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Pozmeňujúci návrh 1
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje nevyhnutnosť dodržania 
predpísaných dôb jazdy a odpočinku 
a zákonom povolenej pracovnej doby, 
zarátania všetkých prác súvisiacich 
s činnosťou ako pracovného času, ako aj 
nevyhnutnosť kontroly dodržiavania 
európskych noriem ochrany práce a zdravia 
vrátane podmienok vo vozidlách pre všetky 
osoby poverené doručovaním;

1. zdôrazňuje nevyhnutnosť dodržania 
predpísaných dôb jazdy a odpočinku 
a zákonom povolenej pracovnej doby, ako 
aj nevyhnutnosť kontroly dodržiavania 
európskych noriem ochrany práce a zdravia 
vrátane podmienok vo vozidlách pre všetky 
osoby poverené doručovaním;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Martin Kastler

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje nevyhnutnosť dodržania 
predpísaných dôb jazdy a odpočinku 
a zákonom povolenej pracovnej doby, 
zarátania všetkých prác súvisiacich 
s činnosťou ako pracovného času, ako aj 
nevyhnutnosť kontroly dodržiavania 
európskych noriem ochrany práce a zdravia 
vrátane podmienok vo vozidlách pre 
všetky osoby poverené doručovaním;

1. zdôrazňuje nevyhnutnosť dodržania 
predpísaných dôb jazdy a odpočinku 
a zákonom povolenej pracovnej doby, 
zarátania všetkých prác súvisiacich 
s činnosťou ako pracovného času, ako aj 
nevyhnutnosť kontroly dodržiavania 
európskych noriem ochrany práce 
a zdravia;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 3
Jutta Steinruck, Bernadette Vergnaud
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Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje nevyhnutnosť dodržania 
predpísaných dôb jazdy a odpočinku 
a zákonom povolenej pracovnej doby, 
zarátania všetkých prác súvisiacich 
s činnosťou ako pracovného času, ako aj 
nevyhnutnosť kontroly dodržiavania 
európskych noriem ochrany práce a zdravia 
vrátane podmienok vo vozidlách pre všetky 
osoby poverené doručovaním;

1. zdôrazňuje nevyhnutnú kontrolu
dodržania predpísaných dôb jazdy 
a odpočinku a zákonom povolenej 
pracovnej doby, zarátania všetkých prác 
súvisiacich s činnosťou ako pracovného 
času, ako aj nevyhnutnosť kontroly 
dodržiavania európskych noriem ochrany 
práce a zdravia vrátane podmienok vo 
vozidlách pre všetky osoby poverené 
doručovaním bez ohľadu na ich štatút, či 
už ide o SZČO, dodávateľské spoločnosti, 
dočasných pracovníkov alebo zmluvných 
pracovníkov; monitoring prebieha 
prostredníctvom digitálnych kontrolných 
zariadení nainštalovaných vo vozidle;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 4
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. víta snahu Komisie o zjednodušenie 
cezhraničného doručovania balíkov 
spotrebiteľom a podnikom 
prostredníctvom väčšej transparentnosti 
doručovacieho procesu, možnosti 
vysledovateľnosti a noriem kvality s 
cieľom vytvoriť spoločný európsky trh s 
doručovaním zásielok;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 5
Martin Kastler
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Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. je si vedomý toho, že elektronický 
obchod je rastúcim trhom; poukazuje na 
podnikateľský a finančný tlak, ktorý na 
doručovateľov vzniká v dôsledku investícií 
a opatrení na prispôsobenie potrebám 
rastúceho elektronického trhu; je preto 
presvedčený, že hospodárska súťaž 
v elektronickom obchode nesmie byť na 
úkor zamestnancov; zdôrazňuje, že ceny 
sa musia vypočítavať tak, aby sa zaručili 
platné podmienky zamestnania a práce 
v danom členskom štáte vrátane 
minimálnej a tarifnej mzdy;

2. je si vedomý toho, že elektronický 
obchod je dôležitým rastúcim trhom, ktorý 
sa v celej Európe musí podporovať 
prostredníctvom fungujúceho vnútorného 
trhu pre balíky bez spochybnenia 
primeraných cezhraničných sociálnych 
noriem a znevýhodnenia stredných a 
nových podnikov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 6
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. je si vedomý toho, že elektronický 
obchod je rastúcim trhom; poukazuje na 
podnikateľský a finančný tlak, ktorý na 
doručovateľov vzniká v dôsledku investícií 
a opatrení na prispôsobenie potrebám 
rastúceho elektronického trhu; je preto 
presvedčený, že hospodárska súťaž 
v elektronickom obchode nesmie byť na 
úkor zamestnancov; zdôrazňuje, že ceny 
sa musia vypočítavať tak, aby sa zaručili
platné podmienky zamestnania a práce 
v danom členskom štáte vrátane 
minimálnej a tarifnej mzdy;

2. je si vedomý toho, že elektronický 
obchod je rastúcim trhom; poukazuje na 
podnikateľský a finančný tlak, ktorý na 
doručovateľov vzniká v dôsledku investícií 
a opatrení na prispôsobenie potrebám 
rastúceho elektronického trhu; je preto 
presvedčený, že hospodárska súťaž pri 
preprave tovaru v elektronickom obchode 
nesmie byť na úkor platných podmienok
zamestnania a práce v danom členskom 
štáte, ktoré sa musia poskytovať, vrátane 
minimálnej a tarifnej mzdy;

Or. fi
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Pozmeňujúci návrh 7
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. je si vedomý toho, že elektronický 
obchod je rastúcim trhom; poukazuje na 
podnikateľský a finančný tlak, ktorý na 
doručovateľov vzniká v dôsledku investícií 
a opatrení na prispôsobenie potrebám 
rastúceho elektronického trhu; je preto 
presvedčený, že hospodárska súťaž 
v elektronickom obchode nesmie byť na 
úkor zamestnancov; zdôrazňuje, že ceny sa 
musia vypočítavať tak, aby sa zaručili 
platné podmienky zamestnania a práce 
v danom členskom štáte vrátane 
minimálnej a tarifnej mzdy;

2. je si vedomý toho, že elektronický 
obchod je rastúcim trhom; poukazuje na 
podnikateľský a finančný tlak, ktorý na 
doručovateľov vzniká v dôsledku investícií 
a opatrení na prispôsobenie potrebám 
rastúceho elektronického trhu; je preto 
presvedčený, že hospodárska súťaž 
v elektronickom obchode nebude
dlhodobo na úkor zamestnancov; 
zdôrazňuje, že by sa mali zaručiť platné 
podmienky zamestnania a práce v danom 
členskom štáte vrátane minimálnej 
a tarifnej mzdy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že kľúčom k zmysluplným 
opatreniam na zmenu a prispôsobenie je 
vzdelávanie a doškoľovanie; považuje za 
úlohu zamestnávateľov dostatočne 
oboznámiť zamestnancov so 
zaobchádzaním s novými technológiami, 
ktoré môžu byť nápomocné pri stúpajúcom 
rozsahu a komplexnosti doručovania 
online;

3. domnieva sa, že kľúčom k zmysluplným 
opatreniam na zmenu a prispôsobenie pri 
rozvoji kompatibilných informačných 
systémov je vzdelávanie a doškoľovanie a 
ich realizácia; považuje za úlohu 
zamestnávateľov dostatočne oboznámiť 
zamestnancov so zaobchádzaním aj
s inými technológiami, ktoré môžu byť 
nápomocné pri stúpajúcom rozsahu 
a komplexnosti doručovania online;
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Or. fi

Pozmeňujúci návrh 9
Jutta Steinruck, Bernadette Vergnaud

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že kľúčom k zmysluplným 
opatreniam na zmenu a prispôsobenie je 
vzdelávanie a doškoľovanie; považuje za 
úlohu zamestnávateľov dostatočne 
oboznámiť zamestnancov so 
zaobchádzaním s novými technológiami, 
ktoré môžu byť nápomocné pri stúpajúcom 
rozsahu a komplexnosti doručovania 
online;

3. domnieva sa, že kľúčom k zmysluplným 
opatreniam na zmenu a prispôsobenie je 
vzdelávanie a doškoľovanie; považuje za 
úlohu zamestnávateľov dostatočne 
oboznámiť zamestnancov so 
zaobchádzaním s novými technológiami
ako sú aplikácie IT a vysledovateľnosť, 
ako aj systémy GPS, ktoré môžu byť 
nápomocné pri stúpajúcom rozsahu 
a komplexnosti doručovania online; v 
prípade práce na čiastočný pracovný 
úväzok musí sprostredkovateľská 
agentúra zabezpečiť zodpovedajúcu 
odbornú prípravu a zaškolenie 
pracovných síl;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 10
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyjadruje kritiku v súvislosti 
s chýbajúcim zameraním zelenej knihy na 
otázky možností vzdelávania 
a doškoľovania a na primerané mzdy; 
ďalej kritizuje nedostatočné zapojenie 
sociálnych partnerov; konštatuje, že 
hospodárska regulácia musí byť 
prepojená so sociálnou reguláciou, najmä 

vypúšťa sa



PE521.543v02-00 8/15 AM\1005955SK.doc

SK

so zreteľom na modely zamestnanosti, 
ktoré sa zakladajú na samostatnej 
zárobkovej činnosti, ako aj na 
zamestnanie na dobu určitú a na 
čiastočný úväzok;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 11
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyjadruje kritiku v súvislosti 
s chýbajúcim zameraním zelenej knihy na 
otázky možností vzdelávania 
a doškoľovania a na primerané mzdy; 
ďalej kritizuje nedostatočné zapojenie 
sociálnych partnerov; konštatuje, že 
hospodárska regulácia musí byť prepojená 
so sociálnou reguláciou, najmä so zreteľom 
na modely zamestnanosti, ktoré sa 
zakladajú na samostatnej zárobkovej 
činnosti, ako aj na zamestnanie na dobu 
určitú a na čiastočný úväzok;

4. považuje za nevyhnutné, aby 
doručovacie spoločnosti ponúkali 
možnosti vzdelávania a doškoľovania 
zodpovedajúce ich potrebám a aby 
primerane odmeňovali svojich 
zamestnancov; ďalej poukazuje na to, že 
sociálni partneri v niektorých členských 
štátoch by sa mohli väčšmi zapájať; 
konštatuje, že hospodárska regulácia musí 
byť prepojená so sociálnou reguláciou, 
najmä so zreteľom na modely 
zamestnanosti, ktoré sa zakladajú na 
samostatnej zárobkovej činnosti, ako aj na 
zamestnanie na dobu určitú a na čiastočný 
úväzok;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 12
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyjadruje kritiku v súvislosti 
s chýbajúcim zameraním zelenej knihy na 

4. považuje za nevyhnutné, aby mali 
zamestnanci v tomto odvetví prístup k 
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otázky možností vzdelávania 
a doškoľovania a na primerané mzdy; 
ďalej kritizuje nedostatočné zapojenie 
sociálnych partnerov; konštatuje, že 
hospodárska regulácia musí byť prepojená 
so sociálnou reguláciou, najmä so zreteľom 
na modely zamestnanosti, ktoré sa 
zakladajú na samostatnej zárobkovej 
činnosti, ako aj na zamestnanie na dobu 
určitú a na čiastočný úväzok;

primeraným možnostiam vzdelávania 
a doškoľovania a aby boli odmeňovaní v 
súlade s právnymi predpismi alebo 
postupmi členských štátov; ďalej sa 
domnieva, že sociálni partneri v 
niektorých členských štátoch by sa mali 
lepšie zapojiť; konštatuje, že hospodárska 
regulácia by mala byť prepojená aj so 
sociálnou reguláciou, najmä so zreteľom na 
modely zamestnanosti, ktoré sa zakladajú 
na samostatnej zárobkovej činnosti, ako aj 
na zamestnanie na dobu určitú a na 
čiastočný úväzok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. kritizuje nesmierne vysoký podiel 
subdodávok mimo univerzálnej služby 
prostredníctvom doručovacích spoločností 
a s tým súvisiace časté obchádzanie
zákonných a tarifných ustanovení, čo sa 
týka pracovných podmienok a podmienok 
zamestnania;

5. domnieva sa, že prípadné subdodávanie 
činností musí prebiehať tak, aby nedošlo 
k žiadnemu obchádzaniu zákonných 
a tarifných ustanovení, čo sa týka 
pracovných podmienok a podmienok 
zamestnania;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 14
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. kritizuje nesmierne vysoký podiel 5. žiada, aby nesmierne vysoký podiel 
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subdodávok mimo univerzálnej služby 
prostredníctvom doručovacích spoločností 
a s tým súvisiace časté obchádzanie
zákonných a tarifných ustanovení, čo sa 
týka pracovných podmienok a podmienok 
zamestnania;

subdodávok mimo univerzálnej služby 
prostredníctvom doručovacích spoločností
nesmel viesť k obchádzaniu zákonných 
a tarifných ustanovení, čo sa týka 
pracovných podmienok a podmienok 
zamestnania;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 15
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. kritizuje nesmierne vysoký podiel 
subdodávok mimo univerzálnej služby 
prostredníctvom doručovacích spoločností 
a s tým súvisiace časté obchádzanie
zákonných a tarifných ustanovení, čo sa 
týka pracovných podmienok a podmienok 
zamestnania;

5. zdôrazňuje, že vysoký podiel 
subdodávok mimo univerzálnej služby 
prostredníctvom doručovacích spoločností
by nemal viesť k obchádzaniu zákonných 
a tarifných ustanovení, čo sa týka 
pracovných podmienok a podmienok 
zamestnania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Martin Kastler

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. kritizuje nesmierne vysoký podiel 
subdodávok mimo univerzálnej služby 
prostredníctvom doručovacích spoločností 
a s tým súvisiace časté obchádzanie 
zákonných a tarifných ustanovení, čo sa 
týka pracovných podmienok a podmienok 
zamestnania;

5. poukazuje na vysoký podiel 
subdodávok mimo univerzálnej služby 
prostredníctvom doručovacích spoločností 
a s tým súvisiace časté obchádzanie 
zákonných a tarifných ustanovení, čo sa 
týka pracovných podmienok a podmienok 
zamestnania;
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 17
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. kritizuje nesmierne vysoký podiel 
subdodávok mimo univerzálnej služby
prostredníctvom doručovacích spoločností 
a s tým súvisiace časté obchádzanie 
zákonných a tarifných ustanovení, čo sa 
týka pracovných podmienok a podmienok 
zamestnania;

5. kritizuje nesmierne vysoký podiel 
subdodávok prostredníctvom doručovacích 
spoločností a s tým súvisiace časté 
obchádzanie zákonných a tarifných 
ustanovení, čo sa týka pracovných 
podmienok a podmienok zamestnania; v 
tejto súvislosti poukazuje na dlhodobý 
spoločenský vplyv neistých foriem 
zamestnania na systémy zdravotného a 
dôchodkového zabezpečenia v členských 
štátoch;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 18
Jutta Steinruck, Bernadette Vergnaud

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. v zásade vyzýva na vlastné 
doručovanie prostredníctvom dodávateľa 
povereného doručovaním za tarifných 
pracovných podmienok, alebo 
zabezpečenie zásady rovnakej odmeny za 
rovnakú prácu pri zadávaní subdodávok; 
vyzýva členské štáty, aby zaviedli a 
posilnili zákony týkajúce sa skupinovej 
zodpovednosti podnikov;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 19
Martin Kastler

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. očakáva od členských štátov, že 
stanovia minimálne mzdy pre doručovanie 
balíkov, prípadne tarifné pokrytie 
všetkých spoločností, ktoré sa podieľajú 
na doručovaní, ako aj že posilnia kontrolu 
dodávateľských spoločností, čo sa týka 
dodržiavania zákonných a tarifných 
podmienok zamestnania; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje zásadu rovnakej odmeny za 
rovnakú prácu na rovnakom mieste;

6. očakáva od členských štátov, že posilnia 
kontrolu dodávateľských spoločností, čo sa 
týka dodržiavania zákonných a tarifných 
podmienok zamestnania;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 20
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. očakáva od členských štátov, že stanovia 
minimálne mzdy pre doručovanie balíkov, 
prípadne tarifné pokrytie všetkých 
spoločností, ktoré sa podieľajú na 
doručovaní, ako aj že posilnia kontrolu 
dodávateľských spoločností, čo sa týka 
dodržiavania zákonných a tarifných 
podmienok zamestnania; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje zásadu rovnakej odmeny za 
rovnakú prácu na rovnakom mieste;

6. očakáva od členských štátov primeranú 
kontrolu doručovania balíkov a ich
dodávateľských spoločností, čo sa týka 
zabezpečenia dodržiavania platných
zákonných a tarifných podmienok 
zamestnania;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 21
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. očakáva od členských štátov, že stanovia 
minimálne mzdy pre doručovanie balíkov, 
prípadne tarifné pokrytie všetkých 
spoločností, ktoré sa podieľajú na 
doručovaní, ako aj že posilnia kontrolu 
dodávateľských spoločností, čo sa týka 
dodržiavania zákonných a tarifných 
podmienok zamestnania; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje zásadu rovnakej odmeny za 
rovnakú prácu na rovnakom mieste;

6. očakáva od sociálnych partnerov, že v 
tarifných dohodách stanovia minimálne 
mzdy pre doručovanie balíkov, alebo že 
prípadne zabezpečia minimálnu zákonnú 
mzdu, ako aj že posilnia kontrolu 
dodávateľských spoločností, čo sa týka 
dodržiavania zákonných a tarifných 
podmienok zamestnania; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje zásadu rovnakej odmeny za 
rovnakú prácu na rovnakom mieste pre 
zamestnancov s rovnakými skúsenosťami, 
rovnakým know-how a rovnako dlhým 
pracovným pomerom.

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 22
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. očakáva od členských štátov, že 
stanovia minimálne mzdy pre doručovanie 
balíkov, prípadne tarifné pokrytie 
všetkých spoločností, ktoré sa podieľajú 
na doručovaní, ako aj že posilnia kontrolu 
dodávateľských spoločností, čo sa týka 
dodržiavania zákonných a tarifných 
podmienok zamestnania; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje zásadu rovnakej odmeny za 
rovnakú prácu na rovnakom mieste;

6. očakáva od členských štátov, že 
zabezpečia primeranú kontrolu 
doručovateľov balíkov a ich
dodávateľských spoločností, čo sa týka 
dodržiavania zákonných a tarifných 
podmienok zamestnania; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje zásadu rovnakej odmeny za 
rovnakú prácu na rovnakom mieste;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 23
Martin Kastler

Návrh stanoviska
Odsek 6 – pododsek 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

(1) zdôrazňuje význam elektronického 
obchodu a s tým súvisiacich služieb 
doručovania balíkov pre stredné podniky, 
nové podniky a ich zamestnancov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 24
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. okrem toho zdôrazňuje, že spomalenie 
rastu cezhraničného elektronického 
obchodu nie je paušálne dôsledkom 
nedostatkov v oblasti doručovania, ale 
skôr neistoty týkajúcej sa spotrebiteľských 
práv a právnej ochrany v cezhraničnom 
elektronickom obchode; vyzýva preto 
Komisiu, aby sa aktívne zasadzovala za 
ochranu spotrebiteľov s cieľom 
zjednodušiť cezhraničné obchodovanie;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 25
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Návrh stanoviska
Odsek 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. zdôrazňuje, že je potrebné vytvoriť 
európsku známku dôveryhodnosti pre 
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internetové stránky, aby bolo možné 
zabezpečiť kvalitu, spoľahlivosť, 
ekologickú a sociálnu udržateľnosť a 
primerané pracovné podmienky pre 
integrované doručovacie služby, čo 
prispeje k zvýšeniu dôvery spotrebiteľov v 
elektronický obchod a vytvoreniu stimulov 
pre doručovateľov a služby doručovania 
balíkov, aby prevzali väčšiu zodpovednosť 
za doručovateľský reťazec, výrazne zvýšili 
transparentnosť a právnu istotu pre 
spotrebiteľov a podniky, ako aj 
hospodárske výhody podnikov, najmä 
MSP, čo by viedlo k solídnemu 
hospodárskemu rastu a vzniku 
pracovných miest;

Or. en


