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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, jog reikia kontroliuoti, kaip visi su pristatymu susiję asmenys, neatsižvelgiant į 
jų užimtumo statusą, laikosi nustatytų vairavimo ir poilsio valandų ir įstatymais leidžiamų 
darbo valandų, ar visi su atitinkama veikla susiję darbai įskaičiuojami į darbo laiką ir kaip 
laikomasi Europos darbuotojų saugos ir sveikatos standartų;

2. palankiai vertina Komisijos pastangas supaprastinti tarpvalstybinį siuntinių pristatymą 
vartotojams ir įmonėms, didinant pristatymo proceso skaidrumą, suteikiant siuntinių 
sekimo galimybes ir nustatant kokybės standartus, kad būtų sukurta bendra ES pristatymo 
paslaugų rinka;

3. žino, kad elektroninė prekyba yra svarbi auganti rinka, kurią reikėtų skatinti Europos 
lygmeniu sukuriant veikiančią siuntinių pristatymo paslaugų vidaus rinką, bet 
nepažeidžiant valstybių narių socialinių ir užimtumo standartų ir nebloginant MVĮ ir 
naujai įsteigtų įmonių padėties; įspėja, kad didėjanti konkurencija sektoriuje neturėtų vykti 
užimtumo ir darbo sąlygų sąskaita;

4. mano, kad vieni iš svarbiausių tinkamos pertvarkos ir prisitaikymo priemonių veiksnių yra 
sąveikių informacinių sistemų kūrimas ir darbuotojų rengimas; mano, kad darbdavio 
užduotis yra tinkamai supažindinti darbuotojus su naujomis technologijomis, kurios gali 
padėti teikiant pristatymo internetu paslaugas, kurios vis labiau plinta ir vis sudėtingėja; 
yra įsitikinęs, kad laikinų sutarčių atvejais darbdavys privalo užtikrinti tinkamą parengimą 
ir mokymą;

5. mano, jog būtina, kad šio sektoriaus darbuotojai turėtų tinkamo rengimo galimybes ir 
gautų atlyginimus pagal kolektyvinius susitarimus ir (arba) valstybių narių įstatymus ar 
praktiką; apgailestauja, kad Komisijos žaliojoje knygoje nepakankamai pabrėžtas svarbus 
socialinių partnerių vaidmuo šiuo klausimu; pažymi, kad ekonominis reguliavimas turi 
vykti drauge su socialiniu reguliavimu, ypač turint mintyje užimtumo modelius, kurie 
grindžiami savarankišku darbu, laikinuoju įdarbinimu ir darbu ne visą darbo dieną;

6. pabrėžia, kad pristatymo įmonės nepaprastai didelę savo darbo dalį paveda subrangovams; 
mano, kad subranga negali leisti įmonėms išvengti atlyginimų reikalavimų ar leisti joms 
nesilaikyti darbo ir įdarbinimo sąlygų; atkreipia dėmesį į ilgalaikes mažų garantijų darbo 
pasekmes valstybių narių gerovės sistemoms;

7. ragina socialinius partnerius sudaryti kolektyvinius susitarimus dėl siuntinių paslaugų 
įmonių veiklos; tikisi, kad valstybės narės sugriežtins siuntinių paslaugų operatorių ir jų 
subrangovų kontrolę įdarbinimo ir darbo sąlygų klausimais; atsižvelgdamas į tai, atkreipia 
dėmesį į vienodo užmokesčio už vienodą toje pačioje vietoje atliekamą darbą vienodą 
patirtį, vienodą praktinę patirtį ir vienodą stažą turintiems darbuotojams principą;

8. pabrėžia elektroninės prekybos ir su ja susijusių siuntinių pristatymo paslaugų reikšmę 
MVĮ ir naujai įsteigtoms įmonėms bei jų darbuotojams;
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9. taip pat pabrėžia, kad lėtesnį tarpvalstybinės elektroninės prekybos augimą lemia ne tik 
trūkumai siuntinių pristatymo sektoriuje, bet dar labiau netikrumas dėl vartotojų teisių ir 
teisių apsaugos tarpvalstybinės elektroninės prekybos sektoriuje; todėl ragina Komisiją 
imtis veiksmų vartotojų apsaugos srityje, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos 
elektroninei prekybai.
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