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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om det Indre Marked 
og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. betoner nødvendigheden af at kontrollere overholdelsen af de foreskrevne køre- og 
hviletider og lovgivningsmæssigt tilladte arbejdstider, at medregne alle arbejdsopgaver, 
der er forbundet med aktiviteten, som arbejdstid samt at kontrollere overholdelsen af 
europæiske standarder på området for beskyttelse af sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen for alle personer, der er beskæftiget med leveringer, uanset deres 
beskæftigelsesstatus;

2. glæder sig over Kommissionens bestræbelser på at forenkle grænseoverskridende 
pakkelevering for forbrugere og virksomheder gennem øget gennemsigtighed i 
leveringsprocessen, sporingsmuligheder og indførelsen af kvalitetsstandarder med henblik 
på at skabe et fælles europæisk leveringsmarked;

3. er bevidst om, at e-handel er et vigtigt marked i vækst, som bør fremmes på EU-plan 
gennem et velfungerende indre marked for pakkeleveringer, uden at dette tilsidesætter 
medlemsstaternes sociale og beskæftigelsesmæssige standarder, og uden at dette er til 
gene for SMV'er og nyetablerede virksomheder; advarer om, at den øgede konkurrence i 
sektoren ikke bør ske på bekostning af ansættelses- og arbejdsvilkår;

4. er af den holdning, at udvikling af kompatible informationssystemer og videreuddannelse 
af de ansatte er blandt nøglerne til formålstjenlige omlægnings- og 
tilpasningsforanstaltninger; betragter det som arbejdsgiverens hverv at gøre arbejdstagerne 
fortrolige med nye teknologier, som kan være til støtte i forbindelse med onlinelevering, 
der tiltager i omfang og kompleksitet; mener, at i tilfælde, hvor der er tale om midlertidige 
kontrakter, påhviler det arbejdsgiveren at stille passende forberedelse og uddannelse til 
rådighed; 

5. anser det for nødvendigt, at ansatte inden for denne sektor har adgang til passende 
uddannelsesmuligheder, og at de aflønnes i overensstemmelse med kollektive 
overenskomster og/eller medlemsstaternes lovgivninger eller praksisser; beklager, at der 
ikke i tilstrækkelig grad i Kommissionens grønbog henvises til arbejdsmarkedets parters 
rolle i denne forbindelse; konstaterer, at en økonomisk regulering skal gå hånd i hånd med 
en social regulering, især med henblik på beskæftigelsesmodeller, som er baseret på 
selvstændig beskæftigelse, midlertidig beskæftigelse og deltidsbeskæftigelse;

6. fremhæver den kendsgerning, at kurerfirmaer outsourcer en enormt høj andel af deres 
aktiviteter; slår til lyd for, at outsourcing ikke må føre til, at virksomheder omgår lønkrav 
eller undlader at overholde overenskomstmæssige bestemmelser, for så vidt angår arbejds-
og ansættelsesvilkår; henleder opmærksomheden på de langfristede konsekvenser af 
usikker beskæftigelse for medlemsstaternes sociale sikringsordninger;  

7. tilskynder arbejdsmarkedets parter til at indgå kollektive overenskomster i forbindelse 
med pakkeleverandørernes aktiviteter; forventer, at medlemsstaterne øger kontrollen med 
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pakkeleverandører og deres leverandørvirksomheder, for så vidt angår ansættelses- og 
arbejdsvilkår; understreger i denne forbindelse princippet om lige løn for lige arbejde, der 
udføres samme sted af ansatte med samme erfaring, knowhow og anciennitet;

8. understreger den betydning, som e-handel og de dermed forbundne pakketjenester har for 
SMV'er, nyetablerede virksomheder og deres ansatte;

9. understreger desuden, at langsom vækst inden for grænseoverskridende e-handel ikke 
udelukkende skyldes mangler på leveringsområdet, men derimod i langt højere grad 
usikkerhed om forbrugerrettigheder og retlig beskyttelse i forbindelse med 
grænseoverskridende e-handel; opfordrer derfor Kommissionen til inden for rammerne af 
forbrugerbeskyttelse at træffe foranstaltninger for at lette den grænseoverskridende e-
handel yderligere.
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