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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής 
Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να παρακολουθείται η τήρηση των προβλεπόμενων 
χρόνων οδήγησης και ανάπαυσης και των ωραρίων εργασίας που επιτρέπονται από τη 
νομοθεσία, να θεωρούνται χρόνος εργασίας όλα τα καθήκοντα που συνδέονται με τη 
δραστηριότητα, και να παρακολουθείται η συμμόρφωση προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
προστασίας της υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία για όλα τα άτομα που 
εμπλέκονται στις παραδόσεις, ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησής τους·

2. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για την απλοποίηση της διασυνοριακής 
παράδοσης δεμάτων προς όφελος των καταναλωτών και των επιχειρήσεων με την αύξηση 
της διαφάνειας στη διαδικασία παράδοσης, την προσφορά δυνατοτήτων παρακολούθησης 
και τον καθορισμό προτύπων ποιότητας για την εγκαθίδρυση μιας κοινής ευρωπαϊκής 
αγοράς υπηρεσιών παράδοσης·

3. γνωρίζει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί σημαντική αναπτυσσόμενη αγορά, που θα 
πρέπει να προωθηθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω μιας λειτουργικής εσωτερικής 
αγοράς παράδοσης δεμάτων, χωρίς αυτό να συνεπάγεται παραβίαση των κοινωνικών και 
εργασιακών προτύπων στα επιμέρους κράτη μέλη ή συγκριτικά μειονεκτήματα για τις 
ΜΜΕ και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ο 
εντεινόμενος ανταγωνισμός στον τομέα δεν θα πρέπει να αποβεί εις βάρος των όρων 
απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας·

4. θεωρεί ότι η ανάπτυξη συμβατών συστημάτων πληροφορικής και η κατάρτιση των 
εργαζομένων αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες στη λήψη κατάλληλων μέτρων 
μετασχηματισμού και προσαρμογής  πιστεύει ότι είναι καθήκον των εργοδοτών να 
μεριμνούν για την επαρκή εξοικείωση των εργαζομένων με τις νέες τεχνολογίες 
υποστήριξης της ηλεκτρονικής παράδοσης, οι οποίες καθίστανται διαρκώς πιο 
διαδεδομένες και πιο σύνθετες· θεωρεί ότι, στην περίπτωση συμβάσεων ορισμένου 
χρόνου, οι εργοδότες πρέπει να παρέχουν κατάλληλη προετοιμασία και κατάρτιση·

5. θεωρεί αναγκαίο, οι απασχολούμενοι του τομέα να διαθέτουν δυνατότητες για κατάλληλη 
κατάρτιση και να αμείβονται σύμφωνα με τις συλλογικές συμβάσεις και/ή τις νομοθετικές 
διατάξεις και τις πρακτικές που ισχύουν στα κράτη μέλη· εκφράζει την αποδοκιμασία του 
για το γεγονός ότι η Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής δεν αναφέρεται επαρκώς στη 
σημασία του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στο συγκεκριμένο πλαίσιο· θεωρεί ότι η 
οικονομική ρύθμιση πρέπει να συνδυάζεται με κοινωνική ρύθμιση, ιδίως όσον αφορά 
μοντέλα απασχόλησης που βασίζονται στην αυτοαπασχόληση, την προσωρινή 
απασχόληση και τη μερική απασχόληση·

6. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι εταιρείες παραδόσεων αναθέτουν εξωτερικά διαρκώς 
μεγαλύτερο όγκο εργασίας· θεωρεί ότι η εξωτερική ανάθεση δεν πρέπει να επιτρέψει 
τελικά στις επιχειρήσεις να παρακάμπτουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τις 
αποδοχές, τους όρους απασχόλησης και τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων· εφιστά 
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την προσοχή στις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που έχει η επισφαλής απασχόληση στα 
συστήματα κοινωνικών παροχών των κρατών μελών·

7. παροτρύνει τους κοινωνικούς εταίρους να συνάψουν συλλογικές συμβάσεις για τις 
δραστηριότητες των επιχειρήσεων παράδοσης δεμάτων· αναμένει από τα κράτη μέλη να 
εντείνουν την παρακολούθηση των επιχειρήσεων παράδοσης δεμάτων και των 
υπεργολάβων τους όσον αφορά τους όρους απασχόλησης και τις εργασιακές συνθήκες· 
τονίζει, εν προκειμένω, την αρχή της ίσης αμοιβής για ίδια εργασία στον ίδιο τόπο 
εργασίας, για εργαζόμενους που διαθέτουν την ίδια πείρα, την ίδια τεχνογνωσία και την 
ίδια αρχαιότητα·

8. τονίζει τη σημασία του ηλεκτρονικού εμπορίου και των συνδεδεμένων με αυτό 
υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις νεοσύστατες 
επιχειρήσεις και τους εργαζομένους τους·

9. τονίζει επιπλέον ότι η αργή ανάπτυξη του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου δεν 
μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά σε ελλείψεις στον τομέα της διανομής, αλλά οφείλεται 
αντιθέτως στην αβεβαιότητα που επικρατεί όσον αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών 
και την παροχή έννομης προστασίας στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο· ζητεί 
συνεπώς από την Επιτροπή να αναλάβει δράση στο πλαίσιο της προστασίας των 
καταναλωτών, προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη ώθηση στο διασυνοριακό εμπόριο·
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