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Amendement 1
Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat de voorgeschreven rij-
en rusttijden en de wettelijk toegestane 
arbeidstijden in acht moeten worden 
genomen, dat alle met een activiteit 
verband houdende werkzaamheden als 
arbeidstijd moeten worden aangerekend
en dat er toezicht moet zijn op de naleving 
van de Europese normen op het gebied van 
veiligheid en gezondheid op het werk, met 
inbegrip van de omstandigheden in 
voertuigen, ten behoeve van alle met 
pakketbestelling belaste personen;

1. onderstreept dat de voorgeschreven rij-
en rusttijden en de wettelijk toegestane 
arbeidstijden in acht moeten worden 
genomen en dat er toezicht moet zijn op de 
naleving van de Europese normen op het 
gebied van veiligheid en gezondheid op het 
werk, met inbegrip van de omstandigheden 
in voertuigen, ten behoeve van alle met 
pakketbestelling belaste personen;

Or. en

Amendement 2
Martin Kastler

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat de voorgeschreven rij-
en rusttijden en de wettelijk toegestane 
arbeidstijden in acht moeten worden 
genomen, dat alle met een activiteit 
verband houdende werkzaamheden als 
arbeidstijd moeten worden aangerekend en 
dat er toezicht moet zijn op de naleving 
van de Europese normen op het gebied van 
veiligheid en gezondheid op het werk, met 
inbegrip van de omstandigheden in 
voertuigen, ten behoeve van alle met 
pakketbestelling belaste personen;

1. onderstreept dat de voorgeschreven rij-
en rusttijden en de wettelijk toegestane 
arbeidstijden in acht moeten worden 
genomen, dat alle met een activiteit 
verband houdende werkzaamheden als 
arbeidstijd moeten worden aangerekend en 
dat er toezicht moet zijn op de naleving 
van de Europese normen op het gebied van 
veiligheid en gezondheid op het werk;
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Or. de

Amendement 3
Jutta Steinruck, Bernadette Vergnaud

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat de voorgeschreven rij-
en rusttijden en de wettelijk toegestane 
arbeidstijden in acht moeten worden 
genomen, dat alle met een activiteit 
verband houdende werkzaamheden als 
arbeidstijd moeten worden aangerekend en 
dat er toezicht moet zijn op de naleving 
van de Europese normen op het gebied van 
veiligheid en gezondheid op het werk, met 
inbegrip van de omstandigheden in 
voertuigen, ten behoeve van alle met 
pakketbestelling belaste personen;

1. onderstreept dat het nodig is toezicht te 
houden op de naleving van de 
voorgeschreven rij- en rusttijden en de 
wettelijk toegestane arbeidstijden, dat alle 
met een activiteit verband houdende 
werkzaamheden als arbeidstijd moeten 
worden aangerekend en dat er toezicht 
moet zijn op de naleving van de Europese 
normen op het gebied van veiligheid en 
gezondheid op het werk, met inbegrip van 
de omstandigheden in voertuigen, ten 
behoeve van alle met pakketbestelling 
belaste personen ongeacht hun status 
(zelfstandige, onderaannemer, 
uitzendkracht of werknemer); dit toezicht 
moet worden gehouden aan de hand van 
in de voertuigen geïnstalleerde digitale 
controleapparatuur;

Or. de

Amendement 4
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verwelkomt de inspanningen van de 
Commissie voor een vereenvoudigde 
grensoverschrijdende pakketbestelling 
voor consumenten en ondernemingen aan 
de hand van een transparanter 
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leveringsproces, trackingmogelijkheden 
en kwaliteitsnormen teneinde een 
gemeenschappelijke Europese markt voor 
pakketbestellingen op te richten;

Or. de

Amendement 5
Martin Kastler

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is zich ervan bewust dat de elektronische 
handel een groeimarkt is; wijst op de 
financiële druk die voor 
expeditiebedrijven ontstaat als gevolg van 
investeringen en maatregelen met het oog 
op aanpassingen aan de eisen die de 
toenemende elektronische handel stelt; is 
daarom van mening dat de 
concurrentiestrijd in de elektronische 
handel niet over de ruggen van de 
werknemers mag worden uitgevochten; 
benadrukt dat prijzen zodanig moeten 
worden gecalculeerd dat de in een lidstaat 
geldende tewerkstellings- en 
arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van het 
minimum- of cao-loon, in acht worden 
genomen;

2. is zich ervan bewust dat de elektronische 
handel een belangrijke groeimarkt is die in 
heel Europa aan de hand van een 
functionerende interne markt voor 
pakketbestellingen bevorderd moet 
worden, zonder daarbij adequate 
maatschappelijke normen 
grensoverschrijdend te ondermijnen en 
het mkb en startende ondernemingen te 
benadelen;

Or. de

Amendement 6
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. is zich ervan bewust dat de elektronische 
handel een groeimarkt is; wijst op de 
financiële druk die voor expeditiebedrijven 
ontstaat als gevolg van investeringen en 
maatregelen met het oog op aanpassingen 
aan de eisen die de toenemende 
elektronische handel stelt; is daarom van 
mening dat de concurrentiestrijd in de 
elektronische handel niet over de ruggen 
van de werknemers mag worden 
uitgevochten; benadrukt dat prijzen 
zodanig moeten worden gecalculeerd dat 
de in een lidstaat geldende tewerkstellings-
en arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van 
het minimum- of cao-loon, in acht worden 
genomen;

2. is zich ervan bewust dat de elektronische 
handel een groeimarkt is; wijst op de 
financiële druk die voor expeditiebedrijven 
ontstaat als gevolg van investeringen en 
maatregelen met het oog op aanpassingen 
aan de eisen die de toenemende 
elektronische handel stelt; is daarom van 
mening dat de concurrentiestrijd bij het 
goederenvervoer in de elektronische 
handel niet ten koste van de in een lidstaat 
geldende tewerkstellings- en 
arbeidsvoorwaarden mag worden 
uitgevochten maar dat deze, met inbegrip 
van het minimum- of cao-loon, in acht 
moeten worden genomen;

Or. fi

Amendement 7
Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is zich ervan bewust dat de elektronische 
handel een groeimarkt is; wijst op de 
financiële druk die voor expeditiebedrijven 
ontstaat als gevolg van investeringen en 
maatregelen met het oog op aanpassingen 
aan de eisen die de toenemende 
elektronische handel stelt; is daarom van 
mening dat de concurrentiestrijd in de 
elektronische handel niet over de ruggen 
van de werknemers mag worden 
uitgevochten; benadrukt dat prijzen 
zodanig moeten worden gecalculeerd dat 
de in een lidstaat geldende tewerkstellings-
en arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van 
het minimum- of cao-loon, in acht worden 

2. is zich ervan bewust dat de elektronische 
handel een groeimarkt is; wijst op de 
financiële druk die voor expeditiebedrijven 
ontstaat als gevolg van investeringen en 
maatregelen met het oog op aanpassingen 
aan de eisen die de toenemende 
elektronische handel stelt; is daarom van 
mening dat de concurrentiestrijd in de 
elektronische handel op de lange termijn
niet over de ruggen van de werknemers zal
worden uitgevochten; benadrukt dat de in 
een lidstaat geldende tewerkstellings- en 
arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van het 
minimum- of cao-loon, gewaarborgd 
moeten worden;
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genomen;

Or. en

Amendement 8
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat opleiding en 
bijscholing van de werknemers de sleutel
is voor zinvolle hervormings- en 
aanpassingsmaatregelen; beschouwt het als 
de taak van de werkgever om zijn 
werknemers voldoende te scholen in de 
omgang met nieuwe technologieën die 
steun kunnen bieden naarmate de omvang 
en de complexiteit van de levering van 
online bestelde goederen toenemen;

3. is van mening dat de ontwikkeling van 
compatibele informatiesystemen evenals 
opleiding en bijscholing van de 
werknemers tot de sleutels voor zinvolle 
hervormings- en aanpassingsmaatregelen 
behoren; beschouwt het als de taak van de 
werkgever om zijn werknemers voldoende 
te scholen in de omgang met andere
technologieën die steun kunnen bieden 
naarmate de omvang en de complexiteit 
van de levering van online bestelde 
goederen toenemen;

Or. fi

Amendement 9
Jutta Steinruck, Bernadette Vergnaud

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat opleiding en 
bijscholing van de werknemers de sleutel is 
voor zinvolle hervormings- en 
aanpassingsmaatregelen; beschouwt het als 
de taak van de werkgever om zijn 
werknemers voldoende te scholen in de 
omgang met nieuwe technologieën die 
steun kunnen bieden naarmate de omvang 

3. is van mening dat opleiding en 
bijscholing van de werknemers de sleutel is 
voor zinvolle hervormings- en 
aanpassingsmaatregelen; beschouwt het als 
de taak van de werkgever om zijn 
werknemers voldoende te scholen in de 
omgang met nieuwe technologieën,
bijvoorbeeld in IT- en 
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en de complexiteit van de levering van 
online bestelde goederen toenemen;

trackingtoepassingen zoals gps-systemen,
die steun kunnen bieden naarmate de 
omvang en de complexiteit van de levering 
van online bestelde goederen toenemen; in 
het geval van uitzendwerk moet het 
uitzendkantoor zorgen voor de relevante 
voorbereiding en scholing van de 
uitzendkrachten;

Or. de

Amendement 10
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. heeft kritiek op het feit dat in het 
groenboek niet nader wordt ingegaan op 
de mogelijkheden van opleiding en 
bijscholing noch op adequate salariëring; 
uit voorts kritiek op het feit dat aan de 
sociale partners een te kleine rol wordt 
toebedeeld; stelt vast dat economische 
regulering hand in hand moet gaan met 
sociale regulering, met name als het gaat 
om werkgelegenheidmodellen die 
berusten op het werken met zelfstandigen 
en op arbeidscontracten van beperkte 
duur en deeltijdwerk;

Schrappen

Or. fi

Amendement 11
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. heeft kritiek op het feit dat in het 
groenboek niet nader wordt ingegaan op 
de mogelijkheden van opleiding en 
bijscholing noch op adequate salariëring; 
uit voorts kritiek op het feit dat aan de 
sociale partners een te kleine rol wordt 
toebedeeld; stelt vast dat economische 
regulering hand in hand moet gaan met 
sociale regulering, met name als het gaat 
om werkgelegenheidmodellen die berusten 
op het werken met zelfstandigen en op 
arbeidscontracten van beperkte duur en 
deeltijdwerk;

4. acht het noodzakelijk dat 
ondernemingen van pakketbesteldiensten 
aan hun behoeften aangepaste opleiding 
en bijscholing aanbieden en hun 
werknemers passend salariëren; wijst er 
voorts op dat de sociale partners in 
sommige lidstaten meer inspraak zouden 
moeten hebben; stelt vast dat economische 
regulering hand in hand moet gaan met 
sociale regulering, met name als het gaat 
om werkgelegenheidmodellen die berusten 
op het werken met zelfstandigen en op 
arbeidscontracten van beperkte duur en 
deeltijdwerk;

Or. de

Amendement 12
Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. heeft kritiek op het feit dat in het 
groenboek niet nader wordt ingegaan op 
de mogelijkheden van opleiding en 
bijscholing noch op adequate salariëring; 
uit voorts kritiek op het feit dat aan de 
sociale partners een te kleine rol wordt 
toebedeeld; stelt vast dat economische 
regulering hand in hand moet gaan met 
sociale regulering, met name als het gaat 
om werkgelegenheidmodellen die berusten 
op het werken met zelfstandigen en op 
arbeidscontracten van beperkte duur en 
deeltijdwerk;

4. acht het noodzakelijk dat werknemers 
in deze sector toegang hebben tot 
toereikende opleiding en bijscholing en in 
overeenstemming met het recht of de 
gangbare praktijken van de lidstaten 
beloond worden; meent verder dat de 
sociale partners in sommige lidstaten een 
grotere rol zouden kunnen spelen; stelt 
vast dat economische regulering waar 
mogelijk hand in hand moet gaan met 
sociale regulering, met name als het gaat 
om werkgelegenheidmodellen die berusten 
op het werken met zelfstandigen en op 
arbeidscontracten van beperkte duur en 
deeltijdwerk;
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Or. en

Amendement 13
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. heeft kritiek op het enorm hoge 
percentage uitbesteding buiten de 
universele dienstverlening door 
expeditiebedrijven en het feit dat men zich 
daardoor vaak onttrekt aan de wettelijke en 
in cao's opgenomen bepalingen inzake de 
arbeids- en tewerkstellingsvoorwaarden;

5. is van mening dat de mogelijke 
uitbesteding van werkzaamheden zodanig 
moet worden gerealiseerd dat men zich 
daardoor niet onttrekt aan de wettelijke en 
in cao's opgenomen bepalingen inzake de 
arbeids- en tewerkstellingsvoorwaarden;

Or. fi

Amendement 14
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. heeft kritiek op het enorm hoge 
percentage uitbesteding buiten de 
universele dienstverlening door 
expeditiebedrijven en het feit dat men zich 
daardoor vaak onttrekt aan de wettelijke 
en in cao's opgenomen bepalingen inzake 
de arbeids- en tewerkstellingsvoorwaarden;

5. eist dat het enorm hoge percentage 
uitbesteding buiten de universele 
dienstverlening door expeditiebedrijven er
niet toe leidt dat men zich onttrekt aan de 
wettelijke en in cao's opgenomen 
bepalingen inzake de arbeids- en 
tewerkstellingsvoorwaarden;

Or. de

Amendement 15
Phil Bennion
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. heeft kritiek op het enorm hoge 
percentage uitbesteding buiten de 
universele dienstverlening door 
expeditiebedrijven en het feit dat men zich 
daardoor vaak onttrekt aan de wettelijke 
en in cao's opgenomen bepalingen inzake 
de arbeids- en tewerkstellingsvoorwaarden;

5. benadrukt dat het enorm hoge 
percentage uitbesteding buiten de 
universele dienstverlening door 
expeditiebedrijven er niet toe mag leiden 
dat men zich onttrekt aan de wettelijke en 
in cao's opgenomen bepalingen inzake de 
arbeids- en tewerkstellingsvoorwaarden;

Or. en

Amendement 16
Martin Kastler

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. heeft kritiek op het enorm hoge 
percentage uitbesteding buiten de 
universele dienstverlening door 
expeditiebedrijven en het feit dat men zich 
daardoor vaak onttrekt aan de wettelijke en 
in cao's opgenomen bepalingen inzake de 
arbeids- en tewerkstellingsvoorwaarden;

5. wijst op het enorm hoge percentage 
uitbesteding buiten de universele 
dienstverlening door expeditiebedrijven en 
het feit dat men zich daardoor vaak onttrekt 
aan de wettelijke en in cao's opgenomen
bepalingen inzake de arbeids- en 
tewerkstellingsvoorwaarden;

Or. de

Amendement 17
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. heeft kritiek op het enorm hoge 
percentage uitbesteding buiten de 

5. heeft kritiek op het enorm hoge 
percentage uitbesteding door 
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universele dienstverlening door 
expeditiebedrijven en het feit dat men zich 
daardoor vaak onttrekt aan de wettelijke en 
in cao's opgenomen bepalingen inzake de 
arbeids- en tewerkstellingsvoorwaarden;

expeditiebedrijven en het feit dat men zich 
daardoor vaak onttrekt aan de wettelijke en 
in cao's opgenomen bepalingen inzake de 
arbeids- en tewerkstellingsvoorwaarden; 
wijst in dit verband op de 
maatschappelijke langetermijneffecten 
van tijdelijke arbeid op de instandhouding 
van de socialezekerheidsstelsels in de 
lidstaten;

Or. de

Amendement 18
Jutta Steinruck, Bernadette Vergnaud

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. vraagt in feite dat bij uitbesteding de 
met de besteldiensten toevertrouwde 
leveranciers op eigen initiatief de in cao's 
opgenomen arbeidsvoorwaarden 
eerbiedigen of het beginsel van gelijk loon 
voor gelijk werk waarborgen; roept de 
lidstaten op wetgeving in te voeren en te 
versterken voor de gezamenlijke 
aansprakelijkheid van concerns;

Or. de

Amendement 19
Martin Kastler

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verwacht van de lidstaten dat zij 
minimumlonen vaststellen voor bedrijven 
die pakketbesteldiensten verrichten, dan 

6. verwacht van de lidstaten dat zij
subondernemingen sterker controleren op 
de naleving van de wettelijke en in cao's 
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wel dat zij ervoor zorgen dat alle bij de 
pakketbestelling betrokken
ondernemingen onder een cao vallen, en 
dat subondernemingen sterker worden 
gecontroleerd op de naleving van de 
wettelijke en in cao's opgenomen 
tewerkstellingsvoorwaarden; wijst in dit 
verband nadrukkelijk op het beginsel van 
gelijke beloning voor gelijk werk op 
dezelfde plaats;

opgenomen tewerkstellingsvoorwaarden;

Or. de

Amendement 20
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verwacht van de lidstaten dat zij
minimumlonen vaststellen voor bedrijven 
die pakketbesteldiensten verrichten, dan 
wel dat zij ervoor zorgen dat alle bij de 
pakketbestelling betrokken 
ondernemingen onder een cao vallen, en 
dat subondernemingen sterker worden 
gecontroleerd op de naleving van de 
wettelijke en in cao's opgenomen 
tewerkstellingsvoorwaarden; wijst in dit 
verband nadrukkelijk op het beginsel van 
gelijke beloning voor gelijk werk op 
dezelfde plaats;

6. verwacht van de lidstaten een nauwer 
toezicht op de naleving van de geldende 
wettelijke en in cao's opgenomen 
tewerkstellingsvoorwaarden door verleners 
van pakketbesteldiensten en hun
subondernemingen;

Or. de

Amendement 21
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. verwacht van de lidstaten dat zij 
minimumlonen vaststellen voor bedrijven 
die pakketbesteldiensten verrichten, dan 
wel dat zij ervoor zorgen dat alle bij de 
pakketbestelling betrokken 
ondernemingen onder een cao vallen, en 
dat subondernemingen sterker worden 
gecontroleerd op de naleving van de 
wettelijke en in cao's opgenomen 
tewerkstellingsvoorwaarden; wijst in dit 
verband nadrukkelijk op het beginsel van 
gelijke beloning voor gelijk werk op 
dezelfde plaats;

6. verwacht van de sociale partners dat zij 
minimumlonen vaststellen in de cao's voor 
bedrijven die pakketbesteldiensten 
verrichten, dan wel dat zij een mogelijk 
wettelijk minimumloon garanderen, en dat 
subondernemingen sterker worden 
gecontroleerd op de naleving van de 
wettelijke en in cao's opgenomen 
tewerkstellingsvoorwaarden; wijst in dit 
verband nadrukkelijk op het beginsel van 
gelijke beloning voor gelijk werk op 
dezelfde plaats voor werknemers met 
dezelfde ervaring, dezelfde knowhow en 
een even lang dienstverband.

Or. fi

Amendement 22
Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verwacht van de lidstaten dat zij 
minimumlonen vaststellen voor bedrijven 
die pakketbesteldiensten verrichten, dan 
wel dat zij ervoor zorgen dat alle bij de 
pakketbestelling betrokken 
ondernemingen onder een cao vallen, en 
dat subondernemingen sterker worden 
gecontroleerd op de naleving van de 
wettelijke en in cao's opgenomen 
tewerkstellingsvoorwaarden; wijst in dit 
verband nadrukkelijk op het beginsel van 
gelijke beloning voor gelijk werk op 
dezelfde plaats;

6. verwacht van de lidstaten dat zij
voldoende toezicht houden op het naleven 
van de wettelijke en in cao's opgenomen 
tewerkstellingsvoorwaarden door 
bedrijven die pakketbesteldiensten 
verrichten, en hun subondernemingen; 
wijst in dit verband nadrukkelijk op het 
beginsel van gelijke beloning voor gelijk 
werk op dezelfde plaats;

Or. en

Amendement 23
Martin Kastler
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(1) benadrukt het belang van de 
onlinehandel en de daaraan verbonden 
pakketbesteldiensten voor het mkb, 
startende ondernemingen en de 
werknemers die ze te werk stellen;

Or. de

Amendement 24
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt bovendien dat de tragere 
groei van de grensoverschrijdende 
onlinehandel niet uitsluitend het gevolg is 
van tekortkomingen op het gebied van 
pakketbesteldiensten, maar eerder van de 
onzekere consumentenrechten en 
juridische bescherming bij 
grensoverschrijdende onlinehandel; 
verzoekt de Commissie daarom om in het 
kader van de consumentenbescherming 
op te treden teneinde de 
grensoverschrijdende handel verder te 
vergemakkelijken;

Or. de

Amendement 25
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 ter. benadrukt dat het nodig is een 
Europees betrouwbaarheidskeurmerk 
voor elektronische handel in te voeren dat 
de kwaliteit, betrouwbaarheid, ecologische 
en maatschappelijke duurzaamheid en 
adequate arbeidsvoorwaarden van 
geïntegreerde pakketbesteldiensten 
waarborgt; dit zou het vertrouwen van de 
consument in de elektronische handel 
helpen verbeteren, handelaren en 
pakketbesteldiensten stimuleren om meer 
verantwoordelijkheid in de 
toeleveringsketen te nemen, zorgen voor 
meer transparantie en rechtszekerheid 
voor zowel de consument als de producent 
en het concurrentievoordeel van 
bedrijven, en met name het mkb, 
verhogen, en zou zo bedragen tot gezonde 
economische groei en het scheppen van 
banen;

Or. en


