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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla konieczność kontroli przestrzegania przepisowego czasu prowadzenia pojazdów 
i czasu odpoczynku, a także ustawowych godzin pracy w celu wliczania do czasu pracy 
wszystkich czynności związanych z głównym zajęciem oraz w celu kontroli 
przestrzegania europejskich norm bezpieczeństwa i ochrony pracy w odniesieniu do 
wszystkich osób zaangażowanych w dostawy bez względu na ich status zatrudnienia;

2. z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie Komisji na rzecz uproszczenia procedur 
transgranicznych dostaw paczek dla konsumentów i przedsiębiorstw przez zwiększenie 
przejrzystości procesu dostawy, możliwość śledzenia paczek oraz określenie norm jakości 
mających na celu stworzenie wspólnego europejskiego rynku dostaw;

3. zdaje sobie sprawę, że handel internetowy jest ważnym rynkiem o dużym potencjale 
wzrostu, który należy wspierać w całej Europie przez utworzenie dobrze funkcjonującego 
wewnętrznego rynku dostaw paczek – jednak bez naruszania norm socjalnych i norm 
zatrudnienia w państwach członkowskich oraz bez szkody dla MŚP i nowo zakładanych 
przedsiębiorstw; ostrzega, że nasilająca się w sektorze konkurencja nie powinna pociągać 
za sobą negatywnych skutków w zakresie warunków pracy i zatrudnienia;

4. uważa, że podstawą odpowiednich środków restrukturyzacyjnych i dostosowawczych jest 
tworzenie kompatybilnych systemów informacyjnych oraz szkolenia i doskonalenie 
zawodowe pracowników; uważa, że zadaniem pracodawcy jest dostateczne zapoznanie 
pracowników z nowymi technologiami, które są pomocne przy dostawach towarów 
zamówionych w internecie w związku ze skalą i coraz większą złożonością tego zjawiska; 
uważa, że w przypadku zatrudnienia czasowego pracodawca musi zapewnić odpowiednie 
przygotowanie i przeszkolenie pracowników;

5. uważa, że pracownicy w tym sektorze powinni mieć dostęp do odpowiednich szkoleń i 
odpowiedniego doskonalenia zawodowego oraz zagwarantowane wynagrodzenie zgodne 
z porozumieniami zbiorowymi i/lub prawem i praktyką danego państwa członkowskiego; 
stwierdza z ubolewaniem, że zielona księga Komisji nie zawiera dostatecznego 
odniesienia do istotnej roli partnerów społecznych w tym kontekście; stwierdza, że 
uregulowaniom gospodarczym muszą towarzyszyć uregulowania społeczne, szczególnie 
w odniesieniu do modeli zatrudnienia, których podstawą jest samozatrudnienie oraz praca 
na czas określony i w niepełnym wymiarze godzin;

6. zwraca uwagę na niezwykle wysoki odsetek outsourcingu dokonywanego przez firmy 
dostawcze; uważa, że nie może to prowadzić do naruszania zobowiązań firm w zakresie 
wynagrodzeń lub barku zgodności z warunkami pracy i zatrudnienia; zwraca uwagę na 
długofalowe skutki niepewności zatrudnienia dla systemów emerytalnych państw 
członkowskich;

7. zachęca partnerów społecznych do zawierania porozumień zbiorowych związanych z 
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działalnością przedsiębiorstw dostarczających paczki; oczekuje, że państwa członkowskie 
zwiększą kontrolę dostawców paczek i ich podwykonawców pod względem 
przestrzegania warunków zatrudnienia i pracy; w tym kontekście podkreśla zasadę 
równości wynagrodzeń za taką samą pracę wykonywaną w tym samym miejscu przy tym 
samym doświadczeniu, poziomie umiejętności i stażu.

8. podkreśla znaczenie handlu internetowego i związanych z nim usług dostaw paczek dla 
MŚP, przedsiębiorstw rozpoczynających działalność oraz zatrudnionych w nich 
pracowników;

9. podkreśla ponadto, że spowolnienie wzrostu transgranicznego handlu internetowego nie 
może być uznane wyłącznie za skutek braków w zakresie dostaw, lecz że jest też skutkiem 
niepewności co do praw konsumentów i ochrony prawnej w transgranicznym handlu 
internetowym; w związku z tym wzywa Komisję do podjęcia działań w dziedzinie 
ochrony konsumentów, tym samym jeszcze bardziej ułatwiając rozwój handlu 
transgranicznego.
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