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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da je treba pri vseh osebah, ki se ukvarjajo z dostavo, ne glede na zaposlitveni 
status preverjati spoštovanje predpisanega časa vožnje in počitka ter z zakonom 
dovoljenega delovnega časa, šteti v delovni čas vsa dela, povezana z dejavnostjo, in 
preverjati upoštevanje evropskih standardov varstva pri delu in zdravstvenega varstva;

2. pozdravlja prizadevanja Komisije za poenostavitev čezmejne dostave paketov za 
potrošnike in podjetja, in sicer z večjo preglednostjo postopka dostave, z možnostjo 
sledenja ter s standardi kakovosti za vzpostavitev skupnega evropskega trga dostave;

3. se zaveda, da je spletna trgovina pomemben rastoč trg, ki bi ga bilo treba v vsej Evropi 
spodbujati z delujočim notranjim trgom za dostavo paketov, ne da bi pri tem ogrozili 
socialne in zaposlitvene standarde držav članic ter mala in srednja ter nova podjetja 
postavili v slabši položaj; svari, da vse večja konkurenca v tem sektorju ne bi smela 
naraščati na račun zaposlitvenih in delovnih razmer;

4. meni, da je za ustrezne ukrepe preoblikovanja in prilagajanja med drugim pomemben 
razvoj združljivih informacijskih sistemov ter usposabljanje delavcev; meni, da je 
delodajalčeva dolžnost, da delavce resnično seznani z novimi tehnologijami za pomoč pri 
spletni dostavi, saj so vse bolj razširjene in kompleksne; v primeru pogodb za določen čas 
mora delodajalec zagotoviti ustrezno pripravo in usposabljanje delavcev;

5. meni, da je morajo imeti delavci v tem sektorju dostop do ustreznih možnosti 
usposabljanja in da jih je treba plačati v skladu s kolektivnimi pogodbami oziroma zakoni 
in prakso njihove države članice; obžaluje, da to v zeleni knjigi Komisije ni dovolj 
pokazana pomembna vloga socialnih partnerjev pri tem; ugotavlja, da bi morala 
gospodarska ureditev zajemati tudi socialno, še posebej upoštevaje modele zaposlovanja, 
ki temeljijo na samozaposlovanju, zaposlovanju za določen čas in delu s krajšim delovnim 
časom;

6. poudarja, da dostavna podjetja uporabljajo zunanje izvajanje za izredno visok delež 
svojega dela; meni, da zunanje izvajanje ne sme povzročiti, da bi se podjetja izogibala 
zahtevam glede plačila ali da ne bi spoštovala delovnih in zaposlovalnih pogojev; 
opozarja na dolgoročne posledice negotovega zaposlovanja na socialnovarstvene sisteme 
držav članic;

7. spodbuja socialne partnerje, naj sklenejo sporazume, povezane z dejavnostmi podjetij, ki 
izvajajo storitve dostave paketov; pričakuje, da bodo države članice bolj spremljale, kako 
je z zaposlitvenimi in delovnimi razmerami pri ponudnikih storitev dostave paketov in 
njihovih podizvajalcih; v zvezi s tem poudarja načelo enakega plačila za enako delo na 
enakem delovnem mestu za zaposlene z enakimi izkušnjami, enakim znanjem in enako 
delovno dobo;

8. poudarja pomen spletnega trgovanja in s tem povezanih storitev dostave paketov za mala 
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in srednja ter nova podjetja in v njih zaposlene delavce;

9. poudarja, da počasnejše rasti čezmejnega spletnega trgovanja ni mogoče povezati zgolj s 
pomanjkljivostmi na področju dostave, temveč je razlog zanj negotovost glede pravic 
potrošnikov ter varstva pravic pri čezmejnem spletnem trgovanju; zato poziva Komisijo, 
naj ukrepa na področju varstva potrošnikov in tako še bolj olajša spletno trgovino.
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