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Alteração 1
Phil Bennion

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Realça a necessidade de assegurar a todo 
o pessoal do serviço de entregas, que os 
períodos de condução e de repouso 
prescritos assim como os horários de 
trabalho legalmente autorizados sejam 
observados, que todas as tarefas 
relacionadas com a sua atividade sejam 
incluídas no seu tempo de trabalho, que o 
respeito das normas europeias em matéria 
de segurança e de proteção da saúde no 
trabalho, incluindo o estado dos veículos, 
seja alvo de controlo;

1. Realça a necessidade de assegurar a todo 
o pessoal do serviço de entregas, que os 
períodos de condução e de repouso 
prescritos assim como os horários de 
trabalho legalmente autorizados sejam 
observados e que o respeito das normas 
europeias em matéria de segurança e de 
proteção da saúde no trabalho, incluindo o 
estado dos veículos, seja alvo de controlo;

Or. en

Alteração 2
Martin Kastler

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Realça a necessidade de assegurar a todo 
o pessoal do serviço de entregas, que os 
períodos de condução e de repouso 
prescritos assim como os horários de 
trabalho legalmente autorizados sejam 
observados, que todas as tarefas 
relacionadas com a sua atividade sejam 
incluídas no seu tempo de trabalho, que o 
respeito das normas europeias em matéria 
de segurança e de proteção da saúde no 
trabalho, incluindo o estado dos veículos,
seja alvo de controlo;

1. Realça a necessidade de assegurar que 
os períodos de condução e de repouso 
prescritos assim como os horários de 
trabalho legalmente autorizados sejam 
observados, que todas as tarefas 
relacionadas com a sua atividade sejam 
incluídas no seu tempo de trabalho, que o 
respeito das normas europeias em matéria 
de segurança e de proteção da saúde no 
trabalho seja alvo de controlo;

Or. de
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Alteração 3
Jutta Steinruck, Bernadette Vergnaud

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Realça a necessidade de assegurar a todo 
o pessoal do serviço de entregas, que os 
períodos de condução e de repouso 
prescritos assim como os horários de 
trabalho legalmente autorizados sejam 
observados, que todas as tarefas 
relacionadas com a sua atividade sejam 
incluídas no seu tempo de trabalho, que o 
respeito das normas europeias em matéria 
de segurança e de proteção da saúde no 
trabalho, incluindo o estado dos veículos, 
seja alvo de controlo;

1. Realça a necessidade de assegurar a todo 
o pessoal do serviço de entregas -
independentemente do seu estatuto, quer 
se trate de trabalhadores por conta 
própria, de subcontratantes, de 
trabalhadores temporários ou com 
contrato de trabalho por conta de outrem 
- que os períodos de condução e de repouso 
prescritos assim como os horários de 
trabalho legalmente autorizados sejam 
observados, que todas as tarefas 
relacionadas com a sua atividade sejam
incluídas no seu tempo de trabalho e que o 
respeito das normas europeias em matéria 
de segurança e de proteção da saúde no 
trabalho, incluindo o estado dos veículos, 
seja alvo do necessário controlo, e que este 
seja efetuado através de aparelhos de 
controlo digitais instalados no veículo;

Or. de

Alteração 4
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Congratula-se com os esforços da 
Comissão para simplificar a entrega 
transfronteiriça de encomendas a 
consumidores e empresas mediante uma 
maior transparência no processo de 
entrega, possibilidades de localização e 
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normas de qualidade, tendo em vista a 
criação de um mercado europeu comum 
de entrega de encomendas;

Or. de

Alteração 5
Martin Kastler

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Está ciente de que o comércio eletrónico 
representa um mercado em crescimento;
chama a atenção para a pressão, em 
termos empresariais e financeiros, sob a 
qual os operadores de entrega se 
encontram na sequência dos 
investimentos que realizaram e das 
medidas que tomaram, com vista a 
adaptarem-se ao crescimento do comércio 
eletrónico; por conseguinte, é de opinião 
que a concorrência no mercado eletrónico 
não pode ser disputada à custa do pessoal; 
realça que os preços devem ser calculados 
por forma a garantir as condições de 
emprego e de trabalho em vigor no 
Estado-Membro, incluindo o salário 
mínimo, respetivamente o salário que 
resulta de negociações coletivas;

2. Está ciente de que o comércio eletrónico 
representa um importante mercado em 
crescimento, que deve ser promovido à 
escala europeia através de um mercado 
interno de entrega de encomendas eficaz, 
sem com isso pôr em causa a aplicação
transfronteira de normas sociais 
adequadas ou prejudicar as PME ou as 
novas empresas;

Or. de

Alteração 6
Sari Essayah

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Está ciente de que o comércio eletrónico 2. Está ciente de que o comércio eletrónico 
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representa um mercado em crescimento; 
chama a atenção para a pressão, em termos 
empresariais e financeiros, sob a qual os 
operadores de entrega se encontram na 
sequência dos investimentos que 
realizaram e das medidas que tomaram, 
com vista a adaptarem-se ao crescimento 
do comércio eletrónico; por conseguinte, é 
de opinião que a concorrência no mercado 
eletrónico não pode ser disputada à custa 
do pessoal; realça que os preços devem 
ser calculados por forma a garantir as 
condições de emprego e de trabalho em 
vigor no Estado-Membro, incluindo o 
salário mínimo, respetivamente o salário 
que resulta de negociações coletivas;

representa um mercado em crescimento; 
chama a atenção para a pressão, em termos 
empresariais e financeiros, sob a qual os 
operadores de entrega se encontram na 
sequência dos investimentos que 
realizaram e das medidas que tomaram, 
com vista a adaptarem-se ao crescimento 
do comércio eletrónico; por conseguinte, é 
de opinião que a concorrência no mercado 
eletrónico do transporte de encomendas 
não pode ser disputada à custa das
condições de emprego e de trabalho em 
vigor no Estado-Membro, incluindo o 
salário mínimo e/ou o salário que resulta 
de negociações coletivas, devendo os 
mesmos ser, pelo contrário, garantidos;

Or. fi

Alteração 7
Phil Bennion

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Está ciente de que o comércio eletrónico 
representa um mercado em crescimento;
chama a atenção para a pressão, em termos 
empresariais e financeiros, sob a qual os 
operadores de entrega se encontram na 
sequência dos investimentos que 
realizaram e das medidas que tomaram, 
com vista a adaptarem-se ao crescimento 
do comércio eletrónico; por conseguinte, é 
de opinião que a concorrência no mercado 
eletrónico não pode ser disputada à custa 
do pessoal; realça que os preços devem ser 
calculados por forma a garantir as 
condições de emprego e de trabalho em 
vigor no Estado-Membro, incluindo o 
salário mínimo, respetivamente o salário 
que resulta de negociações coletivas;

2. Está ciente de que o comércio eletrónico 
representa um mercado em crescimento;
chama a atenção para a pressão, em termos 
empresariais e financeiros, sob a qual os 
operadores de entrega se encontram na 
sequência dos investimentos que 
realizaram e das medidas que tomaram, 
com vista a adaptarem-se ao crescimento 
do comércio eletrónico; por conseguinte, é 
de opinião que, a longo prazo, a 
concorrência no mercado eletrónico não 
será disputada à custa do pessoal; realça a 
necessidade de garantir as condições de 
emprego e de trabalho em vigor no Estado-
Membro, incluindo o salário mínimo e/ou
o salário que resulta de negociações 
coletivas;
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Or. en

Alteração 8
Sari Essayah

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. É de opinião que o ensino e a formação 
do pessoal são fundamentais para que as 
medidas de reestruturação e adaptação 
sejam judiciosas; considera ser tarefa do 
empregador, assegurar que os empregados 
se familiarizem suficientemente com a 
utilização das novas tecnologias que 
possam ser de utilidade para lidar com o 
volume e a complexidade crescentes das 
entregas eletrónicas;

3. É de opinião que o desenvolvimento de 
sistemas de informação compatíveis e a 
sua utilização no ensino e na formação do 
pessoal são um dos critérios fundamentais 
para que as medidas de reestruturação e 
adaptação sejam judiciosas; considera ser 
tarefa do empregador, assegurar que os 
empregados se familiarizem 
suficientemente com a utilização de outras 
tecnologias que possam ser de utilidade 
para lidar com o volume e a complexidade 
crescentes das entregas eletrónicas;

Or. fi

Alteração 9
Jutta Steinruck, Bernadette Vergnaud

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. É de opinião que o ensino e a formação 
do pessoal são fundamentais para que as 
medidas de reestruturação e adaptação 
sejam judiciosas; considera ser tarefa do 
empregador, assegurar que os empregados 
se familiarizem suficientemente com a 
utilização das novas tecnologias que 
possam ser de utilidade para lidar com o 
volume e a complexidade crescentes das 
entregas eletrónicas;

3. É de opinião que o ensino e a formação 
do pessoal são fundamentais para que as 
medidas de reestruturação e adaptação 
sejam judiciosas; considera ser tarefa do 
empregador assegurar que os empregados 
se familiarizem suficientemente com a 
utilização das novas tecnologias, como 
sejam as aplicações informáticas e de 
localização, assim como os sistemas de 
GPS, que possam ser de utilidade para 
lidar com o volume e a complexidade 
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crescentes das entregas eletrónicas; no que 
se refere ao trabalho temporário, a 
agência de colocação deve assegurar a 
correspondente preparação e formação 
dos trabalhadores;

Or. de

Alteração 10
Sari Essayah

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Critica a falta de atenção concedida 
pelo Livro Verde a questões relativas a 
possibilidades de ensino e de formação 
assim como a salários adequados; critica 
ainda que os parceiros sociais não são 
suficientemente envolvidos; constata que 
a regulamentação económica deve ir de 
par com a regulamentação social, 
nomeadamente no que diz respeito a 
modelos de emprego que assentam no 
trabalho por conta própria e em empregos 
temporários ou a tempo parcial;

Suprimido

Or. fi

Alteração 11
Jürgen Creutzmann

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Critica a falta de atenção concedida 
pelo Livro Verde a questões relativas a
possibilidades de ensino e de formação 
assim como a salários adequados; critica
ainda que os parceiros sociais não são 

4. Entende ser necessário que as empresas 
de entrega de encomendas ofereçam 
possibilidades de ensino e de formação que 
correspondam às suas necessidades, assim 
como salários adequados aos seus 
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suficientemente envolvidos; constata que a 
regulamentação económica deve ir de par 
com a regulamentação social, 
nomeadamente no que diz respeito a 
modelos de emprego que assentam no 
trabalho por conta própria e em empregos 
temporários ou a tempo parcial;

funcionários; chama, além disso, a 
atenção para o facto de os parceiros 
sociais poderem, em diversos Estados-
Membros, ser mais estreitamente 
envolvidos; constata que a regulamentação 
económica deve ir de par com a 
regulamentação social, nomeadamente no 
que diz respeito a modelos de emprego que 
assentam no trabalho por conta própria e 
em empregos temporários ou a tempo 
parcial;

Or. de

Alteração 12
Phil Bennion

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Critica a falta de atenção concedida 
pelo Livro Verde a questões relativas a 
possibilidades de ensino e de formação 
assim como a salários adequados; critica 
ainda que os parceiros sociais não são 
suficientemente envolvidos; constata que a 
regulamentação económica deve ir de par 
com a regulamentação social, 
nomeadamente no que diz respeito a 
modelos de emprego que assentam no 
trabalho por conta própria e em empregos 
temporários ou a tempo parcial;

4. Considera necessário que os 
trabalhadores deste setor tenham acesso a
possibilidades de ensino e de formação 
adequadas e que sejam remunerados em 
conformidade com as disposições 
legislativas ou as práticas dos 
Estados-Membros; considera, além disso, 
que os parceiros sociais poderiam ser 
melhor envolvidos em alguns 
Estados-Membros; constata que a 
regulamentação económica deve, se for 
caso disso, ir de par com a regulamentação 
social, nomeadamente no que diz respeito a 
modelos de emprego que assentam no 
trabalho por conta própria e em empregos 
temporários ou a tempo parcial;

Or. en

Alteração 13
Sari Essayah
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Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Critica a parte de mercado muito 
considerável detida pela subcontratação de 
serviços de entrega a favor de 
fornecedores que operam fora das redes 
postais, e o desvinculamento frequente das 
disposições legais e coletivas relativas às 
condições de trabalho e de emprego que 
esta acarreta;

5. Considera que a eventual
subcontratação de atividades se deve 
processar de molde a evitar o 
desvinculamento das normas previstas na 
lei e nas convenções coletivas em matéria 
de condições de trabalho e de emprego;

Or. fi

Alteração 14
Jürgen Creutzmann

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Critica a parte de mercado muito
considerável detida pela subcontratação de
serviços de entrega a favor de fornecedores 
que operam fora das redes postais, e o 
desvinculamento frequente das disposições 
legais e coletivas relativas às condições de 
trabalho e de emprego que esta acarreta;

5. Solicita que a parte de mercado 
extremamente elevada detida pela 
subcontratação dos serviços de entrega a 
fornecedores que operam fora do serviço 
postal universal não se traduza no
desvinculamento das normas previstas na 
lei e nas convenções coletivas em matéria 
de condições de trabalho e de emprego;

Or. de

Alteração 15
Phil Bennion

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Critica a parte de mercado muito 5. Insiste em que a parte de mercado 
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considerável detida pela subcontratação de
serviços de entrega a favor de fornecedores 
que operam fora das redes postais, e o 
desvinculamento frequente das disposições 
legais e coletivas relativas às condições de 
trabalho e de emprego que esta acarreta;

considerável detida pela subcontratação 
dos serviços de entrega a fornecedores que 
operam fora do serviço postal universal
não deve levar ao desvinculamento das 
normas previstas na lei e nas convenções 
coletivas em matéria de condições de 
trabalho e de emprego;

Or. en

Alteração 16
Martin Kastler

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Critica a parte de mercado muito
considerável detida pela subcontratação de 
serviços de entrega a favor de fornecedores 
que operam fora das redes postais, e o 
desvinculamento frequente das disposições 
legais e coletivas relativas às condições de 
trabalho e de emprego que esta acarreta;

5. Chama a atenção para parte de 
mercado considerável detida pela 
subcontratação dos serviços de entrega a 
fornecedores que operam fora do serviço 
postal universal, e o desvinculamento 
frequente das normas previstas na lei e 
nas convenções coletivas em matéria de 
condições de trabalho e de emprego que a 
mesma acarreta;

Or. de

Alteração 17
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Critica a parte de mercado muito 
considerável detida pela subcontratação de 
serviços de entrega a favor de fornecedores 
que operam fora das redes postais, e o 
desvinculamento frequente das disposições 
legais e coletivas relativas às condições de 

5. Critica a parte de mercado 
extremamente elevada detida pela 
subcontratação dos serviços de entrega a 
fornecedores e o desvinculamento 
frequente das disposições legais e coletivas 
relativas às condições de trabalho e de 
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trabalho e de emprego que esta acarreta; emprego que a mesma acarreta; chama a 
atenção, neste contexto, para as 
repercussões sociais prolongadas que o 
emprego precário terá na continuidade 
dos sistemas de saúde e de prevenção dos 
Estados-Membros;

Or. de

Alteração 18
Jutta Steinruck, Bernadette Vergnaud

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A Exige, por uma questão de princípio, 
que o auto-serviço realizado por pessoal 
familiarizado com a entrega de 
encomendas respeite as condições de 
trabalho em vigor ao abrigo das 
convenções coletivas e que o princípio de 
salário igual para trabalho igual seja 
aplicado na subcontratação; insta os 
Estados-Membros a adotarem e 
reforçarem as leis relativas à 
responsabilidade global das empresas;

Or. de

Alteração 19
Martin Kastler

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Espera dos Estados-Membros que
estabeleçam salários mínimos para 
fornecedores de serviços de entrega ou 
que todas as empresas envolvidas no 
serviço de entregas paguem salários que 

6. Espera que os Estados-Membros 
controlem se os subcontratantes respeitam 
as condições de trabalho definidas por lei 
ou por negociação coletiva;
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resultam de negociações coletivas e que
controlem se os subcontratantes respeitam 
as condições de emprego requisitadas por 
lei ou por negociação coletiva; neste 
contexto, sublinha a validade do princípio 
de, em lugar igual, salário igual para 
trabalho igual.

Or. de

Alteração 20
Jürgen Creutzmann

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Espera dos Estados-Membros que
estabeleçam salários mínimos para 
fornecedores de serviços de entrega ou 
que todas as empresas envolvidas no 
serviço de entregas paguem salários que 
resultam de negociações coletivas e que
controlem se os subcontratantes respeitam 
as condições de emprego requisitadas por 
lei ou por negociação coletiva; neste 
contexto, sublinha a validade do princípio 
de, em lugar igual, salário igual para 
trabalho igual.

6. Espera que os Estados-Membros 
assegurem um controlo adequado dos 
prestadores de serviços de entrega e dos 
respetivos subcontratantes no que se refere 
à observância das condições de trabalho 
aplicáveis, definidas por lei ou por 
negociação coletiva;

Or. de

Alteração 21
Sari Essayah

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Espera dos Estados-Membros que 
estabeleçam salários mínimos para 
fornecedores de serviços de entrega ou que 

6. Espera que os parceiros sociais
estabeleçam salários mínimos para 
fornecedores de serviços de entrega no 
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todas as empresas envolvidas no serviço 
de entregas paguem salários que resultam 
de negociações coletivas e que controlem 
se os subcontratantes respeitam as 
condições de emprego requisitadas por lei 
ou por negociação coletiva; neste contexto, 
sublinha a validade do princípio de, em 
lugar igual, salário igual para trabalho 
igual.

âmbito de negociações coletivas ou 
garantam o pagamento do salário mínimo 
eventualmente previsto na lei, e que 
controlem se os subcontratantes respeitam 
as condições de emprego exigidas por lei 
ou por negociação coletiva; neste contexto, 
sublinha a validade do princípio de “em 
lugar igual, salário igual para trabalho 
igual” para os trabalhadores com a 
mesma experiência, os mesmos 
conhecimentos e a mesma antiguidade no 
emprego.

Or. fi

Alteração 22
Phil Bennion

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Espera dos Estados-Membros que 
estabeleçam salários mínimos para 
fornecedores de serviços de entrega ou que 
todas as empresas envolvidas no serviço de 
entregas paguem salários que resultam de 
negociações coletivas e que controlem se 
os subcontratantes respeitam as condições 
de emprego requisitadas por lei ou por 
negociação coletiva; neste contexto, 
sublinha a validade do princípio de, em 
lugar igual, salário igual para trabalho 
igual.

6. Espera dos Estados-Membros que 
assegurem um controlo adequado dos
fornecedores de serviços de entrega e dos 
respetivos subcontratantes no que se refere 
ao respeito das condições de emprego 
exigidas por lei ou por negociação 
coletiva; neste contexto, sublinha a 
validade do princípio de, em lugar igual, 
salário igual para trabalho igual.

Or. en

Alteração 23
Martin Kastler

Projeto de parecer
N.º 6 – parágrafo 1 (novo)
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Projeto de parecer Alteração

(1) Frisa a importância que o comércio 
em linha e os serviços de entrega que lhe 
estão associados têm para as PME, as 
novas empresas e as pessoas que nelas 
trabalham;

Or. de

Alteração 24
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Salienta, além disso, que a 
estagnação do crescimento no comércio 
transfronteiriço em linha não é totalmente 
imputável a deficiências a nível da 
entrega, mas antes a incertezas quanto 
aos direitos do consumidor e às vias de 
recurso no âmbito do comércio 
electrónico transfronteiriço; exorta, por 
isso, a Comissão a diligenciar ativamente 
no sentido da defesa do consumidor, para 
facilitar ainda mais o comércio 
transfronteiriço;

Or. de

Alteração 25
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Frisa a necessidade de criar um selo 
europeu de confiança para o comércio 
europeu em linha que garanta a 
qualidade, fiabilidade, sustentabilidade 
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ambiental e social e condições de trabalho 
equitativas para os serviços integrados de 
entrega de encomendas, e que poderá 
contribuir para, nomeadamente, reforçar 
a confiança do consumidor no comércio 
em linha e encorajar os retalhistas em 
linha e os serviços de encomendas a 
assumir mais responsabilidades pela 
cadeia de entrega, melhorar claramente a 
transparência e a segurança jurídica para 
os consumidores e as empresas e 
aumentar significativamente a vantagem 
competitiva das empresas, especialmente 
das PME e, dessa forma, contribuir para 
um crescimento económico sólido e para 
a criação de emprego;

Or. en


