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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. onderstreept dat het nodig is toezicht te houden op de naleving van de voorgeschreven rij-
en rusttijden en de wettelijk toegestane arbeidstijden, dat alle met de activiteit verband 
houdende werkzaamheden als arbeidstijd moeten worden aangerekend en dat er toezicht 
moet zijn op de naleving van de Europese normen inzake veiligheid en gezondheid op het 
werk ten behoeve van alle met pakketbestelling belaste personen, ongeacht hun 
arbeidsstatuut;

2. verwelkomt de inspanningen van de Commissie voor een vereenvoudigde 
grensoverschrijdende pakketbestelling voor consumenten en ondernemingen aan de hand 
van een transparanter leveringsproces, trackingmogelijkheden en kwaliteitsnormen 
teneinde een gemeenschappelijke Europese markt voor pakketbestellingen tot stand te 
brengen;

3. is zich ervan bewust dat de elektronische handel een belangrijke groeimarkt is die in heel 
Europa moet worden bevorderd door een functionerende interne markt voor 
pakketbestellingen, zonder daarbij de sociale en arbeidsnormen van de lidstaten te 
overtreden of het mkb en startende ondernemingen te benadelen; waarschuwt dat de 
toenemende concurrentie in de sector niet ten koste mag gaan van de werkgelegenheid en 
de arbeidsomstandigheden;

4. is van mening dat de ontwikkeling van compatibele informatiesystemen evenals opleiding 
van de werknemers tot de sleutels voor passende hervormings- en aanpassingsmaatregelen 
behoren; beschouwt het als de taak van de werkgever om zijn werknemers voldoende 
vertrouwd te maken met nieuwe technologieën ter ondersteuning van de levering van 
online bestelde goederen, die steeds meer ingang vinden en steeds complexer worden; is 
van mening dat de werkgever in geval van tijdelijke contracten voor de nodige 
voorbereiding en opleiding moet zorgen;

5. acht het noodzakelijk dat werknemers in deze sector toegang hebben tot de nodige 
opleidingsmogelijkheden en dat zij overeenkomstig de collectieve overeenkomsten en/of 
de wet of de gangbare praktijk van de lidstaten worden beloond; betreurt dat de 
belangrijke rol die hierbij voor de sociale partners is weggelegd, in het groenboek van de 
Commissie onvoldoende aan bod komt; merkt op dat economische regulering hand in 
hand moet gaan met sociale regulering, met name als het gaat om arbeidsmodellen die 
berusten op het werken met zelfstandigen, tijdelijke banen en deeltijdwerk;

6. wijst erop dat expeditiebedrijven een zeer hoog percentage van hun werk uitbesteden; is 
van mening dat uitbesteding er niet toe mag leiden dat bedrijven zich aan de 
beloningsvoorschriften onttrekken of niet aan de bepalingen betreffende 
arbeidsomstandigheden en -voorwaarden voldoen; vestigt de aandacht op de 
langetermijneffecten van onzekere banen op de socialezekerheidsstelsels van de lidstaten;
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7. moedigt de sociale partners ertoe aan collectieve overeenkomsten te sluiten over de 
activiteiten van bedrijven die pakketbesteldiensten verrichten; verwacht van de lidstaten 
dat zij nauwer toezicht gaan houden op bedrijven die pakketbesteldiensten verrichten en 
op hun onderaannemers wat arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden betreft; wijst in dit 
verband nadrukkelijk op het beginsel van gelijke beloning voor gelijk werk dat dezelfde 
plaats wordt verricht door werknemers met dezelfde ervaring, dezelfde knowhow en een 
even lang dienstverband;

8. benadrukt het belang van de onlinehandel en de daaraan verbonden pakketbesteldiensten 
voor het mkb, startende ondernemingen en hun werknemers;

9. benadrukt ook dat de tragere groei van de grensoverschrijdende onlinehandel niet 
uitsluitend het gevolg is van tekortkomingen op het gebied van pakketbesteldiensten, maar 
eerder van de onzekere consumentenrechten en juridische bescherming bij 
grensoverschrijdende onlinehandel; verzoekt de Commissie daarom maatregelen op het 
gebied van consumentenbescherming te nemen om de onlinehandel verder te 
vergemakkelijken.
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