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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že je nutné kontrolovat dodržování předepsané doby řízení a odpočinku 
a zákonem povolené pracovní doby, započítávat veškerou práci spojenou s touto činností 
jako pracovní dobu a kontrolovat dodržování evropských norem v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, a to v souvislosti se všemi osobami pověřenými doručováním 
balíků bez ohledu na jejich postavení z hlediska zaměstnání;

2. vítá skutečnost, že v zájmu vytvoření společného evropského trhu doručování balíků se 
Komise zasazuje o zjednodušení přeshraničního doručování balíků pro spotřebitele 
a podniky tím, že se zvýší transparentnost doručovacího procesu a že budou zavedeny 
možnosti pro sledování balíků a normy jakosti;

3. je si vědom toho, že elektronický obchod představuje důležitý rostoucí trh, který je třeba 
v celé Evropě podpořit fungujícím vnitřním trhem s doručováním balíků, aniž by přitom 
byly porušeny sociální normy a normy v oblasti zaměstnanosti členských států či 
znevýhodněny malé a střední podniky a nově zakládané podniky; upozorňuje, že zvyšující 
se konkurenční tlak v tomto odvětví by neměl být na úkor podmínek zaměstnání 
a pracovních podmínek;

4. domnívá se, že zásadní z hlediska vhodných opatření pro změnu a přizpůsobení se je 
vývoj kompatibilních informačních systémů a odborné školení zaměstnanců; domnívá se, 
že je povinností zaměstnavatelů seznámit zaměstnance řádně s novými technologiemi, 
které jsou přínosné pro doručování zboží zakoupeného online a jsou stále rozšířenější 
a složitější; domnívá se, že v případě pracovníků se smlouvou na dobu určitou musí
zaměstnavatel zajistit jejich odpovídající přípravu a odborné školení;

5. považuje za nezbytné, aby zaměstnanci v tomto odvětví měli přístup k přiměřeným 
možnostem vzdělávání a odborného školení a aby byli odměňováni v souladu 
s kolektivními smlouvami nebo právními předpisy a postupy daných členských států; 
vyjadřuje politování nad tím, že Komise nevěnuje ve své zelené knize dostatečnou 
pozornost důležité roli, kterou v této souvislosti hrají sociální partneři; konstatuje, že 
regulace hospodářské oblasti musí být spojena s regulací oblasti sociální, zejména 
s ohledem na formy zaměstnávání, které jsou založeny na samostatné výdělečné činnosti, 
na pracovních poměrech na dobu určitou a částečných pracovních úvazcích;

6. zdůrazňuje skutečnost, že doručovací společnosti zadávají velmi vysoký podíl své činnosti 
subdodavatelům; domnívá se, že zadávání zakázek subdodavatelům nesmí vést k tomu, že 
by se společnosti vyhýbaly požadavkům na odměňování a nedodržovaly pracovní 
podmínky a podmínky zaměstnání; upozorňuje na dlouhodobé dopady nejistých 
pracovních poměrů na systémy sociálního zabezpečení členských států;

7. vyzývá sociální partnery, aby uzavřely kolektivní smlouvy týkající se činnosti společností 
poskytujících balíkové služby; očekává od členských států, že zpřísní dohled nad 
poskytovateli balíkových služeb a jejich subdodavateli, pokud jde o podmínky zaměstnání 
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a pracovní podmínky; zdůrazňuje v této souvislosti zásadu stejné odměny za stejnou práci 
vykonávanou na stejném místě pro zaměstnance se stejnými zkušenostmi, stejnými 
odbornými znalostmi a stejnou délkou pracovního poměru;

8. zdůrazňuje význam elektronického obchodu a s ním souvisejících balíkových služeb pro 
malé a střední podniky, nově zakládané podniky a v nich zaměstnané pracovníky;

9. mimoto zdůrazňuje, že zpomalený růst přeshraničního elektronického obchodu nelze 
přičítat pouze nedostatkům v oblasti doručování, ale že příčiny spočívají spíše v nejistotě 
ohledně práv spotřebitelů a právní ochrany v přeshraničním elektronickém obchodě; žádá 
proto Komisi, aby aktivně vystupovala v oblasti ochrany spotřebitelů, a usnadnila tak dále 
elektronický obchod.
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