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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab vajadust kontrollida kindlaksmääratud sõidu- ja puhkeaegasid ning seadusjärgseid 
tööaegasid, arvestada kõik tööga seotud ülesanded tööaja sisse ning kontrollida vastavust 
Euroopa töötervishoiu ja tööohutuse standarditele kõikide pakiveoga seotud isikute puhul, 
sõltumata nende tööhõiveseisundist;

2. tunneb heameelt komisjoni võetud kohustuse üle lihtsustada tarbijate ja ettevõtjate jaoks 
piiriülest pakivedu kättetoimetamisprotsessi läbipaistvuse suurendamise, teekonna 
jälgimise võimaldamise ja kvaliteedistandardite kehtestamise abil Euroopa pakiveo 
ühisturu loomise eesmärgil;

3. on teadlik asjaolust, et e-kaubandus on tähtis kasvuturg, mida tuleks edendada kogu 
Euroopas pakiveo toimiva siseturu kaudu, rikkumata seega liikmesriikide sotsiaal- ja 
tööhõivestandardeid või seadmata VKEd ja idufirmad ebasoodsasse olukorda; hoiatab, et 
konkurentsi suurenemine kõnealuses sektoris ei tohiks toimuda tööhõive- ja töötingimuste 
arvelt;

4. on arvamusel, et asjakohaste ümberkujundamis- ja kohandamismeetmete otsustava 
tähtsusega eeltingimuste hulka kuuluvad ühilduvate infosüsteemide arendamine ja 
töötajate koolitus; peab tööandja ülesandeks tutvustada töötajatele nõuetekohaselt uusi 
tehnoloogiaid, mis pakuvad tuge internetis tellitud kaupade kättetoimetamisel ning mis 
muutuvad üha levinumaks ja keerukamaks; on veendunud, et ajutiste lepingute korral 
peab tööandja pakkuma piisavat ettevalmistust ja koolitust;

5. peab vajalikuks, et kõnealuse sektori töötajatel oleks juurdepääs piisavatele 
koolitusvõimalustele ning et neid tasustataks kollektiivlepingute ja/või liikmesriigi õiguse 
ja tavade kohaselt; peab kahetsusväärseks asjaolu, et komisjoni rohelises raamatus ei 
osutata piisavalt sotsiaalpartnerite olulisele rollile selles kontekstis; märgib, et 
majandusliku reguleerimisega peab kaasnema sotsiaalne reguleerimine, eriti seoses selliste 
tööhõivemudelitega, mis põhinevad füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemisel, ajutisel 
töösuhtel ja osalise tööajaga tööl;

6. rõhutab asjaolu, et pakiveoettevõtjad kasutavad ülimalt suure osa puhul oma tööst 
allhanget; on arvamusel, et allhankega ei tohi kaasneda olukord, kus ettevõtjad hoiavad 
kõrvale tasustamisnõuetest või ei järgi töö- ja tööhõivetingimusi; juhib tähelepanu 
pikaajalisele mõjule, mida avaldab ebakindel tööhõive liikmesriikide heaolusüsteemidele;

7. ergutab sotsiaalpartnereid sõlmima kollektiivlepinguid seoses pakiveoettevõtjate 
tegevusega; ootab, et liikmesriigid suurendaksid pakiveoettevõtjate ja nende alltöövõtjate 
kontrollimist tööhõive- ja töötingimuste osas; rõhutab sellega seoses põhimõtet, mille 
kohaselt tuleb ühes ja samas kohas samade kogemuste ning samasuguse oskusteabe ja 
tööstaažiga töötajate tehtud võrdse töö eest maksta võrdset palka;

8. rõhutab e-kaubanduse ja sellega seotud pakiteenuste tähtsust VKEde, idufirmade ja nende 
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töötajate jaoks;

9. rõhutab lisaks, et piiriülese e-kaubanduse kasvu aeglustumises ei saa süüdistada üksnes 
kättetoimetamisalaseid vajakajäämisi, vaid see tuleneb pigem ebakindlusest piiriülese e-
kaubandusega seotud tarbijaõiguste ja õiguskaitse valdkonnas; kutsub seetõttu komisjoni 
üles võtma tarbijakaitsealaseid meetmeid, et hõlbustada veelgi e-kaubandust.
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