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Pozměňovací návrh 1
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je nutné dodržovat 
předepsané doby řízení a odpočinku
a zákonem povolenou pracovní dobu, 
započítávat veškerou práci spojenou
s touto činností jako pracovní dobu
a kontrolovat dodržování evropských 
norem v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, včetně podmínek ve 
vozidlech, a to v souvislosti se všemi 
osobami pověřenými doručováním balíků;

1. zdůrazňuje, že je nutné dodržovat 
předepsané doby řízení a odpočinku
a zákonem povolenou pracovní dobu
a kontrolovat dodržování evropských 
norem v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, včetně podmínek ve 
vozidlech, a to v souvislosti se všemi 
osobami pověřenými doručováním balíků;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Martin Kastler

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je nutné dodržovat 
předepsané doby řízení a odpočinku
a zákonem povolenou pracovní dobu, 
započítávat veškerou práci spojenou s touto 
činností jako pracovní dobu a kontrolovat 
dodržování evropských norem v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
včetně podmínek ve vozidlech, a to
v souvislosti se všemi osobami pověřenými 
doručováním balíků;

1. zdůrazňuje, že je nutné dodržovat 
předepsané doby řízení a odpočinku
a zákonem povolenou pracovní dobu, 
započítávat veškerou práci spojenou s touto 
činností jako pracovní dobu a kontrolovat 
dodržování evropských norem v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

Or. de
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Pozměňovací návrh 3
Jutta Steinruck, Bernadette Vergnaud

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je nutné dodržovat
předepsané doby řízení a odpočinku
a zákonem povolenou pracovní dobu, 
započítávat veškerou práci spojenou s touto 
činností jako pracovní dobu a kontrolovat 
dodržování evropských norem v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
včetně podmínek ve vozidlech, a to
v souvislosti se všemi osobami pověřenými 
doručováním balíků;

1. zdůrazňuje, že je nutné kontrolovat
dodržování předepsané doby řízení
a odpočinku a zákonem povolené pracovní 
doby, započítávat veškerou práci spojenou
s touto činností jako pracovní dobu
a kontrolovat dodržování evropských 
norem v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, včetně podmínek ve 
vozidlech, a to v souvislosti se všemi 
osobami pověřenými doručováním balíků 
bez ohledu na jejich status, ať už se jedná
o individuálního podnikatele, 
subdodavatele, dočasného pracovníka 
nebo osobu pracující na dohodu
o provedení práce; sledování se provádí 
prostřednictvím digitálních kontrolních 
přístrojů nainstalovaných ve vozidle;

Or. de

Pozměňovací návrh 4
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vítá skutečnost, že v zájmu vytvoření 
společného evropského trhu doručování 
balíků se Komise zasazuje o zjednodušení 
přeshraničního doručování balíků pro 
spotřebitele a podniky tím, že se zvýší 
transparentnost doručovacího procesu
a že budou zavedeny možnosti pro 
sledování balíků a normy jakosti;

Or. de
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Pozměňovací návrh 5
Martin Kastler

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je si vědom toho, že elektronický obchod 
představuje rostoucí trh; poukazuje na 
podnikatelský a finanční tlak vyvíjený na 
dodavatele v důsledku investic a opatření, 
jejichž účelem je přizpůsobit se potřebám 
rostoucího elektronického obchodu; 
zastává proto názor, že konkurence
v elektronickém obchodě nesmí 
poškozovat zaměstnance; zdůrazňuje, že 
ceny musí být stanoveny tak, aby bylo 
zaručeno dodržování podmínek 
zaměstnávání a pracovních podmínek 
platných v daném členském státě, včetně 
minimální, popř. tarifní mzdy;

2. je si vědom toho, že elektronický obchod 
představuje důležitý rostoucí trh, který je 
třeba v celé Evropě podpořit fungujícím 
vnitřním trhem s balíky, aniž by přitom 
byly v přeshraničním kontextu 
zpochybněny příslušné sociální normy
a znevýhodněny malé a střední podniky
a nově zakládané podniky;

Or. de

Pozměňovací návrh 6
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je si vědom toho, že elektronický obchod 
představuje rostoucí trh; poukazuje na 
podnikatelský a finanční tlak vyvíjený na 
dodavatele v důsledku investic a opatření, 
jejichž účelem je přizpůsobit se potřebám 
rostoucího elektronického obchodu; 
zastává proto názor, že konkurence
v elektronickém obchodě nesmí 
poškozovat zaměstnance; zdůrazňuje, že 
ceny musí být stanoveny tak, aby bylo 
zaručeno dodržování podmínek 

2. je si vědom toho, že elektronický obchod 
představuje rostoucí trh; poukazuje na 
podnikatelský a finanční tlak vyvíjený na 
dodavatele v důsledku investic a opatření, 
jejichž účelem je přizpůsobit se potřebám 
rostoucího elektronického obchodu; 
zastává proto názor, že konkurence při 
přepravě zboží v elektronickém obchodě 
nesmí být na úkor podmínek zaměstnávání
a pracovních podmínek platných v daném 
členském státě, naopak že tyto podmínky 
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zaměstnávání a pracovních podmínek 
platných v daném členském státě, včetně 
minimální, popř. tarifní mzdy;

musí být zajištěny, včetně minimální mzdy, 
popř. mzdy podle kolektivní smlouvy;

Or. fi

Pozměňovací návrh 7
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je si vědom toho, že elektronický obchod 
představuje rostoucí trh; poukazuje na 
podnikatelský a finanční tlak vyvíjený na 
dodavatele v důsledku investic a opatření, 
jejichž účelem je přizpůsobit se potřebám 
rostoucího elektronického obchodu;
zastává proto názor, že konkurence
v elektronickém obchodě nesmí 
poškozovat zaměstnance; zdůrazňuje, že 
ceny musí být stanoveny tak, aby bylo
zaručeno dodržování podmínek 
zaměstnávání a pracovních podmínek 
platných v daném členském státě, včetně 
minimální, popř. tarifní mzdy;

2. je si vědom toho, že elektronický obchod 
představuje rostoucí trh; poukazuje na 
podnikatelský a finanční tlak vyvíjený na 
dodavatele v důsledku investic a opatření, 
jejichž účelem je přizpůsobit se potřebám 
rostoucího elektronického obchodu;
zastává proto názor, že konkurence
v elektronickém obchodě nebude 
zaměstnance z dlouhodobého hlediska 
poškozovat; zdůrazňuje, že by mělo být 
zaručeno dodržování podmínek 
zaměstnávání a pracovních podmínek 
platných v daném členském státě, včetně 
minimální mzdy, popř. mzdy podle 
kolektivní smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že klíč ke smysluplným 
opatřením pro změnu a přizpůsobení se 
představuje vzdělávání a odborné školení 

3. domnívá se, že klíč ke smysluplným 
opatřením pro změnu a přizpůsobení se 
představuje vývoj kompatibilních 
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zaměstnanců; domnívá se, že je povinností 
zaměstnavatelů seznámit zaměstnance 
dostatečně s novými technologiemi, které 
vzhledem k rostoucímu objemu a zvyšující 
se komplexnosti doručování zboží 
zakoupeného online mohou být přínosem;

informačních systémů a vzdělávání
a odborné školení zaměstnanců týkající se
jejich používání; domnívá se, že je 
povinností zaměstnavatelů seznámit 
zaměstnance dostatečně také s jinými
technologiemi, které vzhledem
k rostoucímu objemu a zvyšující se 
komplexnosti doručování zboží 
zakoupeného online mohou být přínosem;

Or. fi

Pozměňovací návrh 9
Jutta Steinruck, Bernadette Vergnaud

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že klíč ke smysluplným 
opatřením pro změnu a přizpůsobení se 
představuje vzdělávání a odborné školení 
zaměstnanců; domnívá se, že je povinností 
zaměstnavatelů seznámit zaměstnance 
dostatečně s novými technologiemi, které 
vzhledem k rostoucímu objemu a zvyšující 
se komplexnosti doručování zboží 
zakoupeného online mohou být přínosem;

3. domnívá se, že klíč ke smysluplným 
opatřením pro změnu a přizpůsobení se 
představuje vzdělávání a odborné školení 
zaměstnanců; domnívá se, že je povinností 
zaměstnavatelů seznámit zaměstnance 
dostatečně s novými technologiemi, jako 
jsou aplikace v oboru informačních 
technologií, aplikace pro sledování
a systémy GPS, které vzhledem
k rostoucímu objemu a zvyšující se 
komplexnosti doručování zboží 
zakoupeného online mohou být přínosem;
v případě dočasné práce musí 
zprostředkující agentura zajistit 
odpovídající přípravu a odborné školení 
pracovních sil;

Or. de

Pozměňovací návrh 10
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyjadřuje nespokojenost nad tím, že 
zelená kniha se nezaměřuje na otázky 
vzdělávání a odborného školení 
zaměstnanců ani na přiměřené platy; dále 
vyjadřuje nespokojenost nad 
nedostatečným zapojením sociálních 
partnerů; konstatuje, že regulace 
hospodářské oblasti musí být spojena
s regulací oblasti sociální, zejména
s ohledem na formy zaměstnávání, které 
jsou založeny na samostatné výdělečné 
činnosti, na pracovních poměrech na 
dobu určitou a částečných pracovních 
úvazcích;

vypouští se

Or. fi

Pozměňovací návrh 11
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyjadřuje nespokojenost nad tím, že 
zelená kniha se nezaměřuje na otázky
vzdělávání a odborného školení 
zaměstnanců ani na přiměřené platy; dále 
vyjadřuje nespokojenost nad 
nedostatečným zapojením sociálních 
partnerů; konstatuje, že regulace 
hospodářské oblasti musí být spojena
s regulací oblasti sociální, zejména
s ohledem na formy zaměstnávání, které 
jsou založeny na samostatné výdělečné 
činnosti, na pracovních poměrech na dobu 
určitou a částečných pracovních úvazcích;

4. považuje za nezbytné, aby doručovací 
společnosti nabízely možnosti vzdělávání
a odborného školení v závislosti na svých 
potřebách a aby své zaměstnance 
přiměřeně odměňovaly; dále poukazuje na 
to, že v řadě členských států by sociální 
partneři mohli být zapojeni ve větší míře;
konstatuje, že regulace hospodářské oblasti 
musí být spojena s regulací oblasti sociální, 
zejména s ohledem na formy 
zaměstnávání, které jsou založeny na 
samostatné výdělečné činnosti, na 
pracovních poměrech na dobu určitou
a částečných pracovních úvazcích;

Or. de



AM\1005955CS.doc 9/15 PE521.543v02-00

CS

Pozměňovací návrh 12
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyjadřuje nespokojenost nad tím, že 
zelená kniha se nezaměřuje na otázky
vzdělávání a odborného školení 
zaměstnanců ani na přiměřené platy; dále 
vyjadřuje nespokojenost nad 
nedostatečným zapojením sociálních 
partnerů; konstatuje, že regulace 
hospodářské oblasti musí být spojena
s regulací oblasti sociální, zejména
s ohledem na formy zaměstnávání, které 
jsou založeny na samostatné výdělečné 
činnosti, na pracovních poměrech na dobu 
určitou a částečných pracovních úvazcích;

4. považuje za nezbytné, aby zaměstnanci
v tomto odvětví měli přístup k přiměřeným 
možnostem vzdělávání a odborného 
školení a aby byli odměňováni v souladu
s právními předpisy nebo postupy daných 
členských států; dále je toho názoru, že
v některých členských státech by sociální 
partneři mohli být zapojeni lépe;
konstatuje, že regulace hospodářské oblasti 
by případně měla být spojena s regulací 
oblasti sociální, zejména s ohledem na 
formy zaměstnávání, které jsou založeny 
na samostatné výdělečné činnosti, na 
pracovních poměrech na dobu určitou
a částečných pracovních úvazcích;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyjadřuje nespokojenost nad 
skutečností, že doručovací společnosti 
zadávají velmi vysoký podíl zakázek 
subdodavatelům mimo univerzální službu,
s čímž je často spojeno vyhýbání se 
zákonným a tarifním požadavkům 
týkajícím se pracovních podmínek
a podmínek zaměstnávání;

5. je toho názoru, že případné zadávání
zakázek subdodavatelům by mělo probíhat 
tak, aby s ním nebylo spojeno vyhýbání se 
zákonným požadavkům a požadavkům 
stanoveným v kolektivní smlouvě týkajícím 
se pracovních podmínek a podmínek 
zaměstnávání;

Or. fi
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Pozměňovací návrh 14
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyjadřuje nespokojenost nad 
skutečností, že doručovací společnosti 
zadávají velmi vysoký podíl zakázek 
subdodavatelům mimo univerzální službu,
s čímž je často spojeno vyhýbání se 
zákonným a tarifním požadavkům 
týkajícím se pracovních podmínek
a podmínek zaměstnávání;

5. žádá, aby velmi vysoký podíl zakázek 
zadávaných doručovacími společnostmi
subdodavatelům mimo univerzální službu 
nevedl k vyhýbání se zákonným 
požadavkům a požadavkům stanoveným
v kolektivní smlouvě týkajícím se 
pracovních podmínek a podmínek 
zaměstnávání;

Or. de

Pozměňovací návrh 15
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyjadřuje nespokojenost nad 
skutečností, že doručovací společnosti 
zadávají velmi vysoký podíl zakázek 
subdodavatelům mimo univerzální službu,
s čímž je často spojeno vyhýbání se 
zákonným a tarifním požadavkům 
týkajícím se pracovních podmínek
a podmínek zaměstnávání;

5. zdůrazňuje, že vysoký podíl zakázek 
zadávaných doručovacími společnostmi
subdodavatelům mimo univerzální službu 
by neměl vést k vyhýbání se zákonným 
požadavkům a požadavkům stanoveným
v kolektivní smlouvě týkajícím se 
pracovních podmínek a podmínek 
zaměstnávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Martin Kastler
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyjadřuje nespokojenost nad 
skutečností, že doručovací společnosti 
zadávají velmi vysoký podíl zakázek 
subdodavatelům mimo univerzální službu,
s čímž je často spojeno vyhýbání se 
zákonným a tarifním požadavkům 
týkajícím se pracovních podmínek
a podmínek zaměstnávání;

5. poukazuje na skutečnost, že doručovací 
společnosti zadávají vysoký podíl zakázek 
subdodavatelům mimo univerzální službu,
s čímž je často spojeno vyhýbání se 
zákonným požadavkům a požadavkům 
stanoveným v kolektivní smlouvě týkajícím 
se pracovních podmínek a podmínek 
zaměstnávání;

Or. de

Pozměňovací návrh 17
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyjadřuje nespokojenost nad skutečností, 
že doručovací společnosti zadávají velmi 
vysoký podíl zakázek subdodavatelům 
mimo univerzální službu, s čímž je často 
spojeno vyhýbání se zákonným a tarifním
požadavkům týkajícím se pracovních 
podmínek a podmínek zaměstnávání;

5. vyjadřuje nespokojenost nad skutečností, 
že doručovací společnosti zadávají velmi 
vysoký podíl zakázek subdodavatelům,
s čímž je často spojeno vyhýbání se 
zákonným požadavkům a požadavkům 
stanoveným v kolektivní smlouvě týkajícím 
se pracovních podmínek a podmínek 
zaměstnávání; v této souvislosti poukazuje 
na dlouhodobé společenské dopady, které 
mají nejisté pracovní poměry na systémy 
zdravotní péče a důchodového 
zabezpečení členských států;

Or. de

Pozměňovací návrh 18
Jutta Steinruck, Bernadette Vergnaud

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. v zásadě žádá, aby vlastní doručování 
prováděli doručovatelé pověření touto 
činností, a to za pracovních podmínek 
stanovených kolektivní smlouvou, nebo 
aby v případě subdodávek byla zaručena 
zásada stejné odměny za stejnou práci; 
žádá členské státy, aby zavedly a zpřísnily 
právní předpisy týkající se společné 
odpovědnosti podniků;

Or. de

Pozměňovací návrh 19
Martin Kastler

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. očekává od členských států, že stanoví 
minimální mzdy pro poskytovatele 
balíkových služeb, popř. tarify pro 
všechny společnosti zabývající se 
doručováním balíků, a zajistí důslednější 
kontrolu subdodavatelů, pokud jde
o dodržování zákonných a tarifních
podmínek zaměstnávání; zdůrazňuje v této 
souvislosti zásadu stejné odměny za 
stejnou práci vykonávanou na stejném 
místě;

6. očekává od členských států důslednější 
kontrolu subdodavatelů, pokud jde
o dodržování zákonných podmínek
a podmínek stanovených v kolektivní 
smlouvě týkajících se zaměstnávání;

Or. de

Pozměňovací návrh 20
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. očekává od členských států, že stanoví 
minimální mzdy pro poskytovatele 
balíkových služeb, popř. tarify pro 
všechny společnosti zabývající se 
doručováním balíků, a zajistí důslednější
kontrolu subdodavatelů, pokud jde
o dodržování zákonných a tarifních
podmínek zaměstnávání; zdůrazňuje v této 
souvislosti zásadu stejné odměny za 
stejnou práci vykonávanou na stejném 
místě;

6. očekává od členských států, že zajistí
přiměřenou kontrolu poskytovatelů 
balíkových služeb a jejich subdodavatelů, 
pokud jde o dodržování platných
zákonných podmínek a podmínek 
stanovených v kolektivní smlouvě týkajících 
se zaměstnávání;

Or. de

Pozměňovací návrh 21
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. očekává od členských států, že stanoví 
minimální mzdy pro poskytovatele 
balíkových služeb, popř. tarify pro 
všechny společnosti zabývající se 
doručováním balíků, a zajistí důslednější 
kontrolu subdodavatelů, pokud jde
o dodržování zákonných a tarifních
podmínek zaměstnávání; zdůrazňuje v této 
souvislosti zásadu stejné odměny za 
stejnou práci vykonávanou na stejném 
místě;

6. očekává od sociálních partnerů, že
v kolektivních smlouvách stanoví 
minimální mzdy pro poskytovatele 
balíkových služeb nebo zaručí případnou 
minimální mzdu podle zákona a rovněž
důslednější kontrolu subdodavatelů, pokud 
jde o dodržování zákonných podmínek
a podmínek stanovených v kolektivní 
smlouvě týkajících se zaměstnávání; 
zdůrazňuje v této souvislosti zásadu stejné 
odměny za stejnou práci vykonávanou na 
stejném místě pro zaměstnance se stejnými 
zkušenostmi, stejnými odbornými 
znalostmi a stejnou délkou pracovního 
poměru;

Or. fi

Pozměňovací návrh 22
Phil Bennion
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Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. očekává od členských států, že stanoví 
minimální mzdy pro poskytovatele
balíkových služeb, popř. tarify pro 
všechny společnosti zabývající se 
doručováním balíků, a zajistí důslednější 
kontrolu subdodavatelů, pokud jde
o dodržování zákonných a tarifních
podmínek zaměstnávání; zdůrazňuje v této 
souvislosti zásadu stejné odměny za 
stejnou práci vykonávanou na stejném 
místě;

6. očekává od členských států, že zajistí
přiměřený dohled nad poskytovateli 
balíkových služeb a jejich subdodavateli, 
pokud jde o dodržování zákonných 
podmínek a podmínek stanovených
v kolektivní smlouvě týkajících se
zaměstnávání; zdůrazňuje v této souvislosti 
zásadu stejné odměny za stejnou práci 
vykonávanou na stejném místě;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Martin Kastler

Návrh stanoviska
Bod 6 – pododstavec 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

(1) zdůrazňuje význam elektronického 
obchodu a s ním souvisejících balíkových 
služeb pro malé a střední podniky, nově 
zakládané podniky a v nich zaměstnané 
pracovníky;

Or. de

Pozměňovací návrh 24
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. mimoto zdůrazňuje, že zpomalený růst 
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přeshraničního elektronického obchodu 
nelze všeobecně přičítat pouze 
nedostatkům v oblasti doručování, ale že 
příčiny spočívají spíše v nejistotě ohledně 
práv spotřebitelů a právní ochrany
v přeshraničním elektronickém obchodě; 
žádá proto Komisi, aby aktivně 
vystupovala v rámci ochrany spotřebitelů,
a usnadnila tak dále přeshraniční obchod;

Or. de

Pozměňovací návrh 25
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje, že je nutné vytvořit 
evropskou značku důvěry pro internetové 
obchody, která zaručí kvalitu, 
spolehlivost, ekologickou a sociální 
udržitelnost a přiměřené pracovní 
podmínky pro integrované doručovací 
služby a která by mohla přispět ke zvýšení 
důvěry spotřebitelů k elektronickému 
obchodu a vytvořit pobídky pro 
elektronické prodejce a balíkové služby, 
aby převzali více odpovědnosti za 
doručovací řetězec, a dále významně 
zlepšit transparentnost a právní jistotu pro 
spotřebitele a podniky a podpořit 
konkurenční výhodu podniků, a to 
zejména malých a středních podniků,
a přispět tak ke zdravému hospodářskému 
růstu a k tvorbě pracovních míst;

Or. en


