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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar behovet av att kontrollera efterlevnaden av de föreskrivna kör-
och vilotiderna och de lagstadgade arbetstiderna, att i arbetstiden räkna in alla uppgifter 
som är förknippade med verksamheten och att kontrollera efterlevnaden av europeiska 
arbets- och hälsostandarder, för alla personer som arbetar med leveranser, oavsett deras 
anställningsform.

2. Europaparlamentet välkomnar kommissionens satsning på förenklad gränsöverskridande 
paketleverans för konsumenter och företag genom större transparens inom 
leveransprocessen, spårningsmöjligheter och kvalitetsstandarder, i syfte att skapa en 
gemensam europeisk leveransmarknad.

3. Europaparlamentet är medvetet om att online-handeln är en viktig tillväxtmarknad som 
bör främjas i hela Europa genom en fungerande inre marknad för paketleveranser, utan att 
detta inkräktar på medlemsstaternas sociala standarder och arbetsrätt eller att det 
missgynnar små och medelstora företag eller nystartade företag. Parlamentet 
uppmärksammar att den ökade konkurrensen inom sektorn inte får ske på bekostnad av 
anställnings- och arbetsvillkor.

4. Europaparlamentet anser att en av nycklarna till lämpliga omstrukturerings- och 
anpassningsåtgärder ligger i utveckling av sinsemellan förenliga informationssystem samt 
utbildning av de anställda om detta. Parlamentet anser att det är arbetsgivarens uppgift att 
se till att arbetstagarna lär sig hur man hanterar den nya teknik som kan stödja online-
leveranser, vilka blir allt mer omfattande och mer komplexa. När det gäller tillfälliga 
arbetskontrakt anser parlamentet att arbetsgivaren måste erbjuda lämplig inskolning och 
utbildning.

5. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att anställda inom denna sektor får tillgång 
till fullgoda utbildningsmöjligheter och avlönas i enlighet med kollektivavtal och/eller 
medlemsstatens lagstiftning eller praxis. Parlamentet beklagar att det i kommissionens 
grönbok inte i tillräcklig utsträckning hänvisas till den viktiga roll som arbetsmarknadens 
parter spelar i detta sammanhang. Parlamentet konstaterar att en ekonomisk reglering 
måste gå hand i hand med en social reglering, särskilt när det gäller anställningsmodeller 
som grundar sig på egenföretagande, tillfällig anställning och deltidsarbete.

6. Europaparlamentet uppmärksammar att leveransföretag lägger ut en mycket stor del av sitt 
arbete. Parlamentet anser att dessa underentreprenader inte får leda till att företagen 
kringgår ersättningskrav eller underlåter att respektera arbets- och anställningsvillkor.  
Parlamentet uppmärksammar de långsiktiga följderna av osäkra anställningar för 
medlemsstaternas trygghetssystem.

7. Europaparlamentet uppmanar arbetsmarknadens parter att ingå kollektivavtal för 
paketleveransföretagens verksamhet. Parlamentet förväntar sig att medlemsstaterna ska 
öka kontrollen av paketleverantörer och deras underleverantörer när det gäller 
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anställnings- och arbetsvillkor. Parlamentet betonar här principen om lika lön för lika 
arbete på samma plats för arbetstagare som har samma erfarenhet och kunnande och som 
har arbetat lika länge.

8. Europaparlamentet betonar den betydelse som online-handeln och de därmed förbundna 
pakettjänsterna har för små och medelstora företag, nystartade företag och deras anställda.

9. Europaparlamentet betonar dessutom att en bromsad tillväxt i den gränsöverskridande 
online-handeln inte utan vidare kan hänföras till brister på leveransområdet, utan snarare 
beror på osäkerhet gällande konsumenträttigheter och rättsskydd vid gränsöverskridande 
online-handel. Kommissionen uppmanas därför att inom ramen för konsumentskyddet 
aktivt arbeta för att den gränsöverskridande handeln ska underlättas ytterligare..
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