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Módosítás 1
Phil Bennion

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza az előírt vezetési- és 
pihenőidők és a jogszabályban 
megengedett munkaidő betartásának, 
valamint a munkavégzéshez kapcsolódó 
minden tevékenység munkaidőként való 
elszámolásának szükségességét, csakúgy 
mint az európai munka- és 
egészségvédelmi követelmények – ide 
értve a járművön belüli körülményeket is –
betartásának ellenőrzését a kézbesítésben 
részt vevő valamennyi személy 
vonatkozásában;

1. hangsúlyozza az előírt vezetési- és 
pihenőidők és a jogszabályban 
megengedett munkaidő betartásának 
szükségességét, csakúgy mint az európai 
munka- és egészségvédelmi 
követelmények – ide értve a járművön 
belüli körülményeket is – betartásának 
ellenőrzését a kézbesítésben részt vevő
valamennyi személy vonatkozásában;

Or. en

Módosítás 2
Martin Kastler

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza az előírt vezetési- és 
pihenőidők és a jogszabályban 
megengedett munkaidő betartásának, 
valamint a munkavégzéshez kapcsolódó 
minden tevékenység munkaidőként való 
elszámolásának szükségességét, csakúgy 
mint az európai munka- és 
egészségvédelmi követelmények – ide 
értve a járművön belüli körülményeket is 
– betartásának ellenőrzését a 
kézbesítésben részt vevő valamennyi 
személy vonatkozásában;

1. hangsúlyozza az előírt vezetési- és 
pihenőidők és a jogszabályban 
megengedett munkaidő betartásának, 
valamint a munkavégzéshez kapcsolódó 
minden tevékenység munkaidőként való 
elszámolásának, csakúgy mint az európai 
munka- és egészségvédelmi 
követelmények betartása ellenőrzésének 
szükségességét;
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Or. de

Módosítás 3
Jutta Steinruck, Bernadette Vergnaud

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza az előírt vezetési- és 
pihenőidők és a jogszabályban 
megengedett munkaidő betartásának, 
valamint a munkavégzéshez kapcsolódó 
minden tevékenység munkaidőként való 
elszámolásának szükségességét, csakúgy 
mint az európai munka- és 
egészségvédelmi követelmények – ide 
értve a járművön belüli körülményeket is –
betartásának ellenőrzését a kézbesítésben 
részt vevő valamennyi személy 
vonatkozásában;

1. hangsúlyozza az előírt vezetési- és 
pihenőidők és a jogszabályban 
megengedett munkaidő betartásának
szükséges ellenőrzését, valamint a 
munkavégzéshez kapcsolódó minden 
tevékenység munkaidőként való 
elszámolásának szükségességét, csakúgy 
mint az európai munka- és 
egészségvédelmi követelmények – ide 
értve a járművön belüli körülményeket is –
betartása ellenőrzésének szükségességét a 
kézbesítésben részt vevő valamennyi 
személy vonatkozásában, e személyek 
jogállásától függetlenül, akár önálló 
vállalkozók, alvállalkozók, alkalmi 
munkavállalók vagy vállalkozási 
szerződéssel foglalkoztatottak; az 
ellenőrzés a járműbe szerelt digitális 
ellenőrző eszközök útján történik;

Or. de

Módosítás 4
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1 a. üdvözli a Bizottságnak a kézbesítési 
folyamat átláthatóságának növelése, a 
nyomon követési lehetőségek és minőségi 
követelmények által a fogyasztók és a 
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vállalkozások számára egyszerűbb 
határokon átnyúló csomagkézbesítésre és 
egy egységes európai csomagkézbesítési 
piac létrehozására irányuló erőfeszítéseit;

Or. de

Módosítás 5
Martin Kastler

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. tudatában van annak, hogy az 
elektronikus kereskedelem piaca
növekszik; emlékeztet a szállítókra 
nehezedő üzleti és pénzügyi nyomásra,
amely a növekvő elektronikus 
kereskedelem követelményeihez való 
alkalmazkodás érdekében tett 
intézkedésekből és befektetésekből ered; 
ezért úgy véli, hogy az elektronikus 
kereskedelem piacán tapasztalható 
verseny terheit nem viselhetik az 
alkalmazottak; hangsúlyozza, hogy az 
árakat akként kell megállapítani, hogy az 
egyes tagállamokban irányadó 
foglalkoztatási és munkafeltételek –
beleértve ebbe a minimálbért illetve a 
kollektív szerződésben rögzített bért –
garantálva legyenek;

2. tudatában van annak, hogy az 
elektronikus kereskedelem piaca egy 
fontos növekvő piac, melyet a 
csomagkézbesítés működő belső piaca 
révén támogatni kell, anélkül, hogy ez a 
határokon átnyúló esetekben 
megkérdőjelezné a megfelelő szociális 
normák érvényesülését, vagy a közép-
vagy induló vállalkozásokat hátrányosan 
érintené;

Or. de

Módosítás 6
Sari Essayah

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. tudatában van annak, hogy az 
elektronikus kereskedelem piaca 
növekszik; emlékeztet a szállítókra 
nehezedő üzleti és pénzügyi nyomásra, 
amely a növekvő elektronikus 
kereskedelem követelményeihez való 
alkalmazkodás érdekében tett 
intézkedésekből és befektetésekből ered;
ezért úgy véli, hogy az elektronikus 
kereskedelem piacán tapasztalható verseny
terheit nem viselhetik az alkalmazottak; 
hangsúlyozza, hogy az árakat akként kell 
megállapítani, hogy az egyes 
tagállamokban irányadó foglalkoztatási és 
munkafeltételek – beleértve ebbe a 
minimálbért illetve a kollektív 
szerződésben rögzített bért – garantálva 
legyenek;

2. tudatában van annak, hogy az 
elektronikus kereskedelem piaca 
növekszik; emlékeztet a szállítókra 
nehezedő üzleti és pénzügyi nyomásra, 
amely a növekvő elektronikus 
kereskedelem követelményeihez való 
alkalmazkodás érdekében tett 
intézkedésekből és befektetésekből ered;
ezért úgy véli, hogy az elektronikus 
kereskedelemmel kapcsolatos szállítási
piacon tapasztalható verseny nem 
történhet az egyes tagállamokban irányadó 
foglalkoztatási és munkafeltételek
betartásának kárára, hanem azok 
betartását – beleértve ebbe a minimálbért,
illetve a kollektív szerződésben rögzített 
bért – garantálni kell;

Or. fi

Módosítás 7
Phil Bennion

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. tudatában van annak, hogy az 
elektronikus kereskedelem piaca 
növekszik; emlékeztet a szállítókra 
nehezedő üzleti és pénzügyi nyomásra, 
amely a növekvő elektronikus 
kereskedelem követelményeihez való 
alkalmazkodás érdekében tett 
intézkedésekből és befektetésekből ered;
ezért úgy véli, hogy az elektronikus 
kereskedelem piacán tapasztalható verseny 
terheit nem viselhetik az alkalmazottak;
hangsúlyozza, hogy az árakat akként kell 
megállapítani, hogy az egyes 
tagállamokban irányadó foglalkoztatási és

2. tudatában van annak, hogy az 
elektronikus kereskedelem piaca 
növekszik; emlékeztet a szállítókra 
nehezedő üzleti és pénzügyi nyomásra, 
amely a növekvő elektronikus 
kereskedelem követelményeihez való 
alkalmazkodás érdekében tett 
intézkedésekből és befektetésekből ered;
ezért úgy véli, hogy az elektronikus 
kereskedelem piacán tapasztalható verseny 
terheit hosszú távon nem az alkalmazottak
fogják viselni ; hangsúlyozza, hogy az 
egyes tagállamokban irányadó 
foglalkoztatási és munkafeltételeket –
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munkafeltételek – beleértve ebbe a 
minimálbért illetve a kollektív 
szerződésben rögzített bért – garantálva 
legyenek;

beleértve ebbe a minimálbért illetve a 
kollektív szerződésben rögzített bért –
garantálni kell;

Or. en

Módosítás 8
Sari Essayah

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az átalakulás és 
alkalmazkodás érdekében tett ésszerű 
intézkedések kulcsa az alkalmazottak 
képzésében és továbbképzésében rejlik;
úgy tekinti, hogy a munkáltatók feladata 
megismertetni a munkavállalókat az új, az 
egyre nagyobb mennyiségű és komplexebb 
online kézbesítés kezelését segítő 
technológiák használatával;

3. úgy véli, hogy az átalakulás és 
alkalmazkodás érdekében tett ésszerű
intézkedések kulcsa a kompatibilis 
információs rendszerek fejlesztésében és
az alkalmazottak ezen rendszerek 
használatára irányuló képzésében és 
továbbképzésében rejlik; úgy tekinti, hogy 
a munkáltatók feladata megismertetni a 
munkavállalókat más új, az egyre nagyobb 
mennyiségű és komplexebb online 
kézbesítés kezelését segítő technológiák 
használatával;

Or. fi

Módosítás 9
Jutta Steinruck, Bernadette Vergnaud

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az átalakulás és 
alkalmazkodás érdekében tett ésszerű 
intézkedések kulcsa az alkalmazottak 
képzésében és továbbképzésében rejlik;
úgy tekinti, hogy a munkáltatók feladata 
megismertetni a munkavállalókat az új, az 

3. úgy véli, hogy az átalakulás és 
alkalmazkodás érdekében tett ésszerű 
intézkedések kulcsa az alkalmazottak 
képzésében és továbbképzésében rejlik;
úgy tekinti, hogy a munkáltatók feladata 
megismertetni a munkavállalókat az új, az 
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egyre nagyobb mennyiségű és komplexebb 
online kézbesítés kezelését segítő
technológiák használatával;

egyre nagyobb mennyiségű és komplexebb 
online kézbesítés kezelését segítő
technológiák használatával, mint 
amilyenek a számítógépes és nyomon 
követési alkalmazások vagy a GPS-
rendszerek; alkalmi munkavállalók 
esetében a közvetítő ügynökség köteles 
gondoskodni a munkaerő megfelelő 
felkészítéséről és képzéséről;

Or. de

Módosítás 10
Sari Essayah

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kritikával illeti, hogy a zöld könyv nem 
összpontosít a képzési és továbbképzési 
lehetőségek illetve a megfelelő bérek 
kérdésére; kritikával illeti továbbá a 
szociális partnerek elégtelen bevonását;
megállapítja, hogy a gazdasági 
szabályozást szociális szabályozással kell 
összekapcsolni, különösen az 
önfoglalkoztatáson, illetve a határozott 
idejű és a részmunkaidős foglalkoztatáson 
alapuló foglalkoztatási modellek 
tekintetében;

törölve

Or. fi

Módosítás 11
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kritikával illeti, hogy a zöld könyv nem 4. szükségesnek tartja, hogy a kézbesítő
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összpontosít a képzési és továbbképzési
lehetőségek illetve a megfelelő bérek 
kérdésére; kritikával illeti továbbá a 
szociális partnerek elégtelen bevonását;
megállapítja, hogy a gazdasági 
szabályozást szociális szabályozással kell 
összekapcsolni, különösen az 
önfoglalkoztatáson, illetve a határozott 
idejű és a részmunkaidős foglalkoztatáson 
alapuló foglalkoztatási modellek 
tekintetében;

vállalkozások az igényeiknek megfelelő
képzési és továbbképzési lehetőségeket 
felkínálják, és alkalmazottaikat megfelelő
díjazásban részesítsék; rámutat továbbá
arra, hogy a szociális partnereket egyes 
tagállamokban fokozottabban be lehetne 
vonni; megállapítja, hogy a gazdasági 
szabályozást szociális szabályozással kell 
összekapcsolni, különösen az 
önfoglalkoztatáson, illetve a határozott 
idejű és a részmunkaidős foglalkoztatáson 
alapuló foglalkoztatási modellek 
tekintetében;

Or. de

Módosítás 12
Phil Bennion

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kritikával illeti, hogy a zöld könyv nem 
összpontosít a képzési és továbbképzési 
lehetőségek illetve a megfelelő bérek 
kérdésére; kritikával illeti továbbá a
szociális partnerek elégtelen bevonását;
megállapítja, hogy a gazdasági 
szabályozást szociális szabályozással kell
összekapcsolni, különösen az 
önfoglalkoztatáson, illetve a határozott 
idejű és a részmunkaidős foglalkoztatáson 
alapuló foglalkoztatási modellek
tekintetében;

4. úgy gondolja, hogy szükség van arra, 
hogy az ebben az ágazatban 
foglalkoztatottak megfelelő képzési 
lehetőségekhez férjenek hozzá, és a
tagállami jognak, illetve gyakorlatnak 
megfelelő díjazásban részesüljenek; úgy 
gondolja továbbá, hogy a szociális 
partnerek bevonását egyes tagállamokban 
fokozni lehetne; megjegyzi, hogy szükség 
esetén a gazdasági szabályozást szociális 
szabályozással kellene összekapcsolni, 
különösen az önfoglalkoztatáson, illetve a 
határozott idejű és a részmunkaidős 
foglalkoztatáson alapuló foglalkoztatási 
modellek tekintetében;

Or. en

Módosítás 13
Sari Essayah
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kritikával illeti azt, hogy a kézbesítő 
vállalatok rendkívül nagy arányban 
folyamodnak kiszervezéshez az egyetemes 
szolgáltatáson kívül eső területen, melyhez 
gyakran kapcsolódik a jogszabály és 
kollektív szerződés által előírt munka- és 
foglalkoztatási körülményekre vonatkozó
előírások megkerülése;

5. úgy véli, hogy a műveletek esetleges 
kiszervezését úgy kell megoldani, hogy 
ahhoz ne kapcsolódjon a jogszabály és 
kollektív szerződés által előírt munka- és 
foglalkoztatási körülményekre vonatkozó
előírások megkerülése;

Or. fi

Módosítás 14
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kritikával illeti azt, hogy a kézbesítő 
vállalatok rendkívül nagy arányban 
folyamodnak kiszervezéshez az egyetemes 
szolgáltatáson kívül eső területen, melyhez 
gyakran kapcsolódik a jogszabály és 
kollektív szerződés által előírt munka- és 
foglalkoztatási körülményekre vonatkozó 
előírások megkerülése;

5. felszólít arra, hogy a kézbesítő
vállalatok általi rendkívül nagyarányú 
kiszervezés az egyetemes szolgáltatáson 
kívül eső területen ne vezessen a 
jogszabály és kollektív szerződés által 
előírt munka- és foglalkoztatási 
körülményekre vonatkozó előírások
megkerüléséhez;

Or. de

Módosítás 15
Phil Bennion

Véleménytervezet
5 bekezdés



AM\1005955HU.doc 11/16 PE521.543v01-00

HU

Véleménytervezet Módosítás

5. kritikával illeti azt, hogy a kézbesítő 
vállalatok rendkívül nagy arányban 
folyamodnak kiszervezéshez az egyetemes 
szolgáltatáson kívül eső területen, melyhez 
gyakran kapcsolódik a jogszabály és 
kollektív szerződés által előírt munka- és 
foglalkoztatási körülményekre vonatkozó 
előírások megkerülése;

5. hangsúlyozza, hogy a kézbesítő
vállalatok rendkívül nagy arányban 
folyamodnak kiszervezéshez az egyetemes
szolgáltatáson kívül eső területen, ami nem 
vezethet a jogszabály és kollektív 
szerződés által előírt munka- és 
foglalkoztatási körülményekre vonatkozó 
előírások megkerüléséhez;

Or. en

Módosítás 16
Martin Kastler

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kritikával illeti azt, hogy a kézbesítő 
vállalatok rendkívül nagy arányban 
folyamodnak kiszervezéshez az egyetemes 
szolgáltatáson kívül eső területen, melyhez 
gyakran kapcsolódik a jogszabály és 
kollektív szerződés által előírt munka- és 
foglalkoztatási körülményekre vonatkozó 
előírások megkerülése;

5. rámutat arra, hogy a kézbesítő
vállalatok rendkívül nagy arányban 
folyamodnak kiszervezéshez az egyetemes 
szolgáltatáson kívül eső területen, melyhez 
gyakran kapcsolódik a jogszabály és 
kollektív szerződés által előírt munka- és 
foglalkoztatási körülményekre vonatkozó 
előírások megkerülése;

Or. de

Módosítás 17
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kritikával illeti azt, hogy a kézbesítő 
vállalatok rendkívül nagy arányban 
folyamodnak kiszervezéshez az egyetemes 

5. kritikával illeti azt, hogy a kézbesítő
vállalatok rendkívül nagy arányban 
folyamodnak kiszervezéshez, melyhez 
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szolgáltatáson kívül eső területen, 
melyhez gyakran kapcsolódik a jogszabály 
és kollektív szerződés által előírt munka-
és foglalkoztatási körülményekre 
vonatkozó előírások megkerülése;

gyakran kapcsolódik a jogszabály és 
kollektív szerződés által előírt munka- és 
foglalkoztatási körülményekre vonatkozó 
előírások megkerülése; rámutat ezzel 
összefüggésben azokra a hosszú távú 
társadalmi hatásokra, amelyet bizonytalan 
foglalkoztatás a tagállamok egészségügyi 
és nyugdíjrendszerére gyakorol;

Or. de

Módosítás 18
Jutta Steinruck, Bernadette Vergnaud

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5 a. alapvetően a kézbesítéssel megbízott 
szállítók általi saját kézbesítést 
szorgalmazza a kollektív szerződés szerinti 
feltételek alapján, alvállalkozó 
alkalmazása esetén pedig az „egyenlő
munkáért egyenlő bért” alapelv 
biztosítása mellett; felszólítja a 
tagállamokat a vállalatcsoportok 
egyetemleges felelősségére vonatkozó 
jogszabályok bevezetésére és 
megerősítésére;

Or. de

Módosítás 19
Martin Kastler

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. elvárja a tagállamoktól, hogy a 
csomagszállító szolgáltatókra 
vonatkozóan állapítsanak meg 

6. elvárja a tagállamoktól, hogy 
szigorúbban ellenőrizzék az 
alvállalkozóknál a foglalkoztatás 
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minimálbért, illetve gondoskodjanak 
arról, hogy a kézbesítésben részt vevő 
valamennyi vállalkozásra terjedjen ki 
kollektív szerződés hatálya, valamint hogy
szigorúbban ellenőrizzék az 
alvállalkozóknál a foglalkoztatás 
körülményeire vonatkozó jogszabályban és 
kollektív szerződésben meghatározott 
előírások betartását; hangsúlyozza ezzel 
összefüggésben az azonos munkahelyen 
„egyenlő munkáért egyenlő bért” 
alapelvét;

körülményeire vonatkozó, jogszabályban 
és kollektív szerződésben meghatározott 
előírások betartását;

Or. de

Módosítás 20
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. elvárja a tagállamoktól, hogy a
csomagszállító szolgáltatókra 
vonatkozóan állapítsanak meg 
minimálbért, illetve gondoskodjanak 
arról, hogy a kézbesítésben részt vevő 
valamennyi vállalkozásra terjedjen ki 
kollektív szerződés hatálya, valamint hogy 
szigorúbban ellenőrizzék az 
alvállalkozóknál a foglalkoztatás 
körülményeire vonatkozó jogszabályban és 
kollektív szerződésben meghatározott 
előírások betartását; hangsúlyozza ezzel 
összefüggésben az azonos munkahelyen 
„egyenlő munkáért egyenlő bért” 
alapelvét;

6. elvárja a tagállamoktól, hogy a
biztosítsák a csomagkézbesítő
szolgáltatóknál és alvállalkozóiknál a
foglalkoztatás körülményeire vonatkozóan 
alkalmazandó, jogszabályban és kollektív 
szerződésben meghatározott előírások
betartásának megfelelő ellenőrzését;

Or. de

Módosítás 21
Sari Essayah
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Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. elvárja a tagállamoktól, hogy a 
csomagszállító szolgáltatókra 
vonatkozóan állapítsanak meg 
minimálbért, illetve gondoskodjanak arról, 
hogy a kézbesítésben részt vevő 
valamennyi vállalkozásra terjedjen ki 
kollektív szerződés hatálya, valamint hogy 
szigorúbban ellenőrizzék az 
alvállalkozóknál a foglalkoztatás 
körülményeire vonatkozó jogszabályban és 
kollektív szerződésben meghatározott
előírások betartását; hangsúlyozza ezzel 
összefüggésben az azonos munkahelyen
„egyenlő munkáért egyenlő bért” alapelvét;

6. elvárja a szociális partnerektől, hogy a 
csomagkézbesítő szolgáltatói ágazatban
állapítsanak meg minimálbért az ágazati 
kollektív szerződésekben vagy tartsák be a 
minimálbérre vonatkozó lehetséges 
jogszabályokat, valamint hogy szigorúbban
ellenőrizzék az alvállalkozóknál a 
foglalkoztatás körülményeire vonatkozó 
jogszabályban és kollektív szerződésben 
meghatározott előírások betartását;
hangsúlyozza ezzel összefüggésben az 
azonos munkahelyen, azonos tapasztalattal 
és szakértelemmel egyforma ideig 
munkában állók vonatkozásában az 
„egyenlő munkáért egyenlő bért” alapelvét;

Or. fi

Módosítás 22
Phil Bennion

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. elvárja a tagállamoktól, hogy a 
csomagszállító szolgáltatókra 
vonatkozóan állapítsanak meg 
minimálbért, illetve gondoskodjanak arról, 
hogy a kézbesítésben részt vevő 
valamennyi vállalkozásra terjedjen ki 
kollektív szerződés hatálya, valamint hogy 
szigorúbban ellenőrizzék az 
alvállalkozóknál a foglalkoztatás 
körülményeire vonatkozó jogszabályban és 
kollektív szerződésben meghatározott 
előírások betartását; hangsúlyozza ezzel 
összefüggésben az azonos munkahelyen
„egyenlő munkáért egyenlő bért” alapelvét;

6. elvárja a tagállamoktól, hogy 
gondoskodjanak arról, hogy megfelelően 
ellenőrizzék a csomagkézbesítő
szolgáltatóknál és az alvállalkozóiknál a 
foglalkoztatás körülményeire vonatkozó 
jogszabályban és kollektív szerződésben 
meghatározott előírások betartását;
hangsúlyozza ezzel összefüggésben az 
azonos munkahelyen „egyenlő munkáért 
egyenlő bért” alapelvét;
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Módosítás 23
Martin Kastler

Véleménytervezet
6 bekezdés – 1 pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza az online kereskedelem és 
az ezzel összefüggő csomagkézbesítő
szolgáltatások jelentőségét a 
középvállalkozások, induló vállalkozások 
és az ezeknél foglalkoztatott 
munkavállalók számára;

Or. de

Módosítás 24
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza ezenkívül, hogy a 
határokon átnyúló online kereskedelem a 
növekedésének lelassulása nem általában 
a kézbesítés területén jelentkező
hiányosságokra vezethető vissza, hanem 
sokkal inkább a határokon átnyúló online 
kereskedelemmel kapcsolatos 
fogyasztóvédelmi és jogvédelmi 
kérdésekkel kapcsolatos 
bizonytalanságokon alapul; kéri ezért a 
Bizottságot, hogy a fogyasztóvédelem 
keretein belül tegyen aktív lépéseket a 
határokon átnyúló kereskedelem további 
megkönnyítése érdekében;

Or. de
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Módosítás 25
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza az európai e-
kereskedelmi bizalmi jegy létrehozásának 
szükségességét, amely biztosítja a 
minőséget, megbízhatóságot, a környezeti 
és társadalmi fenntarthatóságot és a 
megfelelő munkakörülményeket az 
integrált kézbesítési szolgáltatások terén, 
ami hozzásegíthet az e-kereskedelem 
iránti fogyasztói bizalom megerősítéséhez, 
az e-kiskereskedőket és csomagkézbesítő
cégeket a kézbesítési láncban való 
nagyobb felelősségvállalásra ösztönözheti, 
fokozhatja az átláthatóságot és a 
jogbiztonságot a fogyasztók és a 
vállalkozások számára egyaránt, valamint 
növelheti a vállalkozások, különösen a 
kkv-k versenyelőnyét, így járulva hozzá a 
megbízható gazdasági növekedéshez és a 
munkahelyteremtéshez;

Or. en


