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Pakeitimas 1
Phil Bennion

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, jog būtina, kad visi su 
pristatymu susiję asmenys laikytųsi 
nustatytų vairavimo ir poilsio valandų ir 
įstatymais leidžiamų darbo valandų, kad 
visi su atitinkama veikla susiję darbai 
būtų įskaičiuojami į darbo laiką ir kad 
būtų kontroliuojama, kaip laikomasi 
Europos darbuotojų saugos ir sveikatos 
standartų, įskaitant sąlygas transporto 
priemonėse;

1. pabrėžia, jog būtina, kad visi su 
pristatymu susiję asmenys laikytųsi 
nustatytų vairavimo ir poilsio valandų ir 
įstatymais leidžiamų darbo valandų ir kad 
būtų kontroliuojama, kaip laikomasi 
Europos darbuotojų saugos ir sveikatos 
standartų, įskaitant sąlygas transporto 
priemonėse;

Or. en

Pakeitimas 2
Martin Kastler

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, jog būtina, kad visi su 
pristatymu susiję asmenys laikytųsi 
nustatytų vairavimo ir poilsio valandų ir 
įstatymais leidžiamų darbo valandų, kad 
visi su atitinkama veikla susiję darbai būtų 
įskaičiuojami į darbo laiką ir kad būtų 
kontroliuojama, kaip laikomasi Europos 
darbuotojų saugos ir sveikatos standartų, 
įskaitant sąlygas transporto priemonėse;

1. pabrėžia, jog būtina, kad visi susiję 
asmenys laikytųsi nustatytų vairavimo ir 
poilsio valandų ir įstatymais leidžiamų 
darbo valandų, kad visi su atitinkama 
veikla susiję darbai būtų įskaičiuojami į 
darbo laiką ir kad būtų kontroliuojama, 
kaip laikomasi Europos darbuotojų saugos 
ir sveikatos standartų;

Or. de

Pakeitimas 3
Jutta Steinruck, Bernadette Vergnaud
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Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, jog būtina, kad visi su 
pristatymu susiję asmenys laikytųsi
nustatytų vairavimo ir poilsio valandų ir 
įstatymais leidžiamų darbo valandų, kad
visi su atitinkama veikla susiję darbai būtų 
įskaičiuojami į darbo laiką ir kad būtų 
kontroliuojama, kaip laikomasi Europos 
darbuotojų saugos ir sveikatos standartų, 
įskaitant sąlygas transporto priemonėse;

1. pabrėžia, jog būtina kontroliuoti, kaip
visi su pristatymu susiję asmenys, 
neatsižvelgiant į jų statusą, ar tai 
savarankiškai dirbantis asmuo, 
subrangovas, laikinasis darbuotojas ar 
rangos sutarties šalis, laikosi nustatytų 
vairavimo ir poilsio valandų ir įstatymais 
leidžiamų darbo valandų, ar visi su 
atitinkama veikla susiję darbai 
įskaičiuojami į darbo laiką ir kaip 
laikomasi Europos darbuotojų saugos ir 
sveikatos standartų, įskaitant sąlygas 
transporto priemonėse; stebėsena vykdoma 
naudojantis transporto priemonėse 
įdiegtais skaitmeniniais kontrolės 
prietaisais;

Or. de

Pakeitimas 4
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. palankiai vertina Komisijos pastangas 
supaprastinti tarpvalstybinį siuntinių 
pristatymą vartotojams ir įmonėms 
didinant pristatymo proceso skaidrumą, 
suteikiant siuntinių sekimo galimybes ir 
nustatant kokybės standartus, siekiant 
sukurti bendrą ES pristatymo rinką;

Or. de

Pakeitimas 5
Martin Kastler
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Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. suvokia, kad internetinė prekyba yra 
auganti rinka; nurodo, kad esama verslo ir 
finansų spaudimo, kuris kyla tiekėjams 
dėl investicijų ir priemonių siekiant 
prisitaikyti prie augančios internetinės 
prekybos poreikių; todėl mano, kad 
konkurencija internetinės prekybos srityje 
neturi vykti darbuotojų sąskaita; pabrėžia, 
kad kainos turi būti apskaičiuojamos taip, 
jog būtų užtikrinamos valstybėse narėse 
galiojančios užimtumo ir darbo sąlygos, 
įskaitant minimalų darbo užmokestį arba 
kolektyvinėse sutartyse nustatytą darbo 
užmokestį;

2. suvokia, kad internetinė prekyba yra 
svarbi auganti rinka, kurią reikia skatinti 
ES lygmeniu sukuriant veikiančią 
siuntinių vidaus rinką tuo pat metu 
tarpvalstybiniu lygmeniu laikantis 
atitinkamų socialinių standartų ir
nebloginant vidutinių ir naujai įsteigtų 
įmonių padėties;

Or. de

Pakeitimas 6
Sari Essayah

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. suvokia, kad internetinė prekyba yra 
auganti rinka; nurodo, kad esama verslo ir 
finansų spaudimo, kuris kyla tiekėjams dėl 
investicijų ir priemonių siekiant prisitaikyti 
prie augančios internetinės prekybos 
poreikių; todėl mano, kad konkurencija
internetinės prekybos srityje neturi vykti 
darbuotojų sąskaita; pabrėžia, kad kainos 
turi būti apskaičiuojamos taip, jog būtų 
užtikrinamos valstybėse narėse 
galiojančios užimtumo ir darbo sąlygos, 
įskaitant minimalų darbo užmokestį arba 
kolektyvinėse sutartyse nustatytą darbo 
užmokestį;

2. suvokia, kad internetinė prekyba yra 
auganti rinka; nurodo, kad esama verslo ir 
finansų spaudimo, kuris kyla tiekėjams dėl 
investicijų ir priemonių siekiant prisitaikyti 
prie augančios internetinės prekybos 
poreikių; todėl mano, kad konkurencija dėl 
krovinių vežimo internetinės prekybos 
srityje neturi vykti valstybėse narėse 
galiojančių užimtumo ir darbo sąlygų 
sąskaita, o, priešingai, turi būti 
užtikrinama, kad jų būtų laikomasi, 
įskaitant minimalų darbo užmokestį arba 
kolektyvinėse sutartyse nustatytą darbo 
užmokestį;

Or. fi



PE521.543v02-00 6/15 AM\1005955LT.doc

LT

Pakeitimas 7
Phil Bennion

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. suvokia, kad internetinė prekyba yra 
auganti rinka; nurodo, kad esama verslo ir 
finansų spaudimo, kuris kyla tiekėjams dėl 
investicijų ir priemonių siekiant prisitaikyti 
prie augančios internetinės prekybos 
poreikių; todėl mano, kad konkurencija 
internetinės prekybos srityje neturi vykti
darbuotojų sąskaita; pabrėžia, kad kainos 
turi būti apskaičiuojamos taip, jog būtų
užtikrinamos valstybėse narėse 
galiojančios užimtumo ir darbo sąlygos, 
įskaitant minimalų darbo užmokestį arba
kolektyvinėse sutartyse nustatytą darbo 
užmokestį;

2. suvokia, kad internetinė prekyba yra 
auganti rinka; nurodo, kad esama verslo ir 
finansų spaudimo, kuris kyla tiekėjams dėl 
investicijų ir priemonių siekiant prisitaikyti 
prie augančios internetinės prekybos 
poreikių; todėl mano, kad ilgainiui
konkurencija internetinės prekybos srityje 
nevyks darbuotojų sąskaita; pabrėžia, kad 
turėtų būti užtikrinamos valstybėse narėse 
galiojančios užimtumo ir darbo sąlygos, 
įskaitant minimalų darbo užmokestį ir
kolektyvinėse sutartyse nustatytą darbo 
užmokestį;

Or. en

Pakeitimas 8
Sari Essayah

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad prasmingų pertvarkos ir 
prisitaikymo priemonių pagrindas yra 
darbuotojų profesinis rengimas ir tolesnis 
mokymas; mano, kad darbdavio užduotis 
yra pakankamai supažindinti darbuotojus 
su tuo, kaip naudotis naujomis
technologijomis, kurios gali padėti didėjant 
pristatymo internetu prekybos apimčiai ir 
sudėtingumui;

3. mano, kad vienas iš prasmingų 
pertvarkos ir prisitaikymo priemonių 
veiksnių yra darnių informavimo sistemų 
kūrimas ir darbuotojų profesinis rengimas 
ir tolesnis mokymas, kaip šias sistemas 
pritaikyti; mano, kad darbdavio užduotis 
yra pakankamai supažindinti darbuotojus 
su tuo, kaip naudotis ir kitomis
technologijomis, kurios gali padėti didėjant 
pristatymo internetu prekybos apimčiai ir 
sudėtingumui;
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Or. fi

Pakeitimas 9
Jutta Steinruck, Bernadette Vergnaud

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad prasmingų pertvarkos ir 
prisitaikymo priemonių pagrindas yra 
darbuotojų profesinis rengimas ir tolesnis 
mokymas; mano, kad darbdavio užduotis 
yra pakankamai supažindinti darbuotojus 
su tuo, kaip naudotis naujomis 
technologijomis, kurios gali padėti didėjant 
pristatymo internetu prekybos apimčiai ir 
sudėtingumui;

3. mano, kad prasmingų pertvarkos ir 
prisitaikymo priemonių pagrindas yra 
darbuotojų profesinis rengimas ir tolesnis 
mokymas; mano, kad darbdavio užduotis 
yra pakankamai supažindinti darbuotojus 
su tuo, kaip naudotis naujomis 
technologijomis, pavyzdžiui, IT ir 
siuntinių sekimo prietaikomis bei GPS 
sistemomis, kurios gali padėti didėjant 
pristatymo internetu prekybos apimčiai ir 
sudėtingumui; laikinojo darbo atveju 
įdarbinimo agentūra turi pasirūpinti 
atitinkamu darbuotojų parengimu ir 
profesiniu mokymu;

Or. de

Pakeitimas 10
Sari Essayah

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. kritikuoja tai, kad žaliojoje knygoje 
neskiriama dėmesio profesinio rengimo ir 
tolesnio mokymo galimybių ir adekvačių 
atlyginimų klausimams; taip pat 
kritikuoja tai, kad nepakankamai 
įtraukiami socialiniai partneriai; pažymi, 
kad ekonominis reguliavimas turi vykti 
drauge su socialiniu reguliavimu, ypač 
turint mintyje užimtumo modelius, kurie 
grindžiami savarankišku darbu ir 

Išbraukta.
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laikinuoju įdarbinimu, taip pat darbu ne 
visą darbo dieną;

Or. fi

Pakeitimas 11
Jürgen Creutzmann

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. kritikuoja tai, kad žaliojoje knygoje 
neskiriama dėmesio profesinio rengimo ir 
tolesnio mokymo galimybių ir adekvačių 
atlyginimų klausimams; taip pat kritikuoja 
tai, kad nepakankamai įtraukiami 
socialiniai partneriai; pažymi, kad 
ekonominis reguliavimas turi vykti drauge 
su socialiniu reguliavimu, ypač turint 
mintyje užimtumo modelius, kurie 
grindžiami savarankišku darbu ir 
laikinuoju įdarbinimu, taip pat darbu ne 
visą darbo dieną;

4. mano, kad pristatymo įmonės turi teikti 
savo poreikius atitinkančio profesinio 
rengimo ir tolesnio mokymo galimybes ir 
savo darbuotojams mokėti tinkamą darbo 
užmokestį; taip pat nurodo, kad kai 
kuriose valstybėse narėse galėtų būti 
labiau įtraukiami socialiniai partneriai; 
pažymi, kad ekonominis reguliavimas turi 
vykti drauge su socialiniu reguliavimu, 
ypač turint mintyje užimtumo modelius, 
kurie grindžiami savarankišku darbu ir 
laikinuoju įdarbinimu, taip pat darbu ne 
visą darbo dieną;

Or. de

Pakeitimas 12
Phil Bennion

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. kritikuoja tai, kad žaliojoje knygoje 
neskiriama dėmesio profesinio rengimo ir 
tolesnio mokymo galimybių ir adekvačių 
atlyginimų klausimams; taip pat kritikuoja 
tai, kad nepakankamai įtraukiami 
socialiniai partneriai; pažymi, kad 
ekonominis reguliavimas turi vykti drauge 
su socialiniu reguliavimu, ypač turint 

4. mano, jog būtina, kad šio sektoriaus 
darbuotojai turėtų atitinkamas profesinio 
rengimo ir tolesnio mokymo galimybes ir 
gautų atlyginimus pagal valstybių narių 
įstatymus arba taikomą praktiką; taip pat
mano, kad kai kuriose valstybėse narėse 
galėtų būti labiau įtraukiami socialiniai 
partneriai; pažymi, kad ekonominis 
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mintyje užimtumo modelius, kurie 
grindžiami savarankišku darbu ir 
laikinuoju įdarbinimu, taip pat darbu ne 
visą darbo dieną;

reguliavimas, kai tinkama, turėtų vykti 
drauge su socialiniu reguliavimu, ypač 
turint mintyje užimtumo modelius, kurie 
grindžiami savarankišku darbu ir 
laikinuoju įdarbinimu, taip pat darbu ne 
visą darbo dieną;

Or. en

Pakeitimas 13
Sari Essayah

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. itin kritikuoja tai, kad pristatymo 
įmonės ypač daug paslaugų užsako ne iš 
universaliųjų paslaugų teikėjų ir dėl to 
dažnai nesilaikoma su darbo ir užimtumo 
sąlygomis susijusių įstatymų ir 
kolektyvinių sutarčių nuostatų;

5. mano, kad galimas paslaugų iš kitų
paslaugų teikėjų užsakymas turi vykti taip, 
kad dėl to nebūtų nesilaikoma su darbo ir 
užimtumo sąlygomis susijusių įstatymų ir 
kolektyvinių sutarčių nuostatų;

Or. fi

Pakeitimas 14
Jürgen Creutzmann

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. itin kritikuoja tai, kad pristatymo 
įmonės ypač daug paslaugų užsako ne iš 
universaliųjų paslaugų teikėjų ir dėl to 
dažnai nesilaikoma su darbo ir užimtumo 
sąlygomis susijusių įstatymų ir 
kolektyvinių sutarčių nuostatų;

5. ragina užtikrinti, kad dėl to, jog 
pristatymo įmonės ypač daug paslaugų 
užsako ne iš universaliųjų paslaugų teikėjų, 
nebūtų nesilaikoma su darbo ir užimtumo 
sąlygomis susijusių įstatymų ir 
kolektyvinių sutarčių nuostatų;

Or. de



PE521.543v02-00 10/15 AM\1005955LT.doc

LT

Pakeitimas 15
Phil Bennion

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. itin kritikuoja tai, kad pristatymo 
įmonės ypač daug paslaugų užsako ne iš 
universaliųjų paslaugų teikėjų ir dėl to 
dažnai nesilaikoma su darbo ir užimtumo 
sąlygomis susijusių įstatymų ir 
kolektyvinių sutarčių nuostatų;

5. pabrėžia, kad dėl to, jog pristatymo 
įmonės daug paslaugų užsako ne iš 
universaliųjų paslaugų teikėjų, neturėtų 
būti nesilaikoma su darbo ir užimtumo 
sąlygomis susijusių įstatymų ir 
kolektyvinių sutarčių nuostatų;

Or. en

Pakeitimas 16
Martin Kastler

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. itin kritikuoja tai, kad pristatymo 
įmonės ypač daug paslaugų užsako ne iš 
universaliųjų paslaugų teikėjų ir dėl to 
dažnai nesilaikoma su darbo ir užimtumo 
sąlygomis susijusių įstatymų ir 
kolektyvinių sutarčių nuostatų;

5. atkreipia dėmesį į tai, kad pristatymo 
įmonės ypač daug paslaugų užsako ne iš 
universaliųjų paslaugų teikėjų ir dėl to 
dažnai nesilaikoma su darbo ir užimtumo 
sąlygomis susijusių įstatymų ir 
kolektyvinių sutarčių nuostatų;

Or. de

Pakeitimas 17
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. itin kritikuoja tai, kad pristatymo įmonės 
ypač daug paslaugų užsako ne iš 
universaliųjų paslaugų teikėjų ir dėl to 

5. itin kritikuoja tai, kad pristatymo įmonės 
ypač daug paslaugų užsako iš kitų
paslaugų teikėjų ir dėl to dažnai 
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dažnai nesilaikoma su darbo ir užimtumo 
sąlygomis susijusių įstatymų ir 
kolektyvinių sutarčių nuostatų;

nesilaikoma su darbo ir užimtumo 
sąlygomis susijusių įstatymų ir 
kolektyvinių sutarčių nuostatų; 
atsižvelgdamas į tai, atkreipia dėmesį į 
ilgalaikes socialines mažų garantijų darbo 
pasekmes valstybių narių sveikatos 
apsaugos ir pensijų sistemoms;

Or. de

Pakeitimas 18
Jutta Steinruck, Bernadette Vergnaud

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. iš esmės mano, kad siuntinius savo 
jėgomis turi pristatyti tie tiekėjai, kuriems 
ir patikėta juos pristatyti, kolektyvinėje 
sutartyje numatytomis darbo sąlygomis 
arba, jei samdomi subrangovai, turi būti 
užtikrinamas vienodo darbo užmokesčio 
už vienodą darbą principas; ragina 
valstybes nares priimti ir sustiprinti 
įstatymus dėl bendrovių grupių
solidariosios atsakomybės;

Or. de

Pakeitimas 19
Martin Kastler

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. tikisi, kad valstybės narės nustatys 
minimalų paketų pristatymo paslaugų 
teikėjų darbo užmokestį arba kad visoms 
su pristatymu susijusioms įmonėms bus 
taikomas pagal kolektyvines sutartis 
nustatytas užmokestis, taip pat bus labiau 

6. tikisi, kad valstybės narės labiau 
kontroliuos, kaip subrangovai laikosi 
įstatymais ir kolektyvinėmis sutartimis 
nustatytų užimtumo sąlygų;
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kontroliuojama, kaip subrangovai laikosi 
įstatymais ir kolektyvinėmis sutartimis 
nustatytų užimtumo sąlygų; 
atsižvelgdamas į tai, atkreipia dėmesį į 
vienodo užmokesčio už vienodą darbą toje 
pačioje vietoje principą.

Or. de

Pakeitimas 20
Jürgen Creutzmann

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. tikisi, kad valstybės narės nustatys 
minimalų paketų pristatymo paslaugų 
teikėjų darbo užmokestį arba kad visoms 
su pristatymu susijusioms įmonėms bus 
taikomas pagal kolektyvines sutartis 
nustatytas užmokestis, taip pat bus labiau 
kontroliuojama, kaip subrangovai laikosi 
įstatymais ir kolektyvinėmis sutartimis 
nustatytų užimtumo sąlygų; 
atsižvelgdamas į tai, atkreipia dėmesį į 
vienodo užmokesčio už vienodą darbą toje 
pačioje vietoje principą.

6. tikisi, kad valstybės narės tinkamai 
kontroliuos paketų pristatymo paslaugų 
teikėjus ir jų subrangovus, kaip jie laikosi 
galiojančių įstatymais ir kolektyvinėmis 
sutartimis nustatytų užimtumo sąlygų.

Or. de

Pakeitimas 21
Sari Essayah

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. tikisi, kad valstybės narės nustatys 
minimalų paketų pristatymo paslaugų 
teikėjų darbo užmokestį arba kad visoms 
su pristatymu susijusioms įmonėms bus 
taikomas pagal kolektyvines sutartis 

6. tikisi, kad socialiniai partneriai 
kolektyvinėse sutartyse nustatys minimalų 
paketų pristatymo paslaugų teikėjų darbo 
užmokestį arba užtikrins galimą įstatymais 
nustatytą minimalų darbo užmokestį bei 
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nustatytas užmokestis, taip pat bus labiau 
kontroliuojama, kaip subrangovai laikosi 
įstatymais ir kolektyvinėmis sutartimis 
nustatytų užimtumo sąlygų; atsižvelgdamas 
į tai, atkreipia dėmesį į vienodo 
užmokesčio už vienodą darbą toje pačioje 
vietoje principą.

labiau kontroliuos, kaip subrangovai 
laikosi įstatymais ir kolektyvinėmis 
sutartimis nustatytų užimtumo sąlygų; 
atsižvelgdamas į tai, atkreipia dėmesį į 
vienodo užmokesčio už vienodą darbą toje 
pačioje vietoje vienodą patirtį, vienodą 
praktinę patirtį ir vienodą stažą turintiems 
darbuotojams principą.

Or. fi

Pakeitimas 22
Phil Bennion

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. tikisi, kad valstybės narės nustatys 
minimalų paketų pristatymo paslaugų 
teikėjų darbo užmokestį arba kad visoms 
su pristatymu susijusioms įmonėms bus 
taikomas pagal kolektyvines sutartis 
nustatytas užmokestis, taip pat bus labiau 
kontroliuojama, kaip subrangovai laikosi 
įstatymais ir kolektyvinėmis sutartimis 
nustatytų užimtumo sąlygų; atsižvelgdamas 
į tai, atkreipia dėmesį į vienodo 
užmokesčio už vienodą darbą toje pačioje 
vietoje principą.

6. tikisi, kad valstybės narės užtikrins 
tinkamą siuntinių pristatymo paslaugų 
teikėjų veiklos kontrolę, taip pat 
kontroliuos, kaip jų subrangovai laikosi 
įstatymais ir kolektyvinėmis sutartimis 
nustatytų užimtumo sąlygų; atsižvelgdamas 
į tai, atkreipia dėmesį į vienodo 
užmokesčio už vienodą darbą toje pačioje 
vietoje principą.

Or. en

Pakeitimas 23
Martin Kastler

Nuomonės projektas
6 dalies 1 punktas (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1) pabrėžia internetinės prekybos ir su ja 
susijusių siuntinių pristatymo paslaugų 
reikšmę vidutinėms ir naujai įsteigtoms 
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įmonėms bei jų darbuotojams.

Or. de

Pakeitimas 24
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. taip pat pabrėžia, kad lėtesnis 
tarpvalstybinės prekybos augimas sietinas 
ne bendrai su trūkumais siuntinių 
pristatymo sektoriuje, o labiau su 
netikrumu dėl vartotojų teisių ir teisinės 
apsaugos tarpvalstybinės internetinės 
prekybos sektoriuje; todėl ragina Komisiją 
imtis aktyvių veiksmų vartotojų apsaugos 
srityje, kad būtų lengviau vykdyti 
tarpvalstybinę prekybą.

Or. de

Pakeitimas 25
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. pabrėžia, kad reikia kurti Europos 
e. prekybos pasitikėjimo ženklo sistemą, 
kuria būtų užtikrinama kokybė, 
patikimumas, aplinkos ir socialinis 
tvarumas ir tinkamos darbo sąlygos 
integruotų pristatymo paslaugų 
sektoriuje, ir tai padėtų didinti vartotojų 
pasitikėjimą e. prekyba, skatintų 
e. mažmenininkus ir siuntinių pristatymo 
įmones imtis daugiau atsakomybės 
pristatymo grandinėje, padidintų 
skaidrumą ir teisinį tikrumą vartotojams 
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ir įmonėms ir padidintų konkurencinį 
įmonių pranašumą, ypač MVĮ, taip
prisidedant prie tvirto ekonomikos augimo 
ir darbo vietų kūrimo;

Or. en


