. ser med bekymring på forsøgene på at tilsidesætte de gældende regler vedrørende 

mindsteløn ved at øge arbejdsbyrden i et omfang, der ikke kan overkommes inden for den 

lønnede arbejdstid; 

11. påpeger, at der gennem omstruktureringen og nye aktiviteter såsom logistik, finansielle 

tjenesteydelser og telefoni i sektoren for posttjenester kunne skabes nye job; henleder 
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opmærksomheden på betydningen af uddannelse, efteruddannelse og omskoling for at 

sikre arbejdstagerne arbejdsmæssige færdigheder svarende til kravene i det 21. 

århundrede, f.eks. digitale kompetencer, og fremhæver arbejdsmarkedets parters vigtige 

rolle i denne forbindelse; bemærker, at vellykkede projekter til diversifikation af 

posttjenester i nogle medlemsstater, herunder udvidelse af finansielle ydelser (f.eks. 

postsparekasser), tjenesteydelser til lokale myndigheder, levering af digital og hybrid post 

samt pakkeudbringning til kunder for virksomheder, har hindret massive jobtab; betragter 

det som arbejdsgiverens opgave i passende omfang at indføre medarbejderne i nye 

teknologier såsom IT og trackingsystemer; understreger, at hvis der er tale om midlertidigt 

arbejde, påhviler det formidlingsagenturet at stille den passende forberedelse og 

uddannelse til rådighed for arbejdstagerne; 

12. fremhæver Erasmus+-programmet Leonardo da Vinci for erhvervsmæssig efter- og 

videreuddannelse som et nyttigt redskab til støtte for omdannelsen af posttjenesterne; gør 

opmærksom på, at også ældre arbejdstagere skal efter- og videreuddannes, og at dette også 

kan føre til stress; 

13. fremhæver de muligheder, som forbrugerne, SMV'erne, netbutikkerne samt postsektoren 

har på det voksende marked for pakkeudbringning, både inden for medlemsstaterne og på 

tværs af deres grænser; understreger dog, at tjenester som pakkeudbringning på tværs af 

landegrænser skal være tilgængelige til rimelige og transparente priser, og tilstrækkelig 

tillægsservice til levering skal tilbydes, f.eks. track and trace-muligheder og interoperable 

leveringstjenester, for at få fordel af væksten på området; 

14. bifalder arbejdet i Udvalget for den Sociale Dialog inden for sektoren for posttjenester og 

henviser til projektet "Managing demographic challenges and finding sustainable 

solutions by the social partners in the postal sector", der er iværksat af europæiske 

arbejdsmarkedsparter; 

15. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indsamle flere data om 

beskæftigelsestal og -vilkår i postsektoren for bedre at kunne vurdere den faktiske 

situation efter den fulde åbning af markedet og at reagere effektivt på udviklingen og 

eventuelle problemer; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at iværksætte en 

tæt overvågning af nye metoder til automatiseret postomdeling og deres indvirkning på 

arbejdsvilkårene og beskæftigelsen og til om nødvendigt at vurdere behovet for 

modernisering af social- og beskæftigelseslovgivningen for at være på forkant med 

kommende ændringer i postsektoren; opfordrer arbejdsmarkedets parter til ligeledes at 

ajourføre de kollektive aftaler, hvor det måtte være nødvendigt, for at sikre høje 

standarder for ansættelses- og arbejdsvilkår; 

16. bifalder, at enkelte medlemsstater anvender artikel 9, stk. 2, andet afsnit, femte led, i 

direktiv 97/67/EF og opfordrer alle medlemsstater til tage højde for arbejdsvilkårene som 

kriterium for licens- og godkendelsesprocedurer; 

17. understreger fordelene ved bæredygtige arbejdspladser af høj kvalitet inden for post- og 

leveringstjenester, herunder ved at yde høj og ensartet service til forbrugerne; 

18. bifalder, at de fleste forsyningspligtudbydere i medlemsstaterne har indgået kollektive 

aftaler, og minder om deres væsentlige rolle; opfordrer arbejdsmarkedets parter til at 

forhandle om kollektive aftaler for alle posttjenester i overensstemmelse med national 
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lovgivning og praksis, eftersom de er et effektivt redskab til at forebygge konkurrence om 

de laveste sociale, arbejds- og beskæftigelsesmæssige standarder og til at sikre et 

anstændigt lønniveau for alle medarbejdere og fair konkurrence mellem udbydere af 

posttjenester; 

19. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i forbindelse med udarbejdelse af nye 

bestemmelser for markedet for posttjenester og navnlig i forbindelse med processen for 

etablering af det digitale indre marked at tage hensyn til den strategiske betydning af 

offentlige postoperatører, der leverer en forsyningspligtydelse, og behovet for at sikre høje 

standarder for beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder inden for sektoren for 

posttjenester; 

20. opfordrer medlemsstaterne til at garantere alle arbejdstagere i sektoren for posttjenester 

anstændige arbejdsvilkår, herunder det krævede niveau af sundhed og sikkerhed på 

arbejdspladsen, uanset størrelsen og typen af den virksomhed, der ansætter dem, 

arbejdsstedet eller den underliggende ansættelseskontrakt; understreger betydningen af 

sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, navnlig i forbindelse med den demografiske 

udvikling og arbejdstagernes høje mobilitet i postsektoren; bifalder samarbejdet mellem 

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og de sektorspecifikke 

arbejdsmarkedsparter inden for rammerne af kampagnen 'Healthy Workplaces Manage 

Stress';  

 



 

AD\1098240DA.doc 7/7 PE580.673v02-00 

 DA 

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING 
I RÅDGIVENDE UDVALG 

Dato for vedtagelse 21.6.2016    

Resultat af den endelige afstemning +: 

–: 

0: 

40 

6 

0 

Til stede ved den endelige afstemning - 

medlemmer 

Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, 

Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros 

Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, 

Danuta Jazłowiecka, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-

Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Morten 

Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Emilian Pavel, Georgi 

Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, 

Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Yana Toom, Marita 

Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka 

Til stede ved den endelige afstemning – 

stedfortrædere 

Daniela Aiuto, Georges Bach, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, 

Edouard Martin, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Neoklis Sylikiotis, 

Flavio Zanonato, Gabriele Zimmer 

Til stede ved den endelige afstemning – 

stedfortrædere (forretningsordenens art. 

200, stk. 2) 

Paul Tang 

 
 


