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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje potrebu monitorovať dodržiavanie predpísaných dôb jazdy a odpočinku 
a zákonom povolenej pracovnej doby, zarátanie všetkých prác súvisiacich s činnosťou ako 
pracovného času, ako aj monitorovať dodržiavanie európskych noriem ochrany práce 
a zdravia pre všetky osoby poverené doručovaním bez ohľadu na ich štatút;

2. víta snahu Komisie o zjednodušenie cezhraničného doručovania balíkov spotrebiteľom a 
podnikom prostredníctvom väčšej transparentnosti doručovacieho procesu, možnosti 
vysledovateľnosti a noriem kvality s cieľom vytvoriť spoločný európsky trh s 
doručovaním zásielok;

3. je si vedomý toho, že elektronický obchod je dôležitým rastúcim trhom, ktorý by sa v 
celej Európe mal podporovať prostredníctvom fungujúceho vnútorného trhu pre balíky, 
a to bez toho, aby sa porušovali sociálne a normy v oblasti zamestnania členských štátov 
alebo aby sa znevýhodnili MSP a začínajúce podniky; upozorňuje na to, že rastúca 
hospodárska súťaž v tomto odvetví by nemala byť na úkor zamestnania a pracovných 
podmienok;

4. sa domnieva, že ku kľúčom k vhodným opatreniam na zmenu a prispôsobenie patrí rozvoj 
kompatibilných informačných systémov a odborná príprava zamestnancov; považuje za 
úlohu zamestnávateľov riadne oboznámiť zamestnancov s novými technológiami, ktoré sú 
nápomocné pri doručovaní online a ktoré sú čoraz rozšírenejšie a komplexné; je 
presvedčený, že v prípade zmlúv na krátkodobé zamestnanie musí zamestnávateľ 
zabezpečiť zodpovedajúcu prípravu a odbornú prípravu;

5. považuje za nevyhnutné, aby mali zamestnanci v tomto odvetví prístup k primeraným 
možnostiam odbornej prípravy a aby boli odmeňovaní v súlade s kolektívnymi zmluvami 
a/alebo s právnymi predpismi a postupmi členských štátov; vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že sa v zelenej knihe Komisie v tejto súvislosti nedostatočne odkazuje na 
dôležitú úlohu sociálnych partnerov; konštatuje, že hospodárska regulácia musí byť 
prepojená so sociálnou reguláciou, najmä so zreteľom na modely zamestnanosti, ktoré sa 
zakladajú na samostatnej zárobkovej činnosti, ako aj na krátkodobé zamestnanie a na 
zamestnanie na čiastočný úväzok;

6. zdôrazňuje skutočnosť, že doručovacie spoločnosti na mimoriadne vysoký objem svojej 
práce využívajú subdodávky; sa domnieva, že zadávanie subdodávok nesmie viesť 
k tomu, že firmy budú obchádzať tarifné požiadavky alebo nebudú dodržiavať pracovné 
podmienky a podmienky zamestnania; upozorňuje na dlhodobý vplyv neistých foriem 
zamestnania na systémy sociálneho zabezpečenia v členských štátoch;

7. nabáda sociálnych partnerov, aby uzatvárali kolektívne zmluvy týkajúce sa činností 
podnikov doručujúcich balíky; očakáva, že členské štáty zvýšia monitorovanie 
doručovateľov balíkov a ich dodávateľských spoločností, pokiaľ ide o podmienky 
zamestnania a pracovné podmienky; v tejto súvislosti zdôrazňuje zásadu rovnakej odmeny 
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za rovnakú prácu na rovnakom mieste vykonanú zamestnancami s rovnakými 
skúsenosťami, know-how a rovnako dlhým pracovným pomerom;

8. zdôrazňuje význam elektronického obchodu a s tým súvisiacich služieb doručovania 
balíkov pre stredné podniky, nové podniky a ich zamestnancov;

9. okrem toho zdôrazňuje, že spomalenie rastu cezhraničného elektronického obchodu nie je 
paušálne dôsledkom nedostatkov v oblasti doručovania, ale skôr neistoty týkajúcej sa 
spotrebiteľských práv a právnej ochrany v cezhraničnom elektronickom obchode; vyzýva 
preto Komisiu, aby sa aktívne zasadzovala za ochranu spotrebiteľov s cieľom zjednodušiť 
cezhraničné obchodovanie.
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