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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. painottaa, että on tarpeellista valvoa lainsäädännössä edellytettyjen ajo- ja lepoaikojen 
sekä lain sallimien työaikojen noudattamista, lukea kaikki toimeen liittyvät tehtävät 
työajaksi sekä valvoa eurooppalaisten työsuojelu- ja työterveysstandardien noudattamista 
kaikkien jakelusta vastaavien henkilöiden osalta riippumatta heidän asemastaan;

2. pitää myönteisenä, että komissio aikoo yksinkertaistaa pakettijakelua rajojen yli sekä 
kuluttajien että yritysten kannalta parantamalla jakeluprosessin avoimuutta, ja ottamalla 
käyttöön seurantamahdollisuuksia ja vahvistamalla laatunormeja yhteisten 
eurooppalaisten jakelumarkkinoiden aikaansaamiseksi;

3. toteaa, että verkkokauppa on tärkeä kasvava markkina-ala, jota on tuettava Euroopan 
laajuisesti luomalla paketinjakelun toimivat sisämarkkinat ja huolehtien samalla, että ei 
loukata jäsenvaltioiden sosiaalisia ja työnormeja tai aseteta heikompaan asemaan pk-
yrityksiä ja toimintaansa käynnistämässä olevia yrityksiä; varoittaa, että alan kasvava 
kilpailu ei saa johtaa työehtojen ja -olojen heikentymiseen;

4. katsoo, että keskeisiä tekijöitä järkevien muutos- ja mukautumistoimenpiteiden 
toteuttamisessa ovat yhteensopivien tietojärjestelmien kehittäminen ja työntekijöiden 
koulutus; pitää työnantajan tehtävänä perehdyttää työntekijöitä riittävästi käyttämään 
uusia teknologioita, jotka tarjoavat tukea laajentuvassa ja yhä monimuotoisemmassa 
verkkojakelussa; katsoo, että kun kyseessä on tilapäistyö, työnantajan on tarjottava 
riittävää valmennusta ja koulutusta;

5. katsoo, että alan työntekijöillä olisi oltava asianmukaiset koulutusmahdollisuudet ja 
heidän palkkauksensa olisi oltava työehtosopimusten ja/tai jäsenvaltion lainsäädännön ja 
käytänteiden edellyttämällä tasolla; pitää valitettavana, että komission vihreässä kirjassa ei 
ole asianmukaista viittausta työmarkkinaosapuolten tärkeään tehtävään tässä yhteydessä; 
toteaa, että taloudellisen sääntelyyn on liityttävä sosiaalista sääntelyä erityisesti silloin, 
kun on kyse itsenäisestä ammatinharjoittamisesta, tilapäistyöstä tai osa-aikatyöstä;

6. panee merkille, että jakeluyritykset ulkoistavat erittäin suuren osan työstään; toteaa, että 
ulkoistaminen ei saa johtaa siihen, että yritykset välttävät palkkaa koskevia vaatimuksia 
tai eivät noudata työoloja ja työehtoja koskevia vaatimuksia; kiinnittää huomiota 
epävarmojen työsuhteiden pitkän aikavälin vaikutuksiin jäsenvaltioiden 
hyvinvointipalveluihin;

7. kehottaa työmarkkinaosapuolia tekemään pakettipalveluyritysten toimintaa koskevia 
työehtosopimuksia; edellyttää jäsenvaltioiden tehostavan työehtojen ja -olojen seurantaa 
pakettipalveluyrityksissä ja niiden alihankkijoissa; korostaa tässä yhteydessä periaatetta, 
jonka mukaan henkilöstölle, jolla on sama kokemus ja taitotieto, on maksettava samassa 
työpaikassa yhtä pitkään suoritetusta työstä sama palkka;
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8. korostaa verkkokaupan ja siihen liittyvien pakettipalvelujen merkitystä pienille ja 
keskisuurille yrityksille ja toimintaansa käynnistämässä oleville yrityksille sekä niiden 
työntekijöille;

9. korostaa lisäksi, että rajat ylittävän verkkokaupan kasvun hidastuminen ei johdu niinkään 
jakelun puutteista vaan kuluttajien oikeuksia ja oikeussuojaa koskevasta epävarmuudesta 
rajat ylittävässä verkkokaupassa; kehottaa siksi komissiota toimiin myös kuluttajansuojan 
saralla, jotta rajat ylittävää kaupankäyntiä voitaisiin helpottaa.
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