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Grozījums Nr. 1
Phil Bennion
Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka ir nepieciešams, lai attiecībā 
uz visām personām, kam uzticēti piegādes 
uzdevumi, tiktu ievēroti noteikumos 
paredzētie transportlīdzekļa vadīšanas un 
atpūtas laiki, kā arī likumīgi atļautais darba 
laiks, lai darba laikā tiktu ieskaitīti visi ar 
šo nodarbošanos saistītie pienākumi un lai 
tiktu kontrolēta Eiropas darba drošības un 
veselības aizsardzības standartu 
ievērošana, tostarp apstākļi 
transportlīdzekļos;

1. uzsver, ka ir nepieciešams, lai attiecībā 
uz visām personām, kam uzticēti piegādes 
uzdevumi, tiktu ievēroti noteikumos 
paredzētie transportlīdzekļa vadīšanas un 
atpūtas laiki, kā arī likumīgi atļautais darba 
laiks, un lai tiktu kontrolēta Eiropas darba 
drošības un veselības aizsardzības 
standartu ievērošana, tostarp apstākļi 
transportlīdzekļos;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Martin Kastler
Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka ir nepieciešams, lai attiecībā 
uz visām personām, kam uzticēti piegādes 
uzdevumi, tiktu ievēroti noteikumos 
paredzētie transportlīdzekļa vadīšanas un 
atpūtas laiki, kā arī likumīgi atļautais 
darba laiks, lai darba laikā tiktu ieskaitīti 
visi ar šo nodarbošanos saistītie pienākumi 
un lai tiktu kontrolēta Eiropas darba 
drošības un veselības aizsardzības 
standartu ievērošana, tostarp apstākļi 
transportlīdzekļos;

1.uzsver, ka ir nepieciešams ievērot
noteikumos paredzētos transportlīdzekļa 
vadīšanas un atpūtas laikus, kā arī likumīgi 
atļauto darba laiku, lai darba laikā tiktu 
ieskaitīti visi ar šo nodarbošanos saistītie 
pienākumi un lai tiktu kontrolēta Eiropas 
darba drošības un veselības aizsardzības 
standartu ievērošana;

Or. de

Grozījums Nr. 3
Jutta Steinruck, Bernadette Vergnaud
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Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka ir nepieciešams, lai attiecībā 
uz visām personām, kam uzticēti piegādes 
uzdevumi, tiktu ievēroti noteikumos 
paredzētie transportlīdzekļa vadīšanas un 
atpūtas laiki, kā arī likumīgi atļautais darba 
laiks, lai darba laikā tiktu ieskaitīti visi ar 
šo nodarbošanos saistītie pienākumi un lai 
tiktu kontrolēta Eiropas darba drošības un 
veselības aizsardzības standartu 
ievērošana, tostarp apstākļi 
transportlīdzekļos;

1. uzsver, ka ir nepieciešams kontrolēt, vai
attiecībā uz visām personām, kam uzticēti 
piegādes uzdevumi, neatkarīgi no tā, vai 
tās ir pašnodarbinātas personas, 
apakšuzņēmēji, pagaidu darbinieki vai arī 
uzņēmuma līgumdarbinieki, tiek ievēroti 
noteikumos paredzētie transportlīdzekļa 
vadīšanas un atpūtas laiki, kā arī likumīgi 
atļautais darba laiks, lai darba laikā tiktu 
ieskaitīti visi ar šo nodarbošanos saistītie 
pienākumi un lai tiktu kontrolēta Eiropas 
darba drošības un veselības aizsardzības 
standartu ievērošana, tostarp apstākļi 
transportlīdzekļos; pārraudzību veic,
izmantojot transportlīdzekļos uzstādītas 
kontrolierīces; 

Or. de

Grozījums Nr. 4
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud
Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atbalsta Komisijas apņemšanos 
vienkāršot pārrobežu paku piegādi 
patērētājiem un uzņēmumiem, padarot 
piegādāšanas procesu pārredzamāku,
izmantojot izsekošanas iespējas un 
nodrošinot kvalitātes standartus, lai 
veidotu kopīgu Eiropas piegādes tirgu;

Or. de

Grozījums Nr. 5
Martin Kastler
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. apzinās, ka tirdzniecība tiešsaistē ir 
strauji augošs tirgus; norāda uz spiedīgo 
uzņēmējdarbības vidi un finansiālo 
spiedienu, ko piegādātājiem nākas izjust, 
ņemot vērā ieguldījumus un pasākumus,
kas jāveic, lai pielāgotos augošā 
tiešsaistes tirgus vajadzībām; tādēļ 
uzskata, ka konkurence tiešsaistes 
tirdzniecībā nedrīkst radīt slogu 
darbiniekiem; uzsver, ka cenas ir 
jānosaka tā, lai būtu garantēti attiecīgajā 
dalībvalstī spēkā esošie nodarbinātības 
nosacījumi un darba apstākļi, tostarp —
minimālā alga vai darba koplīgumos 
noteiktā darba samaksa;

2. apzinās, ka tirdzniecība tiešsaistē ir
nozīmīgs strauji augošs tirgus, kas 
jāveicina, attīstot Eiropas mēroga iekšējo 
paku tirgu, vienlaikus ievērojot atbilstošus 
sociālos standartus pārrobežu mērogā un 
netraucējot MVU, kā arī jaunizveidoto 
uzņēmumu attīstību; 

Or. de

Grozījums Nr. 6
Sari Essayah
Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. apzinās, ka tirdzniecība tiešsaistē ir 
strauji augošs tirgus; norāda uz spiedīgo 
uzņēmējdarbības vidi un finansiālo 
spiedienu, ko piegādātājiem nākas izjust, 
ņemot vērā ieguldījumus un pasākumus, 
kas jāveic, lai pielāgotos augošā tiešsaistes 
tirgus vajadzībām; tādēļ uzskata, ka 
konkurence tiešsaistes tirdzniecībā nedrīkst 
radīt slogu darbiniekiem; uzsver, ka cenas 
ir jānosaka tā, lai būtu garantēti
attiecīgajā dalībvalstī spēkā esošie
nodarbinātības nosacījumi un darba 
apstākļi, tostarp - minimālā alga vai darba 
koplīgumos noteiktā darba samaksa;

2. apzinās, ka tirdzniecība tiešsaistē ir 
strauji augošs tirgus; norāda uz spiedīgo 
uzņēmējdarbības vidi un finansiālo 
spiedienu, ko piegādātājiem nākas izjust, 
ņemot vērā ieguldījumus un pasākumus, 
kas jāveic, lai pielāgotos augošā tiešsaistes 
tirgus vajadzībām; tādēļ uzskata, ka 
konkurence tiešsaistes tirdzniecības 
pārvadājumos nedrīkst notikt uz
attiecīgajā dalībvalstī spēkā esošo
nodarbinātības nosacījumu un darba
apstākļu pasliktināšanas rēķina, bet gan 
ir jāgarantē to ievērošana, tostarp -
minimālā alga vai darba koplīgumos 
noteiktā darba samaksa;
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Or. fi

Grozījums Nr. 7
Phil Bennion
Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. apzinās, ka tirdzniecība tiešsaistē ir 
strauji augošs tirgus; norāda uz spiedīgo 
uzņēmējdarbības vidi un finansiālo 
spiedienu, ko piegādātājiem nākas izjust, 
ņemot vērā ieguldījumus un pasākumus, 
kas jāveic, lai pielāgotos augošā tiešsaistes 
tirgus vajadzībām; tādēļ uzskata, ka 
konkurence tiešsaistes tirdzniecībā nedrīkst
radīt slogu darbiniekiem; uzsver, ka cenas 
ir jānosaka tā, lai būtu garantēti
attiecīgajā dalībvalstī spēkā esošie 
nodarbinātības nosacījumi un darba 
apstākļi, tostarp — minimālā alga vai darba 
koplīgumos noteiktā darba samaksa;

2. apzinās, ka tirdzniecība tiešsaistē ir 
strauji augošs tirgus; norāda uz spiedīgo 
uzņēmējdarbības vidi un finansiālo 
spiedienu, ko piegādātājiem nākas izjust, 
ņemot vērā ieguldījumus un pasākumus, 
kas jāveic, lai pielāgotos augošā tiešsaistes 
tirgus vajadzībām; tādēļ uzskata, ka 
konkurence tiešsaistes tirdzniecībā 
ilgtermiņā neradīs slogu darbiniekiem; 
uzsver, ka būtu jāgarantē attiecīgajā 
dalībvalstī spēkā esošie nodarbinātības 
nosacījumi un darba apstākļi, tostarp —
minimālā alga vai darba koplīgumos 
noteiktā darba samaksa;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Sari Essayah
Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka izšķirošs faktors saprātīgiem 
pārveides un pielāgošanās pasākumiem ir 
darbinieku apmācība un tālākizglītība; 
uzskata, ka darba devējam ir pienākums 
apmācīt darbiniekus pietiekamā mērā 
apieties ar jaunajām tehnoloģijām, kuras 
var būt noderīgas, palielinoties tiešsaistes 
pirkumu piegādes apjomiem un 
sarežģītībai;

3. uzskata, ka izšķirošs faktors saprātīgiem 
pārveides un pielāgošanās pasākumiem ir 
savietojamu informācijas sistēmu izstrāde 
un darbinieku apmācība to izmantošanā; 
uzskata, ka darba devējam ir pienākums 
apmācīt darbiniekus pietiekamā mērā 
apieties ar jaunajām tehnoloģijām, kuras 
var būt noderīgas, palielinoties tiešsaistes 
pirkumu piegādes apjomiem un 
sarežģītībai;

Or. fi

Grozījums Nr. 9
Jutta Steinruck, Bernadette Vergnaud
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka izšķirošs faktors saprātīgiem 
pārveides un pielāgošanās pasākumiem ir 
darbinieku apmācība un tālākizglītība; 
uzskata, ka darba devējam ir pienākums 
apmācīt darbiniekus pietiekamā mērā 
apieties ar jaunajām tehnoloģijām, kuras 
var būt noderīgas, palielinoties tiešsaistes 
pirkumu piegādes apjomiem un 
sarežģītībai;

3. uzskata, ka izšķirošs faktors saprātīgiem 
pārveides un pielāgošanās pasākumiem ir 
darbinieku apmācība un tālākizglītība; 
uzskata, ka darba devējam ir pienākums 
apmācīt darbiniekus pietiekamā mērā 
apieties ar tādām jaunajām tehnoloģijām 
kā IT un izsekošanas programmām, kā arī 
ar GPS sistēmām, kuras var būt noderīgas, 
palielinoties tiešsaistes pirkumu piegādes 
apjomiem un sarežģītībai; izmantojot 
pagaidu darbu, attiecīgajai aģentūrai 
jānodrošina piemērota darbaspēka 
sagatavošana un apmācība;

Or. de

Grozījums Nr. 10
Sari Essayah
Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. kritizē to, ka Zaļajā grāmatā nav 
pievērsta uzmanība apmācības un 
tālākizglītības iespējām, kā arī adekvātu 
algu jautājumam; kritizē arī to, ka nav 
pietiekamā mērā iesaistīti sociālie 
partneri; konstatē, ka līdztekus 
ekonomikas regulējumam nepieciešams 
arī sociālais regulējums, jo īpaši ņemot 
vērā nodarbinātības modeļus, kuru 
pamatā ir pašnodarbinātība, pagaidu 
darbs un nepilnas slodzes darbs;

svītrots

Or. fi

Grozījums Nr. 11
Jürgen Creutzmann
Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. kritizē to, ka Zaļajā grāmatā nav 
pievērsta uzmanība apmācības un 
tālākizglītības iespējām, kā arī adekvātu 
algu jautājumam; kritizē arī to, ka nav 
pietiekamā mērā iesaistīti sociālie 
partneri; konstatē, ka līdztekus 
ekonomikas regulējumam nepieciešams arī 
sociālais regulējums, jo īpaši ņemot vērā 
nodarbinātības modeļus, kuru pamatā ir 
pašnodarbinātība, pagaidu darbs un 
nepilnas slodzes darbs;

4. uzskata, ka ir nepieciešams, lai 
piegādes uzņēmumi piedāvātu to 
prasībām atbilstošas apmācības un 
tālākizglītības iespējas un maksātu saviem 
darbiniekiem adekvātu algu; norāda arī to,
ka dažas dalībvalstis varētu vairāk iesaistīt 
sociālos partnerus; konstatē, ka līdztekus 
ekonomikas regulējumam nepieciešams arī 
sociālais regulējums, jo īpaši ņemot vērā 
nodarbinātības modeļus, kuru pamatā ir 
pašnodarbinātība, pagaidu darbs un 
nepilnas slodzes darbs;

Or. de

Grozījums Nr. 12
Phil Bennion
Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. kritizē to, ka Zaļajā grāmatā nav 
pievērsta uzmanība apmācības un 
tālākizglītības iespējām, kā arī adekvātu 
algu jautājumam; kritizē arī to, ka nav 
pietiekamā mērā iesaistīti sociālie partneri; 
konstatē, ka līdztekus ekonomikas 
regulējumam nepieciešams arī sociālais 
regulējums, jo īpaši ņemot vērā 
nodarbinātības modeļus, kuru pamatā ir 
pašnodarbinātība, pagaidu darbs un 
nepilnas slodzes darbs;

4. uzskata par nepieciešamu nodrošināt 
šīs jomas darbiniekiem adekvātu piekļuvi
apmācības un tālākizglītības iespējām, kā 
arī atalgojumu, kas atbilst dalībvalstu 
tiesību aktiem vai praksei; turklāt uzskata, 
ka sociālie partneri atsevišķās dalībvalstīs 
varētu tikt vairāk iesaistīti; konstatē, ka 
līdztekus ekonomikas regulējumam 
vajadzības gadījumā nepieciešams arī 
sociālais regulējums, jo īpaši ņemot vērā 
nodarbinātības modeļus, kuru pamatā ir 
pašnodarbinātība, pagaidu darbs un 
nepilnas slodzes darbs;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Sari Essayah
Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. kritizē to, ka ārkārtīgi liela daļa no 
veicamā darba apjoma tiek uzticēta 
ārējiem līgumslēdzējiem, kuri darbojas 
ārpus vispārējo pakalpojumu jomas, un
ka ar to bieži vien ir saistīta tiesību aktos 
un darba koplīgumos paredzēto darba 
apstākļu un nodarbinātības nosacījumu 
apiešana;

5. uzskata, ka darbu iespējamā nodošana 
ārpakalpojumu sniedzējiem ir jāīsteno tā, 
lai ar to netiktu veikta tiesību aktos un ar 
to darba koplīgumos paredzēto darba 
apstākļu un nodarbinātības nosacījumu 
apiešana;

Or. fi

Grozījums Nr. 14
Jürgen Creutzmann
Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. kritizē to, ka ārkārtīgi liela daļa no
veicamā darba apjoma tiek uzticēta ārējiem 
līgumslēdzējiem, kuri darbojas ārpus 
vispārējo pakalpojumu jomas, un ka ar to 
bieži vien ir saistīta tiesību aktos un darba 
koplīgumos paredzēto darba apstākļu un 
nodarbinātības nosacījumu apiešana;

5. rosina, ka veicamā darba apjoma ļoti
lielā daļa, kas tiek uzticēta ārējiem 
līgumslēdzējiem, kuri darbojas ārpus 
vispārējo pakalpojumu jomas, nedrīkst
veicināt tiesību aktos un darba koplīgumos 
paredzēto darba apstākļu un nodarbinātības 
nosacījumu apiešanu;

Or. de

Grozījums Nr. 15
Phil Bennion
Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. kritizē ārkārtīgi lielo ārpakalpojumu
apjomu, kuru piegādes firmas uzņemas
ārpus vispārējo pasta pakalpojumu jomas, 
un to bieži vien pavadošo darba apstākļu 
un nodarbinātības juridisko un atalgojuma 
prasību apiešanu;

5. uzsver, ka ārpakalpojumu lielajam 
apjomam, kuru piegādes firmas uzņemas 
ārpus vispārējo pasta pakalpojumu jomas, 
nevajadzētu novest pie darba apstākļu un 
nodarbinātības juridisko un atalgojuma 
prasību apiešanas;
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Or. en

Grozījums Nr. 16
Martin Kastler
Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. kritizē to, ka ārkārtīgi liela daļa no 
veicamā darba apjoma tiek uzticēta ārējiem 
līgumslēdzējiem, kuri darbojas ārpus 
vispārējo pakalpojumu jomas, un ka ar to 
bieži vien ir saistīta tiesību aktos un darba 
koplīgumos paredzēto darba apstākļu un 
nodarbinātības nosacījumu apiešana;

5. norāda uz to, ka liela daļa no veicamā 
darba apjoma tiek uzticēta ārējiem 
līgumslēdzējiem, kuri darbojas ārpus 
vispārējo pakalpojumu jomas, un ka ar to 
bieži vien ir saistīta tiesību aktos un darba 
koplīgumos paredzēto darba apstākļu un 
nodarbinātības nosacījumu apiešana;

Or. de

Grozījums Nr. 17
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud
Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. kritizē to, ka ārkārtīgi liela daļa no 
veicamā darba apjoma tiek uzticēta ārējiem 
līgumslēdzējiem, kuri darbojas ārpus 
vispārējo pakalpojumu jomas, un ka ar to 
bieži vien ir saistīta tiesību aktos un darba 
koplīgumos paredzēto darba apstākļu un 
nodarbinātības nosacījumu apiešana;

5. kritizē to, ka ļoti liela daļa no veicamā 
darba apjoma tiek uzticēta ārējiem 
līgumslēdzējiem, un ka ar to bieži vien ir 
saistīta tiesību aktos un darba koplīgumos 
paredzēto darba apstākļu un nodarbinātības 
nosacījumu apiešana; norāda šajā saistībā 
uz ilgtermiņa sociālo ietekmi un ka 
nestabila nodarbinātība var negatīvi 
ietekmēt dalībvalstu veselības un aprūpes 
sistēmas;

Or. de

Grozījums Nr. 18
Jutta Steinruck, Bernadette Vergnaud
Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a rosina, lai pašpiegādi veiktu tam 
norīkotais piegādātājs, ievērojot darba 
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koplīgumā minētos nosacījumus, vai arī, 
izmantojot apakšuzņēmuma līgumu, 
rīkoties pēc principa „vienāda samaksa 
par vienādu darbu”; rosina, lai 
dalībvalstis ieviestu un papildinātu tiesību 
aktus, kas attiecas uz uzņēmumu 
korporatīvo atbildību;

Or. de

Grozījums Nr. 19
Martin Kastler
Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. cer, ka dalībvalstis noteiks minimālo 
algu piegādes pakalpojumu sniedzējiem 
vai attiecīgi piemēros darba koplīgumu 
noteikumus visiem piegādē iesaistītajiem 
uzņēmumiem, kā arī pastiprināti kontrolēs, 
kā apakšuzņēmumi ievēro tiesību aktos un 
darba koplīgumos paredzētos 
nodarbinātības nosacījumus; šajā sakarībā 
uzsver principu „vienāda samaksa par 
vienādu darbu vienā un tajā pašā vietā”.

6. cer, ka dalībvalstis pastiprināti kontrolēs, 
kā apakšuzņēmumi ievēro tiesību aktos un 
darba koplīgumos paredzētos 
nodarbinātības nosacījumus. 

Or. de

Grozījums Nr. 20
Jürgen Creutzmann
Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. cer, ka dalībvalstis noteiks minimālo 
algu piegādes pakalpojumu sniedzējiem 
vai attiecīgi piemēros darba koplīgumu 
noteikumus visiem piegādē iesaistītajiem 
uzņēmumiem, kā arī pastiprināti 
kontrolēs, kā apakšuzņēmumi ievēro
tiesību aktos un darba koplīgumos 
paredzētos nodarbinātības nosacījumus;
šajā sakarībā uzsver principu „vienāda 
samaksa par vienādu darbu vienā un tajā 

6. cer, ka dalībvalstis veiks attiecīgas 
piegādes pakalpojumu sniedzēju un to
apakšuzņēmumu pārbaudes, lai tiktu 
ievēroti piemērojamos tiesību aktos un 
darba koplīgumos paredzētie
nodarbinātības nosacījumi. 
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pašā vietā”.

Or. de

Grozījums Nr. 21
Sari Essayah
Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. cer, ka dalībvalstis noteiks minimālo 
algu piegādes pakalpojumu sniedzējiem vai 
attiecīgi piemēros darba koplīgumu 
noteikumus visiem piegādē iesaistītajiem 
uzņēmumiem, kā arī pastiprināti kontrolēs, 
kā apakšuzņēmumi ievēro tiesību aktos un 
darba koplīgumos paredzētos 
nodarbinātības nosacījumus; šajā sakarībā 
uzsver principu „vienāda samaksa par 
vienādu darbu vienā un tajā pašā vietā”.

6. cer, ka darba tirgus dalībnieki noteiks 
minimālo algu piegādes pakalpojumu
sniedzēju darbības jomas darba
koplīgumos vai iespējamu tiesību aktos 
noteiktu minimālās algas ievērošanu, kā 
arī pastiprināti kontrolēs, kā 
apakšuzņēmumi ievēro tiesību aktos un 
darba koplīgumos paredzētos 
nodarbinātības nosacījumus; šajā sakarībā 
uzsver principu „vienāda samaksa par 
vienādu pieredzi un prasmēm 
darbiniekiem ar vienādu darba stāžu
vienā un tajā pašā vietā”.

Or. fi

Grozījums Nr. 22
Phil Bennion
Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. cer, ka dalībvalstis noteiks minimālo 
algu piegādes pakalpojumu sniedzējiem un 
nodrošinās algu segumu visos piegādes 
uzņēmumos, kā arī pastiprinātu kontroli 
pār apakšuzņēmumiem attiecībā uz to, kā 
tie ievēro ar nodarbinātību saistītās 
juridiskās un  atalgojuma prasības; šajā 
sakarībā uzsver principu „vienāda samaksa 
par vienādu darbu vienā un tajā pašā 
vietā”;

6. cer, ka dalībvalstis nodrošinās adekvātu 
kontroli pār piegādes pakalpojumu 
sniedzējiem un to apakšuzņēmumiem
attiecībā uz to, kā tie ievēro ar 
nodarbinātību saistītās juridiskās un 
atalgojuma prasības; šajā sakarībā uzsver 
principu „vienāda samaksa par vienādu 
darbu vienā un tajā pašā vietā”;

Or. en
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Grozījums Nr. 23
Martin Kastler
Atzinuma projekts
6. punkts – 1. apakšpunkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1) uzsver tiešsaistes tirdzniecības un ar to 
saistīto paku piegādes pakalpojumu 
būtisko nozīmi MVU, jaunizveidotajiem 
uzņēmumiem, kā arī tajos 
nodarbinātajiem darba ņēmējiem;

Or. de

Grozījums Nr. 24
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud
Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver arī, ka pārrobežu tiešsaistes 
tirdzniecības palēninātā pieaugumā ir 
vainojamas ne tikai nepilnības piegādē, 
bet arī neskaidrības par patērētāju 
tiesībām un to tiesisko aizsardzību 
pārrobežu tiešsaistes tirdzniecībā; šajā 
saistībā prasa, lai Komisija rīkotos 
patērētāju aizsardzības interesēs, turpinot 
atvieglot pārrobežu tirdzniecību;

Or. de

Grozījums Nr. 25
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud
Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b uzsver, ka ir nepieciešams radīt 
Eiropas e-komercijas uzticības zīmi, 
nodrošinot kvalitāti, uzticamību, 
ekoloģisko un sociālo ilgtspēju un 
atbilstošus darba apstākļus integrētiem 
piegādes pakalpojumiem, kas varētu 
palīdzēt uzlabot patērētāju ticību e-
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komercijai, stimulētu e-mazumtirgotājus 
un sūtījumu piegādes uzņēmumus 
piegādes ķēdē uzņemties vairāk atbildības, 
uzlabot pārredzamību, kā arī juridisko 
noteiktību gan patērētājiem un 
uzņēmumiem, it īpaši MVU, tā sniedzot 
ieguldījumu ekonomikas izaugsmē un 
darba vietu radīšanā;

Or. en


