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Tarkistus 1
Phil Bennion

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että on tarpeellista noudattaa 
lainsäädännössä edellytettyjä ajo- ja 
lepoaikoja sekä lain sallimia työaikoja, 
lukea kaikki toimeen liittyvät tehtävät 
työajaksi sekä valvoa eurooppalaisten 
työsuojelu- ja työterveysstandardien 
noudattamista, mukaan lukien kaikkien 
jakelusta vastaavien henkilöiden olosuhteet 
ajoneuvoissa;

1. painottaa, että on tarpeellista noudattaa 
lainsäädännössä edellytettyjä ajo- ja 
lepoaikoja sekä lain sallimia työaikoja sekä 
valvoa eurooppalaisten työsuojelu- ja 
työterveysstandardien noudattamista, 
mukaan lukien kaikkien jakelusta 
vastaavien henkilöiden olosuhteet 
ajoneuvoissa;

Or. en

Tarkistus 2
Martin Kastler

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että on tarpeellista noudattaa 
lainsäädännössä edellytettyjä ajo- ja 
lepoaikoja sekä lain sallimia työaikoja, 
lukea kaikki toimeen liittyvät tehtävät 
työajaksi sekä valvoa eurooppalaisten 
työsuojelu- ja työterveysstandardien 
noudattamista, mukaan lukien kaikkien 
jakelusta vastaavien henkilöiden 
olosuhteet ajoneuvoissa;

1. painottaa, että on tarpeellista noudattaa 
lainsäädännössä edellytettyjä ajo- ja 
lepoaikoja sekä lain sallimia työaikoja, 
lukea kaikki toimeen liittyvät tehtävät 
työajaksi sekä valvoa eurooppalaisten 
työsuojelu- ja työterveysstandardien 
noudattamista;

Or. de
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Tarkistus 3
Jutta Steinruck, Bernadette Vergnaud

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että on tarpeellista noudattaa
lainsäädännössä edellytettyjä ajo- ja 
lepoaikoja sekä lain sallimia työaikoja, 
lukea kaikki toimeen liittyvät tehtävät 
työajaksi sekä valvoa eurooppalaisten 
työsuojelu- ja työterveysstandardien 
noudattamista, mukaan lukien kaikkien 
jakelusta vastaavien henkilöiden olosuhteet 
ajoneuvoissa;

1. painottaa, että on tarpeellista valvoa 
lainsäädännössä edellytettyjen ajo- ja 
lepoaikojen sekä lain sallimien työaikojen 
noudattamista, lukea kaikki toimeen 
liittyvät tehtävät työajaksi sekä valvoa 
eurooppalaisten työsuojelu- ja 
työterveysstandardien noudattamista, 
mukaan lukien kaikkien jakelusta 
vastaavien henkilöiden olosuhteet 
ajoneuvoissa – riippumatta heidän 
asemastaan, olivatpa he itsenäisiä 
ammatinharjoittajia, aliurakoitsijoita, 
kausiluonteisia työntekijöitä tai 
urakkasopimuksen tehneitä; toteaa, että 
valvonta hoidetaan ajoneuvoon 
asennettavalla digitaalisella 
valvontalaitteella;

Or. de

Tarkistus 4
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pitää myönteisenä, että komissio 
aikoo yksinkertaistaa pakettijakelua 
rajojen yli sekä kuluttajien että yritysten 
kannalta parantamalla jakeluprosessin 
avoimuutta ja seurantamahdollisuuksia 
sekä laatunormeja ottamalla käyttöön 
yhteisen eurooppalaisen jakeluja 
koskevan merkinnän;

Or. de
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Tarkistus 5
Martin Kastler

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että verkkokauppa on kasvava 
markkina-ala; viittaa liiketoiminnalliseen 
ja rahoitukselliseen paineeseen, joka 
tavarantoimittajille muodostuu kasvavan 
verkkokaupan tarpeisiin sopeutumisen 
edellyttämistä investoinneista ja 
toimenpiteistä; katsoo sen vuoksi, että 
kilpailu verkkokaupassa ei saa tapahtua 
työntekijöiden kustannuksella; korostaa, 
että hinnat täytyy asettaa niin, että 
jäsenvaltioissa pätevien työehtojen ja 
työolojen noudattaminen voidaan 
varmistaa, mukaan lukien vähimmäis- tai 
taulukkopalkka;

2. totea, että verkkokauppa on tärkeä 
kasvava markkina-ala, jota on tuettava 
Euroopan laajuisesti huolehtimalla 
pakettialan toimivista sisämarkkinoista –
vaarantamatta kuitenkaan asianmukaisia 
sosiaalisia normeja rajat ylittävässä 
toiminnassa ja asettamatta keskisuuria 
yrityksiä ja toimintaansa käynnistämässä 
olevia yrityksiä vaikeampaan asemaan;

Or. de

Tarkistus 6
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että verkkokauppa on kasvava 
markkina-ala; viittaa liiketoiminnalliseen ja 
rahoitukselliseen paineeseen, joka 
tavarantoimittajille muodostuu kasvavan 
verkkokaupan tarpeisiin sopeutumisen 
edellyttämistä investoinneista ja 
toimenpiteistä; katsoo sen vuoksi, että 
kilpailu verkkokaupassa ei saa tapahtua 
työntekijöiden kustannuksella; korostaa, 
että hinnat täytyy asettaa niin, että
jäsenvaltioissa pätevien työehtojen ja 

2. toteaa, että verkkokauppa on kasvava 
markkina-ala; viittaa liiketoiminnalliseen ja 
rahoitukselliseen paineeseen, joka 
tavarantoimittajille muodostuu kasvavan 
verkkokaupan tarpeisiin sopeutumisen 
edellyttämistä investoinneista ja 
toimenpiteistä; katsoo sen vuoksi, että 
kilpailu verkkokaupan kuljetuksissa ei saa
tapahtua jäsenvaltioissa pätevien 
työehtojen ja työolojen noudattamisen 
kustannuksella, vaan niiden
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työolojen noudattaminen voidaan
varmistaa, mukaan lukien vähimmäis- tai 
taulukkopalkka;

noudattaminen tulee varmistaa, mukaan 
lukien vähimmäis- tai taulukkopalkka;

Or. fi

Tarkistus 7
Phil Bennion

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että verkkokauppa on kasvava 
markkina-ala; viittaa liiketoiminnalliseen ja 
rahoitukselliseen paineeseen, joka 
tavarantoimittajille muodostuu kasvavan 
verkkokaupan tarpeisiin sopeutumisen 
edellyttämistä investoinneista ja 
toimenpiteistä; katsoo sen vuoksi, että 
kilpailu verkkokaupassa ei saa tapahtua
työntekijöiden kustannuksella; korostaa, 
että hinnat täytyy asettaa niin, että 
jäsenvaltioissa pätevien työehtojen ja 
työolojen noudattaminen voidaan 
varmistaa, mukaan lukien vähimmäis- tai 
taulukkopalkka;

2. toteaa, että verkkokauppa on kasvava 
markkina-ala; viittaa liiketoiminnalliseen ja 
rahoitukselliseen paineeseen, joka 
tavarantoimittajille muodostuu kasvavan 
verkkokaupan tarpeisiin sopeutumisen 
edellyttämistä investoinneista ja 
toimenpiteistä; katsoo sen vuoksi, että 
kilpailu verkkokaupassa ei pitkällä 
aikavälillä tarkasteltuna tapahdu
työntekijöiden kustannuksella; korostaa, 
että olisi varmistettava jäsenvaltioissa 
pätevien työehtojen ja työolojen 
noudattaminen, mukaan lukien vähimmäis-
tai taulukkopalkka;

Or. en

Tarkistus 8
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että avain järkeviin muutos- ja 
mukautumistoimenpiteisiin on 
työntekijöiden koulutus; pitää työnantajan 
tehtävänä perehdyttää työntekijöitä 
riittävästi käyttämään uusia teknologioita, 

3. katsoo, että eräs avain järkeviin muutos-
ja mukautumistoimenpiteisiin on 
yhteensopivien informaatiojärjestelmien 
kehittäminen ja työntekijöiden koulutus 
niiden käyttämiseen; pitää työnantajan 
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jotka voivat tarjota tukea verkkojakelun 
laajentuessa ja moninaisuuden lisääntyessä;

tehtävänä perehdyttää työntekijöitä 
riittävästi käyttämään muitakin uusia 
teknologioita, jotka voivat tarjota tukea 
verkkojakelun laajentuessa ja 
moninaisuuden lisääntyessä;

Or. fi

Tarkistus 9
Jutta Steinruck, Bernadette Vergnaud

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että avain järkeviin muutos- ja 
mukautumistoimenpiteisiin on 
työntekijöiden koulutus; pitää työnantajan 
tehtävänä perehdyttää työntekijöitä 
riittävästi käyttämään uusia teknologioita, 
jotka voivat tarjota tukea verkkojakelun 
laajentuessa ja moninaisuuden lisääntyessä;

3. katsoo, että avain järkeviin muutos- ja 
mukautumistoimenpiteisiin on 
työntekijöiden koulutus; pitää työnantajan 
tehtävänä perehdyttää työntekijöitä 
riittävästi käyttämään tietotekniikka- ja 
seurantasovellusten sekä 
satelliittipaikannusjärjestelmien kaltaisia 
uusia teknologioita, jotka voivat tarjota 
tukea verkkojakelun laajentuessa ja 
moninaisuuden lisääntyessä; katsoo, että 
kun kyseessä on tilapäistyö, 
välitystoimiston on huolehdittava 
työntekijöiden valmentautumisesta ja 
koulutuksesta;

Or. de

Tarkistus 10
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. arvostelee sitä, että vihreä kirja ei 
keskity koulutusmahdollisuuksien eikä 
asianmukaisen palkan kysymyksiin;

Poistetaan
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arvostelee myös työmarkkinaosapuolten 
riittämätöntä osallistumista; toteaa, että 
taloudellisen sääntelyn on oltava 
yhteneväistä sosiaalisen sääntelyn kanssa 
erityisesti niiden työmuotojen kohdalla, 
jotka perustuvat itsenäisyyteen samoin 
kuin määräaikaisten töiden ja osa-
aikatöiden kohdalla;

Or. fi

Tarkistus 11
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. arvostelee sitä, että vihreä kirja ei 
keskity koulutusmahdollisuuksien eikä 
asianmukaisen palkan kysymyksiin;
arvostelee myös työmarkkinaosapuolten 
riittämätöntä osallistumista; toteaa, että 
taloudellisen sääntelyn on oltava 
yhteneväistä sosiaalisen sääntelyn kanssa 
erityisesti niiden työmuotojen kohdalla, 
jotka perustuvat itsenäisyyteen samoin 
kuin määräaikaisten töiden ja osa-
aikatöiden kohdalla;

4. katsoo, että jakeluyritysten on tarjottava 
tarpeitaan vastaavat 
koulutusmahdollisuudet ja maksettava 
työntekijöilleen asianmukaista palkkaa; 
muistuttaa lisäksi, että 
työmarkkinaosapuolet voitaisiin ottaa 
eräissä jäsenvaltioissa vahvemmin 
mukaan prosessiin; toteaa, että 
taloudellisen sääntelyn on oltava 
yhteneväistä sosiaalisen sääntelyn kanssa 
erityisesti niiden työmuotojen kohdalla, 
jotka perustuvat itsenäisyyteen samoin 
kuin määräaikaisten töiden ja osa-
aikatöiden kohdalla;

Or. de
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Tarkistus 12
Phil Bennion

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. arvostelee sitä, että vihreä kirja ei 
keskity koulutusmahdollisuuksien eikä 
asianmukaisen palkan kysymyksiin; 
arvostelee myös työmarkkinaosapuolten 
riittämätöntä osallistumista; toteaa, että 
taloudellisen sääntelyn on oltava 
yhteneväistä sosiaalisen sääntelyn kanssa 
erityisesti niiden työmuotojen kohdalla, 
jotka perustuvat itsenäisyyteen samoin 
kuin määräaikaisten töiden ja osa-
aikatöiden kohdalla;

4. katsoo, että alan työntekijöillä olisi 
oltava asianmukaiset 
koulutusmahdollisuudet ja heidän 
palkkauksensa olisi oltava jäsenvaltion 
lainsäädännön tai käytänteiden 
edellyttämällä tasolla; katsoo lisäksi, että 
työmarkkinaosapuolet voitaisiin ottaa 
suuremmassa määrin mukaan eräissä 
jäsenvaltioissa; toteaa, että taloudellisen 
sääntelyn olisi soveltuvin osin oltava 
yhteneväistä sosiaalisen sääntelyn kanssa 
erityisesti niiden työmuotojen kohdalla, 
jotka perustuvat itsenäisyyteen samoin 
kuin määräaikaisten töiden ja osa-
aikatöiden kohdalla;

Or. en

Tarkistus 13
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. arvostelee ulkoistamisen erittäin suurta 
osuutta yleispalvelun ulkopuolella 
jakeluyritysten kautta ja siihen usein 
liittyvää lainsäädännön tai 
työehtosopimusten määräyksistä 
poikkeamista työolojen ja työehtojen 
suhteen;

5. katsoo, että toimintojen mahdollinen 
ulkoistaminen on tehtävä siten, ettei
siihen liity lainsäädännön tai 
työehtosopimusten määräyksistä 
poikkeamista työolojen ja työehtojen 
suhteen;

Or. fi
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Tarkistus 14
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. arvostelee ulkoistamisen erittäin suurta 
osuutta yleispalvelun ulkopuolella 
jakeluyritysten kautta ja siihen usein 
liittyvää lainsäädännön tai 
työehtosopimusten määräyksistä 
poikkeamista työolojen ja työehtojen 
suhteen;

5. edellyttää, että ulkoistamisen erittäin 
suuri osuus yleispalvelun ulkopuolella 
jakeluyritysten kautta ei saa johtaa 
lainsäädännön tai työehtosopimusten 
määräyksistä poikkeamiseen työolojen ja 
työehtojen suhteen;

Or. de

Tarkistus 15
Phil Bennion

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. arvostelee ulkoistamisen erittäin suurta 
osuutta yleispalvelun ulkopuolella 
jakeluyritysten kautta ja siihen usein 
liittyvää lainsäädännön tai 
työehtosopimusten määräyksistä 
poikkeamista työolojen ja työehtojen 
suhteen;

5. korostaa, että ulkoistamisen suuren 
osuuden yleispalvelun ulkopuolella 
jakeluyritysten kautta ei pitäisi johtaa 
lainsäädännön tai työehtosopimusten 
määräyksistä poikkeamiseen työolojen ja 
työehtojen suhteen;

Or. en
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Tarkistus 16
Martin Kastler

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. arvostelee ulkoistamisen erittäin suurta 
osuutta yleispalvelun ulkopuolella 
jakeluyritysten kautta ja siihen usein 
liittyvää lainsäädännön tai 
työehtosopimusten määräyksistä 
poikkeamista työolojen ja työehtojen 
suhteen;

5. muistuttaa, että ulkoistamisella on 
suuri osuus yleispalvelun ulkopuolella 
jakeluyritysten kautta ja siihen liittyy usein 
lainsäädännön tai työehtosopimusten 
määräyksistä poikkeamista työolojen ja 
työehtojen suhteen;

Or. de

Tarkistus 17
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. arvostelee ulkoistamisen erittäin suurta 
osuutta yleispalvelun ulkopuolella
jakeluyritysten kautta ja siihen usein 
liittyvää lainsäädännön tai 
työehtosopimusten määräyksistä
poikkeamista työolojen ja työehtojen 
suhteen;

5. arvostelee ulkoistamisen erittäin suurta 
osuutta jakeluyritysten kautta ja siihen 
usein liittyvää lainsäädännön tai 
työehtosopimusten määräyksistä 
poikkeamista työolojen ja työehtojen 
suhteen; muistuttaa tässä yhteydessä siitä, 
että epävarmoilla työsuhteilla on 
pitkäaikaisia yhteiskunnallisia 
vaikutuksia, jotka heijastuvat 
jäsenvaltioiden terveydenhuolto- ja 
eläkejärjestelmiin;

Or. de
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Tarkistus 18
Jutta Steinruck, Bernadette Vergnaud

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. edellyttää periaatteessa, että jakelu 
hoidetaan yrityksessä omin voimin siten, 
että jakelusta vastaaville henkilöille 
myönnetään työehtosopimusten mukaista 
palkkaa, tai että alihankintaan 
turvauduttaessa varmistetaan, että 
noudatetaan periaatetta, jonka mukaan 
samasta työstä maksetaan samaa palkkaa; 
edellyttää, että jäsenvaltioissa otetaan 
käyttöön konsernien yhteisvastuuta 
koskevia lakeja ja vahvistetaan niitä;

Or. de

Tarkistus 19
Martin Kastler

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. odottaa jäsenvaltioilta vähimmäispalkan 
määrittämistä pakettipalveluyrityksille tai 
vaihtoehtoisesti hinnoittelua, joka kattaa 
kaikki jakeluun osallistuvat yritykset, sekä
alihankkijoiden tiukempaa valvontaa 
lainsäädännössä ja työehtosopimuksissa 
sovellettujen työehtojen noudattamisen 
suhteen; korostaa tässä yhteydessä 
samasta työstä samalla alueella 
maksettavan saman palkan periaatetta.

6. odottaa jäsenvaltioilta alihankkijoiden 
tiukempaa valvontaa lainsäädännössä ja 
työehtosopimuksissa sovellettujen 
työehtojen noudattamisen suhteen;

Or. de
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Tarkistus 20
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. odottaa jäsenvaltioilta vähimmäispalkan 
määrittämistä pakettipalveluyrityksille tai 
vaihtoehtoisesti hinnoittelua, joka kattaa 
kaikki jakeluun osallistuvat yritykset, sekä
alihankkijoiden tiukempaa valvontaa
lainsäädännössä ja työehtosopimuksissa 
sovellettujen työehtojen noudattamisen 
suhteen; korostaa tässä yhteydessä samasta 
työstä samalla alueella maksettavan saman 
palkan periaatetta.

6. odottaa jäsenvaltioilta¸ että ne 
varmistavat pakettialan 
palveluntarjoajien ja niiden 
alihankkijoiden asianmukaisen valvonnan 
lainsäädännössä ja työehtosopimuksissa 
sovellettujen työehtojen noudattamisen 
suhteen;

Or. de

Tarkistus 21
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. odottaa jäsenvaltioilta vähimmäispalkan 
määrittämistä pakettipalveluyrityksille tai 
vaihtoehtoisesti hinnoittelua, joka kattaa 
kaikki jakeluun osallistuvat yritykset, sekä 
alihankkijoiden tiukempaa valvontaa 
lainsäädännössä ja työehtosopimuksissa 
sovellettujen työehtojen noudattamisen 
suhteen; korostaa tässä yhteydessä samasta 
työstä samalla alueella maksettavan saman 
palkan periaatetta.

6. odottaa työmarkkinaosapuolilta
vähimmäispalkan määrittämistä 
pakettipalveluyritysten toimialalla alan 
työehtosopimuksissa tai mahdollisen 
lainsäädännöllisen vähimmäispalkan 
noudattamista sekä alihankkijoiden 
tiukempaa valvontaa lainsäädännössä ja 
työehtosopimuksissa sovellettujen 
työehtojen noudattamisen suhteen;
korostaa tässä yhteydessä samasta työstä 
samalla kokemuksella ja tietotaidolla yhtä 
pitkään töissä olleille samalla alueella 
maksettavan saman palkan periaatetta.

Or. fi
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Tarkistus 22
Phil Bennion

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. odottaa jäsenvaltioilta 
vähimmäispalkan määrittämistä 
pakettipalveluyrityksille tai 
vaihtoehtoisesti hinnoittelua, joka kattaa 
kaikki jakeluun osallistuvat yritykset, sekä 
alihankkijoiden tiukempaa valvontaa
lainsäädännössä ja työehtosopimuksissa 
sovellettujen työehtojen noudattamisen 
suhteen; korostaa tässä yhteydessä samasta 
työstä samalla alueella maksettavan saman 
palkan periaatetta.

6. odottaa jäsenvaltioiden valvovan 
asianmukaisesti pakettipalveluyrityksiä ja 
niiden alihankkijoita lainsäädännössä ja 
työehtosopimuksissa sovellettujen 
työehtojen noudattamisen suhteen; 
korostaa tässä yhteydessä samasta työstä 
samalla alueella maksettavan saman palkan 
periaatetta;

Or. en

Tarkistus 23
Martin Kastler

Lausuntoluonnos
6 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

(1) korostaa verkkokaupan ja siihen 
liittyvien pakettipalvelujen merkitystä 
keskisuurille yrityksille ja toimintaansa 
käynnistämässä oleville yrityksille sekä 
niiden työntekijöille;

Or. de
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Tarkistus 24
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa lisäksi, että rajat ylittävän 
verkkokaupan kasvun hidastuminen ei 
johdu niinkään jakelun puutteista, vaan 
kuluttajien oikeuksia ja oikeussuojaa 
koskevasta epävarmuudesta rajat 
ylittävässä verkkokaupassa; kehottaa siksi 
komissiota toimiin myös kuluttajansuojan 
saralla, jotta rajat ylittävää 
kaupankäyntiä voitaisiin edistää;

Or. de

Tarkistus 25
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että on otettava käyttöön 
eurooppalainen sähköisen kaupan 
luotettavuusmerkintä, jolla varmistetaan 
integroitujen jakelupalvelujen laatu, 
luotettavuus, ekologinen ja sosiaalinen 
kestävyys sekä asianmukaiset työolot; 
katsoo, että tällaisen merkinnän käyttöön 
ottaminen auttaisi vahvistamaan 
kuluttajien luottamusta sähköiseen 
kaupankäyntiin, kannustaisi sähköistä 
kaupankäyntiä harjoittavia 
vähittäismyyjiä ja pakettialan yrityksiä 
ottamaan suuremman vastuun 
jakeluketjusta, parantaisi avoimuutta ja 
oikeusvarmuutta sekä kuluttajien että 
yritysten kannalta ja toisi kilpailuetuja 
yrityksille, etenkin pk-yrityksille, ja 
edistäisi näin vakaata talouskasvua ja 
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uusien työpaikkojen luomista;

Or. en


