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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy ellenőrizni kell az előírt vezetési- és pihenőidők és a jogszabályban 
megengedett munkaidő betartását, hogy a tevékenységhez kapcsolódó minden feladatot 
munkaidőként kell elszámolni, valamint hogy ellenőrizni kell az európai munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági követelmények betartását a kézbesítésben részt vevő 
valamennyi személy vonatkozásában, függetlenül attól, hogy e személyeket milyen 
jogviszony keretében foglalkoztatják;

2. üdvözli a Bizottság elkötelezettségét aziránt, hogy a fogyasztók és a vállalkozások 
számára egyszerűbbé tegye határokon átnyúló csomagkézbesítést a kézbesítési folyamat 
átláthatóságának növelése, a nyomon követési lehetőségek bővítése és az egységes 
európai csomagkézbesítési piac létrehozására irányuló minőségi követelmények 
meghatározása révén;

3. tudatában van annak, hogy az elektronikus kereskedelem piaca egy fontos növekvő piac, 
melyet a csomagkézbesítés működő belső piaca révén Európa-szerte támogatni kell, 
anélkül hogy ez sértené a tagállami szociális és foglalkoztatási normák érvényesülését, 
vagy hátrányosan érintené a kkv-ket vagy az induló vállalkozásokat; figyelmeztet arra, 
hogy az ágazaton belüli verseny fokozódása nem történhet a foglalkoztatási- és 
munkakörülmények kárára;

4. úgy véli, hogy az átalakulás és alkalmazkodás érdekében tett megfelelő intézkedések 
egyik kulcsa a kompatibilis információs rendszerek fejlesztése és az alkalmazottak 
képzése; úgy tekinti, hogy a munkáltatók feladata megismertetni a munkavállalókat az 
egyre kiterjedtebb és komplexebb, az online kézbesítés kezelését segítő új 
technológiákkal; úgy véli, hogy az ideiglenesen foglalkoztatott munkavállalók esetében a 
munkáltató köteles gondoskodni a megfelelő felkészítéséről és képzéséről;

5. úgy véli, hogy szükség van arra, hogy az ebben az ágazatban foglalkoztatottak megfelelő 
képzési lehetőségekhez férjenek hozzá, és a kollektív szerződéseknek és/vagy a tagállami 
jognak, illetve gyakorlatnak megfelelő díjazásban részesüljenek; sajnálatát fejezi ki 
amiatt, hogy a Bizottság zöld könyve nem hivatkozik kellőképp a szociális partnerek ezzel 
összefüggő fontos szerepére; megállapítja, hogy a gazdasági szabályozást szociális 
szabályozással kell összekapcsolni, különösen az önfoglalkoztatáson, illetve az ideiglenes 
és a részmunkaidős foglalkoztatáson alapuló foglalkoztatási modellek tekintetében;

6. hangsúlyozza, hogy a kézbesítő vállalkozások munkájukat rendkívül nagy mértékben 
kiszervezik; úgy véli, hogy a kiszervezés nem vezethet a vállalkozások részéről a 
bérezésre vonatkozó követelmények megkerüléséhez, vagy a munka- és foglalkoztatási 
körülmények be nem tartásához; felhívja ezzel összefüggésben a figyelmet azokra a 
hosszú távú hatásokra, amelyeket bizonytalan foglalkoztatás a tagállamok jóléti 
rendszereire gyakorol;
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7. bátorítja a szociális partnereket, hogy a csomagkézbesítő szolgáltatói vállalkozások 
tevékenységével kapcsolatban kössenek kollektív szerződéseket; elvárja a tagállamoktól, 
hogy fokozottabban ellenőrizzék a csomagkézbesítő szolgáltatókat és alvállalkozóikat a 
foglalkoztatási- és munkakörülmények tekintetében; hangsúlyozza ezzel összefüggésben 
az azonos munkahelyen, azonos tapasztalattal és szakértelemmel egyforma ideig 
munkában állók által végzett munka vonatkozásában az „egyenlő munkáért egyenlő bért” 
alapelvét;

8. hangsúlyozza az online kereskedelem és az ezzel összefüggő csomagkézbesítő 
szolgáltatások jelentőségét a kkv-k, az induló vállalkozások és az ezeknél foglalkoztatott 
munkavállalók számára;

9. hangsúlyozza ezenkívül, hogy a határokon átnyúló online kereskedelem növekedésének 
lelassulása nem általában a kézbesítés területén jelentkező hiányosságokra vezethető 
vissza, hanem sokkal inkább a határokon átnyúló online kereskedelemmel összefüggő 
fogyasztóvédelmi és jogvédelmi kérdésekkel kapcsolatos bizonytalanságok okozzák; kéri 
ezért a Bizottságot, hogy a fogyasztóvédelem keretein belül tegyen aktív lépéseket a 
határokon átnyúló kereskedelem további elősegítése érdekében.
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