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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по вътрешния 
пазар и защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. подчертава необходимостта от упражняване на контрол върху спазването на 
посоченото време за управление и периодите на почивка и разрешеното със закон 
работно време с цел зачитане на всички свързани дейности като работно време, 
както и с цел упражняване на контрол върху спазването на европейските стандарти 
за безопасност и здравословни условия на труд за всички лица, отговорни за 
извършване на услугата, независимо от техния статут на заетост;

2. приветства ангажимента на Комисията за осигуряване на опростени трансгранични 
доставки на колетни пратки за потребители и предприятия чрез по-голяма 
прозрачност на процеса на доставка, възможности за проследяване, както и чрез 
стандарти за качество с цел създаване на общ европейски пазар за доставка;

3. съзнава, че електронната търговия е важен пазар, който бележи растеж и който 
следва да се насърчава в цяла Европа чрез функциониращ вътрешен пазар за 
колетни пратки, без това да накърнява социалните и свързаните със заетостта 
стандарти на държавите членки или да поставя МСП и новосъздадените 
предприятия в неравностойно положение; предупреждава, че нарастването на 
конкуренцията в отрасъла не следва да бъде за сметка на условията на заетост и 
труд;

4. счита, че един от ключовете към разумните преходни и адаптационни мерки се 
намира в разработването на съвместими информационни системи и образованието и 
обучението на работниците и служителите; счита, че е задача на работодателите да 
осигуряват за работниците достатъчни познания за боравенето с нови технологии, 
които могат да бъдат от полза в контекста на нарастващия обем и повишаването на 
комплексния характер на доставките в интернет; счита, че в случай на временна 
заетост работодателят трябва да осигури съответна подготовка и обучение;

5. счита, че е необходимо работниците и служителите в този сектор да имат достъп до 
съответни възможности за обучение и образование и да получават възнаграждение в 
съответствие с колективните трудови договори и/или със законодателството или 
практиките в държавите членки; изразява съжаление поради факта, че в Зелената 
книга на Комисията не се споменава в задоволителна степен важната роля на 
социалните партньори в този контекст; отбелязва, че икономическото регулиране 
трябва да се провежда успоредно със социалното регулиране, особено по отношение 
на моделите на заетост, които се основават на самостоятелна заетост, временна 
работа и работа на непълно работно време;

6. подчертава факта, че дружествата за доставки възлагат изключително висок дял от 
своята дейност на външни изпълнители; счита, че възлагането на външни 
изпълнители не трябва да води до неизпълнение от страна на предприятията на 
своите задължения по отношение на трудовото възнаграждение или до неспазване 
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на разпоредбите относно условията на заетост и труд; обръща внимание на 
дългосрочните последици за съществуването на здравните и осигурителните схеми 
на държавите членки, възникващи в резултат от несигурната заетост;

7. насърчава социалните партньори да сключват колективни споразумения, свързани с 
дейността на предприятията за доставка на колетни пратки; очаква държавите 
членки да повишават контрола върху предприятията за доставки на колетни пратки 
и върху техните подизпълнители, що се отнася до условията на заетост и труд; в 
този контекст подчертава принципа на равно заплащане за равен труд на същото 
място на работници с еднакъв опит, еднакви знания и еднакъв трудов стаж;

8. подчертава значението на електронната търговия и свързаните с нея услуги за 
колетни пратки за средната класа, новосъздадените предприятия и заетите в тях 
работници и служители;

9. подчертава освен това, че забавеният растеж на трансграничната електронна онлайн 
търговия не се дължи като цяло на слабости в областта на доставките, а по-скоро се 
основава на неяснотите по отношение на правата на потребителите и правната 
закрила в трансграничната електронна търговия; поради това призовава Комисията 
да поеме активна роля в рамките на защитата на потребителите, за да продължи да 
улеснява трансграничната търговия.
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