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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Mercado Interno e da 
Proteção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Realça a necessidade de assegurar a todo o pessoal do serviço de entregas, 
independentemente do seu estatuto, que os períodos de condução e de repouso prescritos, 
assim como os horários de trabalho legalmente autorizados, sejam observados, assim 
como que todas as tarefas relacionadas com a sua atividade sejam incluídas no seu tempo 
de trabalho e que sejam respeitadas as normas europeias em matéria de segurança e de 
proteção da saúde no trabalho;

2. Congratula-se com os esforços da Comissão para simplificar a entrega transfronteiriça de 
encomendas a consumidores e empresas mediante uma maior transparência no processo 
de entrega e possibilidades de localização, bem como normas de qualidade, tendo em vista 
a criação de um mercado europeu comum de entrega de encomendas;

3. Está ciente de que o comércio eletrónico representa um importante mercado em 
crescimento, que deve ser promovido à escala europeia através de um mercado interno de 
entrega de encomendas eficaz, sem com isso comprometer as normas em matéria social e 
de emprego dos Estados-Membros ou prejudicar as PME e as empresas emergentes; 
chama a atenção para o facto de o aumento da concorrência no setor não dever processar-
se em detrimento das condições de emprego e de trabalho;

4. Considera que um dos critérios fundamentais para a criação de medidas de reestruturação 
e de adaptação adequadas consiste no desenvolvimento de sistemas de informação 
compatíveis e na formação do pessoal; considera que o empregador deve zelar por que os 
seus empregados se familiarizem devidamente com as novas tecnologias que lhes 
permitem lidar com as entregas eletrónicas, que estão a expandir-se e a tornar-se mais 
complexas; entende que, no caso de contratos temporários, o empregador deve 
proporcionar uma preparação e formação adequadas;

5. Considera necessário que os trabalhadores deste setor tenham acesso a possibilidades de 
formação adequadas e que sejam remunerados em conformidade com os acordos coletivos 
e/ou com as disposições legislativas e práticas dos Estados-Membros; lamenta o facto de 
não serem feitas referências suficientes no Livro Verde da Comissão acerca do importante 
papel desempenhado pelos parceiros sociais neste contexto; constata que a
regulamentação económica deve ir de par com a regulamentação social, nomeadamente no 
que diz respeito a modelos de emprego que assentam no trabalho por conta própria, em 
empregos temporários ou a tempo parcial;

6. Realça o facto de as empresas de entrega de encomendas subcontratarem uma parte 
considerável do seu trabalho; considera que a subcontratação não deve conduzir a que as 
empresas se eximam a honrar os requisitos em matéria de remuneração ou as condições de 
trabalho e de emprego; chama a atenção para as implicações que os empregos precários 
têm a longo prazo para os sistemas de segurança social dos Estados-Membros;
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7. Incentiva os parceiros sociais a concluírem acordos coletivos para as atividades das 
empresas que prestam serviços de entrega; espera dos Estados-Membros que reforcem o 
controlo dos fornecedores de serviços de entrega e dos respetivos subcontratantes no 
tocante às condições de emprego e de trabalho; sublinha, neste contexto, o princípio de 
“salário igual para trabalho igual” prestado no mesmo local de trabalho por trabalhadores 
com a mesma experiência, os mesmos conhecimentos e a mesma antiguidade no emprego;

8. Frisa a importância que o comércio em linha e os serviços de entrega que lhe estão 
associados têm para as PME, as empresas emergentes e as pessoas que nelas trabalham;

9. Salienta, além disso, que a estagnação do crescimento no comércio transfronteiriço em 
linha não é unicamente imputável a insuficiências a nível da entrega, mas antes a 
incertezas quanto aos direitos do consumidor e às vias de recurso no âmbito do comércio 
eletrónico transfronteiriço; exorta, por conseguinte, a Comissão a diligenciar ativamente 
no sentido da defesa do consumidor para facilitar ainda mais o comércio eletrónico.;
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