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Τροπολογία 1
Phil Bennion

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι πρέπει να τηρούνται οι 
ισχύοντες χρόνοι οδήγησης και ανάπαυσης 
και τα νόμιμα ωράρια εργασίας, ούτως 
ώστε όλες οι εργασίες που συνδέονται με 
τη δραστηριότητα να θεωρούνται χρόνος 
εργασίας και να ελέγχεται η τήρηση των 
ευρωπαϊκών προτύπων για την προστασία 
της εργασίας και της υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών στα 
οχήματα, για όλα τα άτομα που είναι 
επιφορτισμένα με την παράδοση·

1. τονίζει ότι πρέπει να τηρούνται οι 
ισχύοντες χρόνοι οδήγησης και ανάπαυσης 
και τα νόμιμα ωράρια εργασίας και να 
ελέγχεται η τήρηση των ευρωπαϊκών 
προτύπων για την προστασία της εργασίας 
και της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των 
συνθηκών στα οχήματα, για όλα τα άτομα 
που είναι επιφορτισμένα με την παράδοση·

Or. en

Τροπολογία 2
Martin Kastler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι πρέπει να τηρούνται οι 
ισχύοντες χρόνοι οδήγησης και ανάπαυσης 
και τα νόμιμα ωράρια εργασίας, ούτως 
ώστε όλες οι εργασίες που συνδέονται με 
τη δραστηριότητα να θεωρούνται χρόνος 
εργασίας και να ελέγχεται η τήρηση των 
ευρωπαϊκών προτύπων για την προστασία 
της εργασίας και της υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών 
στα οχήματα, για όλα τα άτομα που είναι 
επιφορτισμένα με την παράδοση·

1. τονίζει ότι πρέπει να τηρούνται οι 
ισχύοντες χρόνοι οδήγησης και ανάπαυσης 
και τα νόμιμα ωράρια εργασίας, ούτως 
ώστε όλες οι εργασίες που συνδέονται με 
τη δραστηριότητα να θεωρούνται χρόνος 
εργασίας και να ελέγχεται η τήρηση των 
ευρωπαϊκών προτύπων για την προστασία 
της εργασίας και της υγείας·

Or. de
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Τροπολογία 3
Jutta Steinruck, Bernadette Vergnaud

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι πρέπει να τηρούνται οι 
ισχύοντες χρόνοι οδήγησης και ανάπαυσης 
και τα νόμιμα ωράρια εργασίας, ούτως 
ώστε όλες οι εργασίες που συνδέονται με 
τη δραστηριότητα να θεωρούνται χρόνος 
εργασίας και να ελέγχεται η τήρηση των 
ευρωπαϊκών προτύπων για την προστασία 
της εργασίας και της υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών στα 
οχήματα, για όλα τα άτομα που είναι 
επιφορτισμένα με την παράδοση·

1. τονίζει ότι πρέπει να ελέγχεται η 
τήρηση των ισχυόντων χρόνων οδήγησης 
και ανάπαυσης και των νομίμων ωραρίων
εργασίας, ούτως ώστε όλες οι εργασίες που 
συνδέονται με τη δραστηριότητα να 
θεωρούνται χρόνος εργασίας και να 
ελέγχεται η τήρηση των ευρωπαϊκών 
προτύπων για την προστασία της εργασίας 
και της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των 
συνθηκών στα οχήματα, για όλα τα άτομα 
που είναι επιφορτισμένα με την παράδοση; 
ανεξάρτητα από το καθεστώς τους ως 
ανεξάρτητοι επαγγελματίες, υπεργολάβοι, 
προσωρινά εργαζόμενοι ή εργαζόμενοι με 
σύμβαση έργου· ο έλεγχος 
πραγματοποιείται μέσω αντίστοιχων 
ψηφιακών συσκευών που είναι 
εγκατεστημένες στο όχημα·

Or. de

Τροπολογία 4
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής για την απλοποίηση της 
παράδοσης δεμάτων σε διασυνοριακό 
επίπεδο προς όφελος των καταναλωτών 
και των επιχειρήσεων μέσω μιας 
μεγαλύτερης διαφάνειας της διαδικασίας 
παράδοσης, δυνατοτήτων 
παρακολούθησης και προτύπων 
ποιότητας με στόχο την εγκαθίδρυση 
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μιας κοινής ευρωπαϊκής αγοράς 
υπηρεσιών παράδοσης·

Or. de

Τροπολογία 5
Martin Kastler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. γνωρίζει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο 
συνιστά μια αναπτυσσόμενη αγορά· 
εφιστά την προσοχή στην επιχειρηματική 
και οικονομική πίεση που υφίστανται οι 
προμηθευτές εξαιτίας των επενδύσεων 
και των μέτρων που αποσκοπούν στην 
ανταπόκριση στις ανάγκες του 
επεκτεινόμενου ηλεκτρονικού εμπορίου· 
θεωρεί, για το λόγο αυτό, ότι ο 
ανταγωνισμός στο ηλεκτρονικό εμπόριο 
δεν πρέπει να λειτουργεί εις βάρος των 
εργαζομένων· τονίζει ότι οι τιμές πρέπει 
να καθορίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να 
διασφαλίζεται η τήρηση των όρων 
απασχόλησης και εργασίας που ισχύουν 
στο κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων 
των ελάχιστων και των συμβατικών 
μισθών·

2. γνωρίζει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο 
συνιστά μια σημαντική αναπτυσσόμενη 
αγορά, στην οποία πρέπει να δοθεί ώθηση 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω μιας ομαλά 
λειτουργούσας εσωτερικής αγοράς 
παράδοσης δεμάτων, χωρίς να τεθούν 
στο πλαίσιο αυτό σε αμφισβήτηση στις 
επιμέρους χώρες τα κατάλληλα 
κοινωνικά πρότυπα και να ζημιωθούν οι 
μικρομεσαίες και οι νεοιδρυόμενες 
επιχειρήσεις· 

Or. de

Τροπολογία 6
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. γνωρίζει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο 
συνιστά μια αναπτυσσόμενη αγορά· εφιστά 

2. γνωρίζει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο 
συνιστά μια αναπτυσσόμενη αγορά· εφιστά 
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την προσοχή στην επιχειρηματική και 
οικονομική πίεση που υφίστανται οι 
προμηθευτές εξαιτίας των επενδύσεων και 
των μέτρων που αποσκοπούν στην 
ανταπόκριση στις ανάγκες του 
επεκτεινόμενου ηλεκτρονικού εμπορίου·
θεωρεί, για το λόγο αυτό, ότι ο 
ανταγωνισμός στο ηλεκτρονικό εμπόριο 
δεν πρέπει να λειτουργεί εις βάρος των
εργαζομένων· τονίζει ότι οι τιμές πρέπει 
να καθορίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να 
διασφαλίζεται η τήρηση των όρων 
απασχόλησης και εργασίας που ισχύουν 
στο κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων 
των ελάχιστων και των συμβατικών 
μισθών·

την προσοχή στην επιχειρηματική και 
οικονομική πίεση που υφίστανται οι 
προμηθευτές εξαιτίας των επενδύσεων και 
των μέτρων που αποσκοπούν στην 
ανταπόκριση στις ανάγκες του 
επεκτεινόμενου ηλεκτρονικού εμπορίου·
θεωρεί, για το λόγο αυτό, ότι ο 
ανταγωνισμός κατά τη μεταφορά 
εμπορευμάτων στο ηλεκτρονικό εμπόριο 
δεν πρέπει να λαμβάνει χώρα κατά 
παράβαση των όρων απασχόλησης και 
εργασίας που ισχύουν στο κράτος μέλος,
αλλά αντίθετα αυτοί πρέπει να 
διασφαλίζονται συμπεριλαμβανομένων 
των ελάχιστων και των συμβατικών 
μισθών·

Or. fi

Τροπολογία 7
Phil Bennion

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. γνωρίζει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο 
συνιστά μια αναπτυσσόμενη αγορά· εφιστά 
την προσοχή στην επιχειρηματική και 
οικονομική πίεση που υφίστανται οι 
προμηθευτές εξαιτίας των επενδύσεων και 
των μέτρων που αποσκοπούν στην 
ανταπόκριση στις ανάγκες του 
επεκτεινόμενου ηλεκτρονικού εμπορίου·
θεωρεί, για το λόγο αυτό, ότι ο 
ανταγωνισμός στο ηλεκτρονικό εμπόριο 
δεν πρέπει να λειτουργεί εις βάρος των 
εργαζομένων· τονίζει ότι οι τιμές πρέπει να
καθορίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να
διασφαλίζεται η τήρηση των όρων 
απασχόλησης και εργασίας που ισχύουν 
στο κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων 
των ελάχιστων και των συμβατικών 
μισθών·

2. γνωρίζει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο 
συνιστά μια αναπτυσσόμενη αγορά· εφιστά 
την προσοχή στην επιχειρηματική και 
οικονομική πίεση που υφίστανται οι 
προμηθευτές εξαιτίας των επενδύσεων και 
των μέτρων που αποσκοπούν στην 
ανταπόκριση στις ανάγκες του 
επεκτεινόμενου ηλεκτρονικού εμπορίου·
θεωρεί, για το λόγο αυτό, ότι ο 
ανταγωνισμός στο ηλεκτρονικό εμπόριο
μακροπρόθεσμα δεν θα λειτουργεί εις 
βάρος των εργαζομένων· τονίζει ότι πρέπει 
να διασφαλίζεται η τήρηση των όρων 
απασχόλησης και εργασίας που ισχύουν 
στο κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων 
των ελάχιστων και των συμβατικών 
μισθών·
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Or. en

Τροπολογία 8
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι το κλειδί για κατάλληλα 
μέτρα αναδιοργάνωσης και προσαρμογής 
είναι η κατάρτιση και επιμόρφωση των 
εργαζομένων· πιστεύει ότι είναι καθήκον 
των εργοδοτών η επαρκής εξοικείωση των 
εργαζομένων με νέες τεχνολογίες, οι 
οποίες μπορούν να παρέχουν στήριξη στο 
πλαίσιο της αυξανόμενης διάδοσης και 
πολυπλοκότητας της ηλεκτρονικής 
παράδοσης δεμάτων·

3. θεωρεί ότι ένα κλειδί για κατάλληλα 
μέτρα αναδιοργάνωσης και προσαρμογής 
είναι η ανάπτυξη συμβατών συστημάτων 
πληροφοριών και η κατάρτιση και 
επιμόρφωση των εργαζομένων στην 
εφαρμογή τους· πιστεύει ότι είναι καθήκον 
των εργοδοτών η επαρκής εξοικείωση των 
εργαζομένων και με άλλες τεχνολογίες, οι 
οποίες μπορούν να παρέχουν στήριξη στο 
πλαίσιο της αυξανόμενης διάδοσης και 
πολυπλοκότητας της ηλεκτρονικής 
παράδοσης δεμάτων·

Or. fi

Τροπολογία 9
Jutta Steinruck, Bernadette Vergnaud

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι το κλειδί για κατάλληλα 
μέτρα αναδιοργάνωσης και προσαρμογής 
είναι η κατάρτιση και επιμόρφωση των 
εργαζομένων· πιστεύει ότι είναι καθήκον 
των εργοδοτών η επαρκής εξοικείωση των 
εργαζομένων με νέες τεχνολογίες, οι 
οποίες μπορούν να παρέχουν στήριξη στο 
πλαίσιο της αυξανόμενης διάδοσης και 
πολυπλοκότητας της ηλεκτρονικής 
παράδοσης δεμάτων·

3. θεωρεί ότι το κλειδί για κατάλληλα 
μέτρα αναδιοργάνωσης και προσαρμογής 
είναι η κατάρτιση και επιμόρφωση των 
εργαζομένων· πιστεύει ότι είναι καθήκον 
των εργοδοτών η επαρκής εξοικείωση των 
εργαζομένων με νέες τεχνολογίες, όπως 
εφαρμογές τεχνολογίας πληροφοριών και 
παρακολούθησης καθώς και συστήματα 
ραδιοπλοήγησης οι οποίες μπορούν να 
παρέχουν στήριξη στο πλαίσιο της 
αυξανόμενης διάδοσης και 
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πολυπλοκότητας της ηλεκτρονικής 
παράδοσης δεμάτων· σε περίπτωση 
προσωρινής εργασίας ο οργανισμός 
απασχόλησης πρέπει να παρέχει την 
κατάλληλη προετοιμασία και κατάρτιση 
του εργατικού δυναμικού·

Or. de

Τροπολογία 10
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επικρίνει το γεγονός ότι η Πράσινη 
Βίβλος δεν επικεντρώνεται επαρκώς σε 
ζητήματα σχετικά με την κατάρτιση και 
επιμόρφωση και τις επαρκείς αποδοχές· 
επικρίνει επίσης την ελλιπή συμμετοχή 
των κοινωνικών εταίρων· θεωρεί ότι η 
οικονομική ρύθμιση πρέπει να 
συνδυάζεται με μια κοινωνική ρύθμιση, 
ιδίως όσον αφορά μοντέλα απασχόλησης 
που βασίζονται στην αυτοαπασχόληση, 
την προσωρινή απασχόληση και τη 
μερική απασχόληση·

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 11
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επικρίνει το γεγονός ότι η Πράσινη 
Βίβλος δεν επικεντρώνεται επαρκώς σε 
ζητήματα σχετικά με την κατάρτιση και 
επιμόρφωση και τις επαρκείς αποδοχές·

4. θεωρεί απαραίτητο οι εταιρείες 
παράδοσης δεμάτων να προσφέρουν
κατάρτιση και επιμόρφωση σύμφωνα με 
τις ανάγκες τους και να παρέχουν εύλογες
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επικρίνει επίσης την ελλιπή συμμετοχή 
των κοινωνικών εταίρων· θεωρεί ότι η 
οικονομική ρύθμιση πρέπει να 
συνδυάζεται με μια κοινωνική ρύθμιση, 
ιδίως όσον αφορά μοντέλα απασχόλησης 
που βασίζονται στην αυτοαπασχόληση, την 
προσωρινή απασχόληση και τη μερική 
απασχόληση·

αποδοχές στα άτομα που απασχολούν·
επισημαίνει εξάλλου ότι οι κοινωνικοί 
εταίροι σε ορισμένα κράτη μέλη θα 
μπορούσαν να συμμετέχουν σε 
μεγαλύτερο βαθμό· θεωρεί ότι η 
οικονομική ρύθμιση πρέπει να 
συνδυάζεται με μια κοινωνική ρύθμιση, 
ιδίως όσον αφορά μοντέλα απασχόλησης 
που βασίζονται στην αυτοαπασχόληση, την 
προσωρινή απασχόληση και τη μερική 
απασχόληση·

Or. de

Τροπολογία 12
Phil Bennion

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επικρίνει το γεγονός ότι η Πράσινη 
Βίβλος δεν επικεντρώνεται επαρκώς σε 
ζητήματα σχετικά με την κατάρτιση και 
επιμόρφωση και τις επαρκείς αποδοχές·
επικρίνει επίσης την ελλιπή συμμετοχή
των κοινωνικών εταίρων· θεωρεί ότι η 
οικονομική ρύθμιση πρέπει να 
συνδυάζεται με μια κοινωνική ρύθμιση, 
ιδίως όσον αφορά μοντέλα απασχόλησης 
που βασίζονται στην αυτοαπασχόληση, την 
προσωρινή απασχόληση και τη μερική 
απασχόληση·

4. θεωρεί απαραίτητο να έχουν οι 
απασχολούμενοι στον τομέα αυτό 
πρόσβαση σε κατάλληλη κατάρτιση και 
επιμόρφωση και να αμείβονται σύμφωνα 
με τις νομοθετικές διατάξεις ή τις 
πρακτικές που ισχύουν στα κράτη μέλη· 
φρονεί επίσης ότι οι κοινωνικοί εταίροι σε 
ορισμένα κράτη μέλη θα μπορούσαν να 
έχουν καλύτερη συμμετοχή· θεωρεί ότι η 
οικονομική ρύθμιση πρέπει να 
συνδυάζεται με μια κοινωνική ρύθμιση, 
ιδίως όσον αφορά μοντέλα απασχόλησης 
που βασίζονται στην αυτοαπασχόληση, την 
προσωρινή απασχόληση και τη μερική 
απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 13
Sari Essayah
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επικρίνει το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό 
υπεργολαβικών αναθέσεων εκτός της 
καθολικής υπηρεσίας από τις εταιρείες 
διανομής και τη συχνά συνακόλουθη μη 
τήρηση των νομοθετικών διατάξεων και 
των συλλογικών συμβάσεων σε σχέση με 
τους όρους εργασίας και απασχόλησης·

5. φρονεί ότι μια ενδεχόμενη 
υπεργολαβική ανάθεση δραστηριοτήτων 
θα πρέπει να λαμβάνει χώρα με τέτοιο 
τρόπο ώστε αυτή να μην έχει ως 
αποτέλεσμα τη μη τήρηση των 
νομοθετικών διατάξεων και των 
συλλογικών συμβάσεων σε σχέση με τους 
όρους εργασίας και απασχόλησης·

Or. fi

Τροπολογία 14
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επικρίνει το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό 
υπεργολαβικών αναθέσεων εκτός της 
καθολικής υπηρεσίας από τις εταιρείες 
διανομής και τη συχνά συνακόλουθη μη 
τήρηση των νομοθετικών διατάξεων και 
των συλλογικών συμβάσεων σε σχέση με 
τους όρους εργασίας και απασχόλησης·

5. ζητεί το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό 
υπεργολαβικών αναθέσεων εκτός της 
καθολικής υπηρεσίας από τις εταιρείες 
διανομής να μην έχει ως αποτέλεσμα τη
μη τήρηση των νομοθετικών διατάξεων και 
των συλλογικών συμβάσεων σε σχέση με 
τους όρους εργασίας και απασχόλησης·

Or. de

Τροπολογία 15
Phil Bennion

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επικρίνει το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό 
υπεργολαβικών αναθέσεων εκτός της 

5. ζητεί το υψηλό ποσοστό υπεργολαβικών 
αναθέσεων εκτός της καθολικής υπηρεσίας 
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καθολικής υπηρεσίας από τις εταιρείες 
διανομής και τη συχνά συνακόλουθη μη 
τήρηση των νομοθετικών διατάξεων και 
των συλλογικών συμβάσεων σε σχέση με 
τους όρους εργασίας και απασχόλησης·

από τις εταιρείες διανομής να μην έχει ως 
αποτέλεσμα τη μη τήρηση των 
νομοθετικών διατάξεων και των 
συλλογικών συμβάσεων σε σχέση με τους 
όρους εργασίας και απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 16
Martin Kastler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επικρίνει το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό 
υπεργολαβικών αναθέσεων εκτός της 
καθολικής υπηρεσίας από τις εταιρείες 
διανομής και τη συχνά συνακόλουθη μη 
τήρηση των νομοθετικών διατάξεων και 
των συλλογικών συμβάσεων σε σχέση με 
τους όρους εργασίας και απασχόλησης·

5. επισημαίνει το υψηλό ποσοστό 
υπεργολαβικών αναθέσεων εκτός της 
καθολικής υπηρεσίας από τις εταιρείες 
διανομής και τη συχνά συνακόλουθη μη 
τήρηση των νομοθετικών διατάξεων και 
των συλλογικών συμβάσεων σε σχέση με 
τους όρους εργασίας και απασχόλησης·

Or. de

Τροπολογία 17
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επικρίνει το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό 
υπεργολαβικών αναθέσεων εκτός της 
καθολικής υπηρεσίας από τις εταιρείες 
διανομής και τη συχνά συνακόλουθη μη 
τήρηση των νομοθετικών διατάξεων και 
των συλλογικών συμβάσεων σε σχέση με 
τους όρους εργασίας και απασχόλησης·

5. επικρίνει το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό 
υπεργολαβικών αναθέσεων από τις 
εταιρείες διανομής και τη συχνά 
συνακόλουθη μη τήρηση των νομοθετικών 
διατάξεων και των συλλογικών συμβάσεων 
σε σχέση με τους όρους εργασίας και 
απασχόλησης· επισημαίνει στη 
συνάρτηση αυτή τις μακροπρόθεσμες 
κοινωνικές επιπτώσεις της επικίνδυνης 
απασχόλησης για την ύπαρξη των 
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συστημάτων υγείας και πρόνοιας των 
κρατών μελών·

Or. de

Τροπολογία 18
Jutta Steinruck, Bernadette Vergnaud

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 a. ζητεί κατ' αρχήν την αυτοπρόσωπη 
παράδοση από τον επιφορτισμένο με την 
υπηρεσία αυτή προμηθευτή σύμφωνα με 
τους ισχύοντες στο πλαίσιο συλλογικών 
διαπραγματεύσεων όρους εργασίας ή τη 
διασφάλιση της αρχής της ίσης αμοιβής 
για την ίδια εργασία σε περίπτωση 
ανάθεσης υποσύμβασης· καλεί τα κράτη 
μέλη να θεσπίσουν και αυστηροποιήσουν 
τις νομοθετικές διατάξεις σχετικά με την 
εις ολόκληρον ευθύνη των ομίλων·

Or. de

Τροπολογία 19
Martin Kastler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. αναμένει από τα κράτη μέλη να
καθορίσουν ελάχιστες αμοιβές για τους
παρόχους υπηρεσιών μεταφοράς δεμάτων 
και να διασφαλίσουν ότι όλες οι εταιρείες 
που συμμετέχουν στην παράδοση 
καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις 
εργασίας και ότι οι υπεργολάβοι 
υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους όσον 
αφορά την τήρηση των όρων περί 

6. αναμένει από τα κράτη μέλη να
υποβάλουν τους υπεργολάβους σε 
αυστηρούς ελέγχους όσον αφορά την 
τήρηση των όρων περί απασχόλησης των 
νομοθετικών διατάξεων και των 
συλλογικών συμβάσεων·
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απασχόλησης των νομοθετικών διατάξεων 
και των συλλογικών συμβάσεων· τονίζει, 
εν προκειμένω, την αρχή της ίσης 
αμοιβής για ίδια εργασία στον ίδιο τόπο 
εργασίας.

Or. de

Τροπολογία 20
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. αναμένει από τα κράτη μέλη να
καθορίσουν ελάχιστες αμοιβές για τους 
παρόχους υπηρεσιών μεταφοράς δεμάτων 
και να διασφαλίσουν ότι όλες οι εταιρείες 
που συμμετέχουν στην παράδοση 
καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις 
εργασίας και ότι οι υπεργολάβοι 
υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους όσον 
αφορά την τήρηση των όρων περί 
απασχόλησης των νομοθετικών διατάξεων 
και των συλλογικών συμβάσεων· τονίζει, 
εν προκειμένω, την αρχή της ίσης 
αμοιβής για ίδια εργασία στον ίδιο τόπο 
εργασίας.

6. αναμένει από τα κράτη μέλη να
διασφαλίσουν τον κατάλληλο έλεγχο των 
παρόχων υπηρεσιών μεταφοράς δεμάτων 
και των υπεργολάβων τους όσον αφορά 
την τήρηση των εφαρμοστέων όρων περί 
απασχόλησης των νομοθετικών διατάξεων 
και των συλλογικών συμβάσεων·

Or. de

Τροπολογία 21
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. αναμένει από τα κράτη μέλη να 
καθορίσουν ελάχιστες αμοιβές για τους 
παρόχους υπηρεσιών μεταφοράς δεμάτων 

6. αναμένει από τους κοινωνικούς 
εταίρους να καθορίσουν στις συλλογικές 
συμφωνίες ελάχιστες αμοιβές για τους 
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και να διασφαλίσουν ότι όλες οι εταιρείες 
που συμμετέχουν στην παράδοση 
καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις 
εργασίας και ότι οι υπεργολάβοι 
υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους όσον 
αφορά την τήρηση των όρων περί 
απασχόλησης των νομοθετικών διατάξεων 
και των συλλογικών συμβάσεων· τονίζει, 
εν προκειμένω, την αρχή της ίσης αμοιβής 
για ίδια εργασία στον ίδιο τόπο εργασίας.

παρόχους υπηρεσιών μεταφοράς δεμάτων
ή να εγγυηθούν ενδεχομένως νομοθετικά 
προβλεπόμενες ελάχιστες αποδοχές 
καθώς και ότι οι υπεργολάβοι υπόκεινται 
σε αυστηρούς ελέγχους όσον αφορά την 
τήρηση των όρων περί απασχόλησης των 
νομοθετικών διατάξεων και των 
συλλογικών συμβάσεων· τονίζει, εν 
προκειμένω, την αρχή της ίσης αμοιβής για 
ίδια εργασία στον ίδιο τόπο εργασίας για 
εργαζόμενους που διαθέτουν την ίδια 
εμπειρία, την ίδια τεχνογνωσία και την 
ίδια διάρκεια απασχόλησης·

Or. fi

Τροπολογία 22
Phil Bennion

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. αναμένει από τα κράτη μέλη να
καθορίσουν ελάχιστες αμοιβές για τους 
παρόχους υπηρεσιών μεταφοράς δεμάτων 
και να διασφαλίσουν ότι όλες οι εταιρείες 
που συμμετέχουν στην παράδοση 
καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις 
εργασίας και ότι οι υπεργολάβοι 
υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους όσον 
αφορά την τήρηση των όρων περί 
απασχόλησης των νομοθετικών διατάξεων 
και των συλλογικών συμβάσεων· τονίζει, 
εν προκειμένω, την αρχή της ίσης αμοιβής 
για ίδια εργασία στον ίδιο τόπο εργασίας.

6. αναμένει από τα κράτη μέλη να
διασφαλίσουν τη δέουσα εποπτεία επί 
των παρόχων υπηρεσιών μεταφοράς 
δεμάτων και των υπεργολάβων τους όσον 
αφορά την τήρηση των όρων περί 
απασχόλησης των νομοθετικών διατάξεων 
και των συλλογικών συμβάσεων τονίζει, εν 
προκειμένω, την αρχή της ίσης αμοιβής για 
ίδια εργασία στον ίδιο τόπο εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 23
Martin Kastler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 – εδάφιο 1 (νέο)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(1) τονίζει τη σημασία του ηλεκτρονικού 
εμπορίου και των συνδεδεμένων με αυτό 
υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις 
νεοιδρυόμενες επιχειρήσεις και το 
απασχολούμενο σε αυτές εργατικό 
δυναμικό· 

Or. de

Τροπολογία 24
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. τονίζει επιπλέον ότι η αργή ανάπτυξη 
του διασυνοριακού ηλεκτρονικού 
εμπορίου δεν μπορεί να αποδοθεί 
συλλήβδην σε ελλείψεις στον τομέα της 
διανομής, αλλά ότι αυτή οφείλεται 
αντιθέτως στην αβεβαιότητα που 
επικρατεί όσον αφορά τα δικαιώματα 
των καταναλωτών και την παροχή 
έννομης προστασίας στο διασυνοριακό 
ηλεκτρονικό εμπόριο· ζητεί συνεπώς από 
την Επιτροπή να αναπτύξει δράση στο 
πλαίσιο της προστασίας των 
καταναλωτών προκειμένου να δοθεί 
μεγαλύτερη ώθηση στο διασυνοριακό 
εμπόριο·

Or. de

Τροπολογία 25
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. τονίζει ότι είναι απαραίτητο να 
θεσπιστεί ένα ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό 
σήμα αξιοπιστίας, το οποίο θα μπορούσε 
να εγγυηθεί την ποιότητα, την αξιοπιστία, 
την οικολογική και κοινωνική αειφορία, 
καθώς και κατάλληλους όρους εργασίας 
για την παροχή ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών διανομής και να συμβάλει 
στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο 
καθώς και να παράσχει κίνητρα σε όσους 
ασκούν εμπορική δραστηριότητα 
ηλεκτρονικά και σε όσους παρέχουν 
υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων ώστε να 
αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη στο 
πλαίσιο της αλυσίδας διανομής, να 
ενισχύσουν σε μεγάλο βαθμό τη διαφάνεια 
και τη βεβαιότητα δικαίου για τους 
καταναλωτές και τις επιχειρήσεις και να 
ενισχύσουν το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα των επιχειρήσεων, και ιδίως 
των ΜΜΕ συμβάλλοντας με αυτόν τον 
τρόπο σε μια σταθερή οικονομική 
ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας·

Or. en


