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Amendamentul 1
Phil Bennion

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază necesitatea respectării 
perioadei de conducere a autovehiculului, a 
perioadei de odihnă și a programului de 
lucru prevăzute prin lege, a recunoașterii 
tuturor activităților adiacente ca făcând 
parte din programul de lucru, precum și a 
asigurării conformității cu standardele 
europene privind protecția muncii și a 
sănătății, inclusiv a echipării 
autovehiculelor pentru toate persoanele 
responsabile cu livrarea;

1. subliniază necesitatea respectării 
perioadei de conducere a autovehiculului, a 
perioadei de odihnă și a programului de 
lucru prevăzute prin lege, precum și a 
asigurării conformității cu standardele 
europene privind protecția muncii și a 
sănătății, inclusiv a echipării 
autovehiculelor pentru toate persoanele 
responsabile cu livrarea;

Or. en

Amendamentul 2
Martin Kastler

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază necesitatea respectării 
perioadei de conducere a autovehiculului, a 
perioadei de odihnă și a programului de 
lucru prevăzute prin lege, a recunoașterii 
tuturor activităților adiacente ca făcând 
parte din programul de lucru, precum și a 
asigurării conformității cu standardele 
europene privind protecția muncii și a 
sănătății, inclusiv a echipării 
autovehiculelor pentru toate persoanele 
responsabile cu livrarea;

1. subliniază necesitatea respectării 
perioadei de conducere a autovehiculului, a 
perioadei de odihnă și a programului de 
lucru prevăzute prin lege, a recunoașterii 
tuturor activităților adiacente ca făcând 
parte din programul de lucru, precum și a 
asigurării conformității cu standardele 
europene privind protecția muncii și a 
sănătății;

Or. de
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Amendamentul 3
Jutta Steinruck, Bernadette Vergnaud

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază necesitatea respectării 
perioadei de conducere a autovehiculului, a 
perioadei de odihnă și a programului de 
lucru prevăzute prin lege, a recunoașterii 
tuturor activităților adiacente ca făcând 
parte din programul de lucru, precum și a 
asigurării conformității cu standardele 
europene privind protecția muncii și a 
sănătății, inclusiv a echipării 
autovehiculelor pentru toate persoanele 
responsabile cu livrarea;

1. subliniază necesitatea asigurării 
respectării perioadei de conducere a 
autovehiculului, a perioadei de odihnă și a 
programului de lucru prevăzute prin lege, a 
recunoașterii tuturor activităților adiacente 
ca făcând parte din programul de lucru, 
precum și a asigurării conformității cu 
standardele europene privind protecția 
muncii și a sănătății, inclusiv a echipării 
autovehiculelor pentru toate persoanele 
responsabile cu livrarea, indiferent de 
statutul lor, fie de persoane care 
desfășoară activități independente, 
subcontractanți, lucrători temporari sau 
contractanți cu prestații în muncă;
monitorizarea are loc prin intermediul 
unor dispozitive de control digitale 
instalate în vehicul;

Or. de

Amendamentul 4
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. salută intervenția Comisiei cu privire 
la o livrare transfrontalieră simplificată a 
coletelor consumatorilor și societăților 
printr-o mai mare transparență a 
procesului de livrare, prin posibilități de 
monitorizare și standarde de calitate în 
vederea creării unei piețe comune 
europene a serviciilor de livrare;
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Or. de

Amendamentul 5
Martin Kastler

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște faptul că comerțul online 
reprezintă o piață în dezvoltare; atrage 
atenția asupra presiunii financiare și 
antreprenoriale exercitate asupra 
furnizorilor în urma investițiilor și a 
măsurilor de adaptare la necesitățile 
comerțului online în creștere; consideră, 
prin urmare, că competiția comercială 
online nu trebuie să se realizeze prin 
prejudicierea angajaților; subliniază că 
prețurile trebuie calculate în așa fel, încât 
să se asigure respectarea condițiilor 
relevante de încadrare în muncă și de 
lucru din respectivul stat membru, 
inclusiv a salariului minim și, respectiv, a 
salariului negociat colectiv;

2. recunoaște faptul că comerțul online 
reprezintă o piață în dezvoltare importantă, 
care trebuie sprijinită pe plan european 
printr-o piață internă a coletelor care 
funcționează, fără a pune sub semnul 
întrebării pe plan transfrontalier 
standardele sociale adecvate și fără a 
prejudicia întreprinderile mijlocii și noile 
întreprinderi;

Or. de

Amendamentul 6
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște faptul că comerțul online 
reprezintă o piață în dezvoltare; atrage 
atenția asupra presiunii financiare și 
antreprenoriale exercitate asupra 
furnizorilor în urma investițiilor și a 
măsurilor de adaptare la necesitățile 
comerțului online în creștere; consideră, 

2. recunoaște faptul că comerțul online 
reprezintă o piață în dezvoltare; atrage 
atenția asupra presiunii financiare și 
antreprenoriale exercitate asupra 
furnizorilor în urma investițiilor și a 
măsurilor de adaptare la necesitățile 
comerțului online în creștere; consideră, 
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prin urmare, că competiția comercială 
online nu trebuie să se realizeze prin 
prejudicierea angajaților; subliniază că 
prețurile trebuie calculate în așa fel, încât
să se asigure respectarea condițiilor 
relevante de încadrare în muncă și de lucru 
din respectivul stat membru, inclusiv a 
salariului minim și, respectiv, a salariului 
negociat colectiv;

prin urmare, că competiția comercială 
online privind transportul de mărfuri nu 
trebuie să se realizeze pe seama condițiilor 
relevante de încadrare în muncă și de lucru 
din respectivul stat membru, ci trebuie 
asigurată mai degrabă respectarea
acestora, inclusiv a salariului minim și, 
respectiv, a salariului negociat colectiv;

Or. fi

Amendamentul 7
Phil Bennion

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște faptul că comerțul online 
reprezintă o piață în dezvoltare; atrage 
atenția asupra presiunii financiare și 
antreprenoriale exercitate asupra 
furnizorilor în urma investițiilor și a 
măsurilor de adaptare la necesitățile 
comerțului online în creștere; consideră, 
prin urmare, că competiția comercială 
online nu trebuie să se realizeze prin 
prejudicierea angajaților; subliniază că 
prețurile trebuie calculate în așa fel, încât 
să se asigure respectarea condițiilor 
relevante de încadrare în muncă și de lucru 
din respectivul stat membru, inclusiv a 
salariului minim și, respectiv, a salariului 
negociat colectiv;

2. recunoaște faptul că comerțul online 
reprezintă o piață în dezvoltare; atrage 
atenția asupra presiunii financiare și 
antreprenoriale exercitate asupra 
furnizorilor în urma investițiilor și a 
măsurilor de adaptare la necesitățile 
comerțului online în creștere; consideră, 
prin urmare, că pe termen lung concurența
comercială online nu se va realiza prin 
prejudicierea angajaților; subliniază faptul 
că ar trebui să se asigure respectarea 
condițiilor relevante de încadrare în muncă 
și de lucru din respectivul stat membru, 
inclusiv a salariului minim și, respectiv, a 
salariului negociat colectiv;

Or. en

Amendamentul 8
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că soluția pentru măsurile 
eficiente de reorganizare și de adaptare 
constă în formarea profesională și în 
formarea continuă a angajaților; consideră 
că este responsabilitatea angajatorului să-și 
formeze angajații în domeniul noilor
tehnologii care pot fi utile pentru serviciile 
de livrare online din ce în ce mai ample și 
mai complexe;

3. consideră că o soluție pentru măsurile 
eficiente de reorganizare și de adaptare 
constă în dezvoltarea unor sisteme 
informatice compatibile și în formarea 
profesională și în formarea continuă a 
angajaților în ceea ce privește utilizarea 
acestora; consideră că este 
responsabilitatea angajatorului să-și 
formeze angajații și în domeniul altor
tehnologii care pot fi utile pentru serviciile 
de livrare online din ce în ce mai ample și 
mai complexe;

Or. fi

Amendamentul 9
Jutta Steinruck, Bernadette Vergnaud

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că soluția pentru măsurile 
eficiente de reorganizare și de adaptare 
constă în formarea profesională și în 
formarea continuă a angajaților; consideră 
că este responsabilitatea angajatorului să-și 
formeze angajații în domeniul noilor 
tehnologii care pot fi utile pentru serviciile 
de livrare online din ce în ce mai ample și 
mai complexe;

3. consideră că soluția pentru măsurile 
eficiente de reorganizare și de adaptare 
constă în formarea profesională și în 
formarea continuă a angajaților; consideră 
că este responsabilitatea angajatorului să-și 
formeze angajații în domeniul noilor 
tehnologii, precum aplicațiile informatice 
și de monitorizare și sistemele GPS, care 
pot fi utile pentru serviciile de livrare 
online din ce în ce mai ample și mai 
complexe; în cazul muncii temporare 
agenția care intermediază postul trebuie 
să se ocupe de pregătirea și formarea 
profesională a forțelor de muncă;

Or. de
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Amendamentul 10
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. critică lipsa de atenție acordată în 
cartea verde posibilităților de formare 
profesională și formare continuă a 
angajaților și unei salarizări adecvate; 
critică, de asemenea, implicarea 
insuficientă a partenerilor sociali; 
consideră că o reglementare economică 
trebuie să fie însoțită de o reglementare 
socială, în special în ceea ce privește 
modelele de ocupare a forței de muncă 
care se bazează pe activitate 
independentă, precum și pe contracte pe 
perioadă determinată sau cu normă 
parțială;

eliminat

Or. fi

Amendamentul 11
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. critică lipsa de atenție acordată în 
cartea verde posibilităților de formare 
profesională și formare continuă a 
angajaților și unei salarizări adecvate; 
critică, de asemenea, implicarea 
insuficientă a partenerilor sociali; 
consideră că o reglementare economică 
trebuie să fie însoțită de o reglementare 
socială, în special în ceea ce privește 
modelele de ocupare a forței de muncă care 
se bazează pe activitate independentă, 
precum și pe contracte pe perioadă 

4. consideră că este necesar ca 
întreprinderile de distribuție să ofere
angajaților lor posibilități de formare 
profesională și formare continuă adecvate 
necesităților acestora și o salarizare 
adecvată; subliniază în continuare că 
partenerii sociali din unele state membre 
ar putea fi implicați mai mult; consideră 
că o reglementare economică trebuie să fie 
însoțită de o reglementare socială, în 
special în ceea ce privește modelele de 
ocupare a forței de muncă care se bazează 
pe activitate independentă, precum și pe 
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determinată sau cu normă parțială; contracte pe perioadă determinată sau cu 
normă parțială;

Or. de

Amendamentul 12
Phil Bennion

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. critică lipsa de atenție acordată în 
cartea verde posibilităților de formare 
profesională și formare continuă a 
angajaților și unei salarizări adecvate;
critică, de asemenea, implicarea 
insuficientă a partenerilor sociali; 
consideră că o reglementare economică 
trebuie să fie însoțită de o reglementare 
socială, în special în ceea ce privește 
modelele de ocupare a forței de muncă care 
se bazează pe activitate independentă, 
precum și pe contracte pe perioadă 
determinată sau cu normă parțială;

4. consideră că este necesar ca angajații 
din acest domeniu să aibă acces la 
posibilități adecvate de formare și să fie 
remunerați în conformitate cu legislația 
sau practicile statelor membre; consideră, 
de asemenea, că partenerii sociali s-ar 
putea implica mai mult în unele state 
membre; consideră că o reglementare 
economică ar trebui să fie însoțită, după 
caz, de o reglementare socială, în special în 
ceea ce privește modelele de ocupare a 
forței de muncă care se bazează pe 
activitate independentă, precum și pe 
contracte pe perioadă determinată sau cu 
normă parțială;

Or. en

Amendamentul 13
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. își exprimă dezacordul cu privire la 
faptul că procentul extrem de ridicat de 
externalizare către întreprinderi de 
distribuție a serviciilor de livrare, în afara 
sferei serviciului universal, a condus la 

5. consideră că eventuala externalizare a 
activităților trebuie realizată în așa fel 
încât să nu conducă la abateri de la 
dispozițiile legale și tarifare în ceea ce 
privește condițiile de muncă și de încadrare 
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abateri de la dispozițiile legale și tarifare în 
ceea ce privește condițiile de muncă și de 
încadrare în muncă;

în muncă;

Or. fi

Amendamentul 14
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. își exprimă dezacordul cu privire la 
faptul că procentul extrem de ridicat de 
externalizare către întreprinderi de 
distribuție a serviciilor de livrare, în afara 
sferei serviciului universal, a condus la 
abateri de la dispozițiile legale și tarifare în 
ceea ce privește condițiile de muncă și de 
încadrare în muncă;

5. solicită ca procentul extrem de ridicat de 
externalizare către întreprinderi de 
distribuție a serviciilor de livrare, în afara 
sferei serviciului universal, nu trebuie să 
conducă la abateri de la dispozițiile legale 
și tarifare în ceea ce privește condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă;

Or. de

Amendamentul 15
Phil Bennion

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. își exprimă dezacordul cu privire la 
faptul că procentul extrem de ridicat de 
externalizare către întreprinderi de 
distribuție a serviciilor de livrare, în afara 
sferei serviciului universal, a condus la 
abateri de la dispozițiile legale și tarifare în 
ceea ce privește condițiile de muncă și de 
încadrare în muncă;

5. subliniază faptul că procentul ridicat de 
externalizare către întreprinderi de 
distribuție a serviciilor de livrare, în afara 
sferei serviciului universal, nu ar trebui să 
conducă la abateri de la dispozițiile legale 
și tarifare în ceea ce privește condițiile de 
muncă și de încadrare în muncă;

Or. en
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Amendamentul 16
Martin Kastler

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. își exprimă dezacordul cu privire la 
faptul că procentul extrem de ridicat de 
externalizare către întreprinderi de 
distribuție a serviciilor de livrare, în afara 
sferei serviciului universal, a condus la 
abateri de la dispozițiile legale și tarifare în 
ceea ce privește condițiile de muncă și de 
încadrare în muncă;

5. atrage atenția asupra procentului
ridicat de externalizare către întreprinderi 
de distribuție a serviciilor de livrare, în 
afara sferei serviciului universal, a condus 
la abateri de la dispozițiile legale și tarifare 
în ceea ce privește condițiile de muncă și 
de încadrare în muncă;

Or. de

Amendamentul 17
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. își exprimă dezacordul cu privire la 
faptul că procentul extrem de ridicat de 
externalizare către întreprinderi de 
distribuție a serviciilor de livrare, în afara 
sferei serviciului universal, a condus la 
abateri de la dispozițiile legale și tarifare în 
ceea ce privește condițiile de muncă și de 
încadrare în muncă;

5. își exprimă dezacordul cu privire la 
faptul că procentul extrem de ridicat de 
externalizare către întreprinderi de 
distribuție a serviciilor de livrare a condus 
la abateri de la dispozițiile legale și tarifare 
în ceea ce privește condițiile de muncă și 
de încadrare în muncă; în acest context 
atrage atenția asupra impactului social de 
lungă durată, pe care ocuparea precară a 
forței de muncă îl are asupra existenței în 
continuare a sistemelor de sănătate și de 
pensii din statele membre;

Or. de
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Amendamentul 18
Jutta Steinruck, Bernadette Vergnaud

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită în principiu ca livrarea să fie 
efectuată în regie proprie de către 
furnizorul responsabil cu livrarea în 
condiții de muncă tarifare relevante sau 
garantarea, în contextul subcontractării, 
a principiului remunerației egale între
angajați pentru același tip de muncă; 
solicită statelor membre să introducă și să 
consolideze legile privind răspunderea 
globală a concernelor;

Or. de

Amendamentul 19
Martin Kastler

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. așteaptă din partea statelor membre 
stabilirea de salarii minime pentru 
distribuitorii de colete, dispoziții tarifare 
pentru toate întreprinderile specializate, 
precum și un control mai strict asupra 
subcontractanților în ceea ce privește 
respectarea condițiilor de muncă legale și 
tarifare; subliniază, în acest sens, 
principiul remunerației egale între 
angajați pentru același tip de muncă 
efectuată în același loc.

6. așteaptă din partea statelor membre un 
control mai strict asupra subcontractanților 
în ceea ce privește respectarea condițiilor 
de muncă legale și tarifare;

Or. de
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Amendamentul 20
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. așteaptă din partea statelor membre 
stabilirea de salarii minime pentru 
distribuitorii de colete, dispoziții tarifare 
pentru toate întreprinderile specializate, 
precum și un control mai strict asupra 
subcontractanților în ceea ce privește 
respectarea condițiilor de muncă legale și 
tarifare; subliniază, în acest sens, 
principiul remunerației egale între 
angajați pentru același tip de muncă 
efectuată în același loc.

6. așteaptă din partea statelor membre 
asigurarea unui control adecvat asupra 
distribuitorilor de colete și a 
subcontractanților acestora în ceea ce 
privește respectarea condițiilor de muncă 
legale și tarifare aplicabile;

Or. de

Amendamentul 21
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. așteaptă din partea statelor membre
stabilirea de salarii minime pentru 
distribuitorii de colete, dispoziții tarifare 
pentru toate întreprinderile specializate,
precum și un control mai strict asupra 
subcontractanților în ceea ce privește 
respectarea condițiilor de muncă legale și 
tarifare; subliniază, în acest sens, principiul 
remunerației egale între angajați pentru 
același tip de muncă efectuată în același 
loc.

6. așteaptă din partea partenerilor sociali
stabilirea de salarii minime în contractele 
colective de muncă pentru distribuitorii de 
colete sau garantarea unui eventual 
salariu minim legal, precum și un control 
mai strict asupra subcontractanților în ceea 
ce privește respectarea condițiilor de 
muncă legale și tarifare; subliniază, în acest 
sens, principiul remunerației egale între 
angajați cu aceeași experiență, aceleași 
cunoștințe de specialitate și aceeași 
vechime pentru același tip de muncă 
efectuată în același loc.

Or. fi
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Amendamentul 22
Phil Bennion

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. așteaptă din partea statelor membre 
stabilirea de salarii minime pentru 
distribuitorii de colete, dispoziții tarifare 
pentru toate întreprinderile specializate, 
precum și un control mai strict asupra
subcontractanților în ceea ce privește 
respectarea condițiilor de muncă legale și 
tarifare; subliniază, în acest sens, principiul 
remunerației egale între angajați pentru 
același tip de muncă efectuată în același 
loc.

6. așteaptă din partea statelor membre să 
asigure o monitorizare adecvată a 
distribuitorilor de colete și a
subcontractanților lor în ceea ce privește 
respectarea condițiilor de muncă legale și 
tarifare; subliniază, în acest sens, principiul 
remunerației egale între angajați pentru 
același tip de muncă efectuată în același 
loc.

Or. en

Amendamentul 23
Martin Kastler

Proiect de aviz
Punctul 6 – subpunctul 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază importanța comerțului 
online și a serviciilor de coletărie aferente 
pentru întreprinderile mijlocii, noile 
întreprinderi și pentru angajații acestora;

Or. de

Amendamentul 24
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6a. în plus, subliniază faptul că 
încetinirea procesului de creștere al 
comerțului online transfrontalier nu se 
datorează în general deficiențelor din 
domeniul serviciilor de livrare, ci se 
bazează mai degrabă pe incertitudinile 
privind drepturile consumatorilor și 
protecția juridică din cadrul comerțului 
online transfrontalier; din aceste motive, 
solicită Comisiei să devină activă în 
cadrul protecției consumatorilor cu 
scopul de a facilita în continuare 
comerțul transfrontalier;

Or. de

Amendamentul 25
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. subliniază nevoia creării unui marcaj 
de garanție al comerțului electronic 
european care să asigure calitate, 
fiabilitate, sustenabilitate ecologică și 
socială și condiții de muncă adecvate 
pentru serviciile de livrare integrate, care 
ar putea contribui la sporirea încrederii 
consumatorilor în comerțul electronic, la 
stimularea operatorilor de comerț
electronic și a întreprinderilor de coletărie 
să își asume o mai mare responsabilitate 
în cadrul lanțului de livrare, la creșterea 
transparenței și a securității juridice atât 
pentru consumatori, cât și pentru 
întreprinderi și la sporirea avantajului 
concurențial al întreprinderilor, îndeosebi 
al IMM-urilor, contribuind, prin urmare, 
la o creștere economică solidă și la 
crearea de locuri de muncă;
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