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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru piața 
internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază necesitatea asigurării respectării perioadei de conducere a autovehiculului, a 
perioadei de odihnă și a programului de lucru prevăzute prin lege, a recunoașterii tuturor 
sarcinilor adiacente ca făcând parte din programul de lucru, precum și a asigurării 
conformității cu standardele europene privind protecția muncii și a sănătății pentru toate 
persoanele responsabile cu livrarea, indiferent de statutul lor de ocupare a forței de muncă;

2. salută angajamentul Comisiei de a simplifica livrarea transfrontalieră a coletelor pentru 
consumatori și societăți, printr-o mai mare transparență a procesului de livrare, prin 
posibilități de urmărire și standarde de calitate, în vederea creării unei piețe comune 
europene a serviciilor de livrare;

3. recunoaște faptul că comerțul online reprezintă o piață în dezvoltare importantă, care ar 
trebui sprijinită pe plan european, printr-o piață internă funcțională a livrării de colete, fără 
a încălca normele sociale și normele în materie de ocupare a forței de muncă ale statelor 
membre și fără a dezavantaja IMM-urile și noile întreprinderi; avertizează asupra faptului 
că intensificarea concurenței din sector nu ar trebui să fie în detrimentul condițiilor de 
muncă și de ocupare a forței de muncă;

4. consideră că printre soluțiile pentru măsurile adecvate de transformare și de adaptare, se 
numără dezvoltarea unor sisteme informatice compatibile și formarea angajaților; 
consideră că este responsabilitatea angajatorului să-și familiarizeze angajații în mod 
adecvat cu noile tehnologii de sprijin pentru serviciile de livrare online, care devin din ce 
în ce mai larg răspândite și mai complexe; consideră că, în cazul contractelor temporare, 
angajatorul trebuie să furnizeze pregătire și formare adecvată;

5. consideră că este necesar ca angajații din acest domeniu să aibă acces la posibilități 
adecvate de formare și să fie remunerați în conformitate cu acordurile colective și/sau cu 
legislația și practicile statelor membre; regretă faptul că în Cartea verde a Comisiei, nu se 
fac suficiente trimiteri la rolul partenerilor sociali în acest context; ia act de faptul că o 
reglementare economică trebuie să fie însoțită de o reglementare socială, în special în ceea 
ce privește modelele de ocupare a forței de muncă care se bazează pe activitate 
independentă, pe contracte pe perioadă determinată și cu normă parțială;

6. subliniază faptul că firmele de livrare externalizează un volum extrem de important al 
activității lor; consideră că externalizarea nu trebuie să conducă întreprinderile la abateri 
de la cerințele privind remunerarea sau la încălcarea condițiilor de muncă și de ocupare a 
forței de muncă; atrage atenția asupra efectelor pe termen lung ale ocupării precare a forței 
de muncă asupra sistemelor de protecție socială ale statelor membre;

7. încurajează partenerii sociali să încheie acorduri colective cu privire la activitățile 
serviciilor de livrare a coletelor; se așteaptă ca statele membre să sporească monitorizarea 
operatorilor de servicii de livrare a coletelor și a subcontractorilor acestora cu privire la 
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condițiile de muncă și de ocupare a forței de muncă; subliniază, în acest context, 
principiul egalității de remunerare pentru muncă egală, desfășurată în același loc, de 
personal cu aceeași experiență, aceleași cunoștințe de specialitate și aceeași vechime;

8. subliniază importanța comerțului online și a serviciilor de coletărie aferente pentru 
întreprinderile mijlocii, noile întreprinderi și pentru angajații acestora;

9. subliniază, de asemenea, faptul că încetinirea procesului de creștere al comerțului online 
transfrontalier nu poate fi imputată doar deficiențelor din livrare, ci este mai degrabă 
rezultatul incertitudinilor privind drepturile consumatorilor și protecția juridică din cadrul 
comerțului online transfrontalier; invită Comisia, prin urmare, să ia măsuri în domeniul 
protecției consumatorilor, cu scopul de a facilita în continuare comerțul online.
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