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Predlog spremembe 1
Phil Bennion

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je treba pri vseh osebah, ki 
se ukvarjajo z dostavo, spoštovati 
predpisan čas vožnje in počitka ter z 
zakonom dovoljen delovni čas, šteti vsa 
dela, povezana z dejavnostjo, v delovni čas
in preverjati upoštevanje evropskih 
standardov varstva pri delu in 
zdravstvenega varstva, vključno s pogoji v 
vozilih;

1. poudarja, da je treba pri vseh osebah, ki 
se ukvarjajo z dostavo, spoštovati 
predpisan čas vožnje in počitka ter z 
zakonom dovoljen delovni čas in preverjati 
upoštevanje evropskih standardov varstva 
pri delu in zdravstvenega varstva, vključno 
s pogoji v vozilih;

Or. en

Predlog spremembe 2
Martin Kastler

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je treba pri vseh osebah, ki 
se ukvarjajo z dostavo, spoštovati 
predpisan čas vožnje in počitka ter z 
zakonom dovoljen delovni čas, šteti vsa 
dela, povezana z dejavnostjo, v delovni čas 
in preverjati upoštevanje evropskih 
standardov varstva pri delu in 
zdravstvenega varstva, vključno s pogoji v 
vozilih;

1. poudarja, da je treba spoštovati 
predpisan čas vožnje in počitka ter z 
zakonom dovoljen delovni čas, šteti vsa 
dela, povezana z dejavnostjo, v delovni čas 
in preverjati upoštevanje evropskih 
standardov varstva pri delu in 
zdravstvenega varstva;

Or. de

Predlog spremembe 3
Jutta Steinruck, Bernadette Vergnaud

Osnutek mnenja
Odstavek 1
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je treba pri vseh osebah, ki 
se ukvarjajo z dostavo, spoštovati 
predpisan čas vožnje in počitka ter z 
zakonom dovoljen delovni čas, šteti vsa 
dela, povezana z dejavnostjo, v delovni čas 
in preverjati upoštevanje evropskih 
standardov varstva pri delu in 
zdravstvenega varstva, vključno s pogoji v 
vozilih;

1. poudarja, da je treba pri vseh osebah, ki 
se ukvarjajo z dostavo, nadzorovati 
spoštovanje predpisanega časa vožnje in 
počitka ter z zakonom dovoljenega 
delovnega časa, šteti vsa dela, povezana z 
dejavnostjo, v delovni čas in preverjati 
upoštevanje evropskih standardov varstva 
pri delu in zdravstvenega varstva, vključno 
s pogoji v vozilih, ne glede na njihov 
status, ali so torej posamezniki s 
samostojno dejavnostjo, podizvajalci, 
začasni delavci ali delavci po podjemni 
pogodbi; nadzor se izvaja z digitalnimi 
nadzornimi napravami, ki so nameščene v 
vozilu;

Or. de

Predlog spremembe 4
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. pozdravlja prizadevanja Komisije za 
poenostavitev čezmejne dostave paketov za 
potrošnike in podjetja, in sicer z večjo 
preglednostjo postopka dostave, z 
možnostjo sledenja ter s standardi 
kakovosti za vzpostavitev skupnega 
evropskega trga dostave;

Or. de

Predlog spremembe 5
Martin Kastler

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. se zaveda, da je spletna trgovina rastoč 
trg; opozarja na podjetniški in finančni 
pritisk, ki ga dobavitelji občutijo zaradi 
naložb in ukrepov za prilagajanje 
potrebam rastoče spletne trgovine; zato 
meni, da konkurenca na področju spletne 
trgovine ne sme biti v škodo zaposlenim; 
poudarja, da se morajo cene izračunati 
tako, da bodo zagotovljeni zaposlitveni in 
delovni pogoji, ki veljajo v državi članici, 
vključno z minimalnimi plačami oz. 
plačami po kolektivni pogodbi;

2. se zaveda, da je spletna trgovina
pomemben rastoč trg, ki ga je treba v vsej 
Evropi spodbujati z delujočim notranjim 
trgom za pakete, ne da bi pri tem 
čezmejno ogrozili primerne socialne 
standarde ter srednje velika in nova 
podjetja postavili v slabši položaj;

Or. de

Predlog spremembe 6
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. se zaveda, da je spletna trgovina rastoč 
trg; opozarja na podjetniški in finančni 
pritisk, ki ga dobavitelji občutijo zaradi 
naložb in ukrepov za prilagajanje potrebam 
rastoče spletne trgovine; zato meni, da 
konkurenca na področju spletne trgovine
ne sme biti v škodo zaposlenim; poudarja,
da se morajo cene izračunati tako, da 
bodo zagotovljeni zaposlitveni in delovni 
pogoji, ki veljajo v državi članici, vključno 
z minimalnimi plačami oz. plačami po 
kolektivni pogodbi;

2. se zaveda, da je spletna trgovina rastoč 
trg; opozarja na podjetniški in finančni 
pritisk, ki ga dobavitelji občutijo zaradi 
naložb in ukrepov za prilagajanje potrebam 
rastoče spletne trgovine; zato meni, da 
konkurenca na področju prevoza blaga v 
spletni trgovini ne sme biti v škodo
zaposlitvenih in delovnih pogojev, ki 
veljajo v državi članici, temveč da morajo 
biti ti pogoji zagotovljeni, vključno z 
minimalnimi plačami oz. plačami po 
kolektivni pogodbi;

Or. fi

Predlog spremembe 7
Phil Bennion
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. se zaveda, da je spletna trgovina rastoč 
trg; opozarja na podjetniški in finančni 
pritisk, ki ga dobavitelji občutijo zaradi 
naložb in ukrepov za prilagajanje potrebam 
rastoče spletne trgovine; zato meni, da 
konkurenca na področju spletne trgovine 
ne sme biti v škodo zaposlenim; poudarja, 
da se morajo cene izračunati tako, da 
bodo zagotovljeni zaposlitveni in delovni 
pogoji, ki veljajo v državi članici, vključno 
z minimalnimi plačami oz. plačami po 
kolektivni pogodbi;

2. se zaveda, da je spletna trgovina rastoč 
trg; opozarja na podjetniški in finančni 
pritisk, ki ga dobavitelji občutijo zaradi 
naložb in ukrepov za prilagajanje potrebam 
rastoče spletne trgovine; zato meni, da 
konkurenca na področju spletne trgovine
dolgoročno ne bo v škodo zaposlenim;
poudarja, da bi bilo treba zagotoviti 
izvajanje zaposlitvenih in delovnih 
pogojev, ki veljajo v državi članici, 
vključno z minimalnimi plačami oz. 
plačami po kolektivni pogodbi;

Or. en

Predlog spremembe 8
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da je za koristne ukrepe 
preoblikovanja in prilagajanja ključno 
usposabljanje in nadaljnje izobraževanje
zaposlenih; meni, da je dolžnost 
delodajalca, da delavce zadostno seznani z
novimi tehnologijami, ki so jim lahko v 
pomoč pri povečanem obsegu in 
zapletenejših postopkih spletne dostave;

3. meni, da je za koristne ukrepe 
preoblikovanja in prilagajanja med drugim 
pomemben razvoj kompatibilnih 
informacijskih sistemov ter usposabljanje 
in nadaljnje izobraževanje zaposlenih za 
njihovo uporabo; meni, da je dolžnost 
delodajalca, da delavce zadostno seznani
tudi z drugimi tehnologijami, ki so jim 
lahko v pomoč pri povečanem obsegu in 
zapletenejših postopkih spletne dostave;

Or. fi

Predlog spremembe 9
Jutta Steinruck, Bernadette Vergnaud
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Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da je za koristne ukrepe 
preoblikovanja in prilagajanja ključno 
usposabljanje in nadaljnje izobraževanje 
zaposlenih; meni, da je dolžnost 
delodajalca, da delavce zadostno seznani z 
novimi tehnologijami, ki so jim lahko v 
pomoč pri povečanem obsegu in 
zapletenejših postopkih spletne dostave;

3. meni, da je za koristne ukrepe 
preoblikovanja in prilagajanja ključno 
usposabljanje in nadaljnje izobraževanje 
zaposlenih; meni, da je dolžnost 
delodajalca, da delavce zadostno seznani z 
novimi tehnologijami, kot so računalniške 
aplikacije in aplikacije za sledenje ter 
sistemi GPS, ki so jim lahko v pomoč pri 
povečanem obsegu in zapletenejših 
postopkih spletne dostave; v primeru 
začasnega dela mora posredniška 
agencija zagotoviti ustrezno pripravo in 
usposabljanje delavcev;

Or. de

Predlog spremembe 10
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. šteje za zaskrbljujoče, da se v zeleni 
knjigi tako malo pozornosti namenja 
vprašanjem usposabljanja in nadaljnjega 
izobraževanja ter ustreznim plačam; graja 
tudi nezadostno vključenost socialnih 
partnerjev; ugotavlja, da bi morala 
gospodarska vključevati tudi socialno 
ureditev, še posebej z ozirom na modele 
zaposlovanja, ki temeljijo na 
samozaposlovanju, zaposlovanju za 
določen čas in delu s krajšim delovnim 
časom;

črtano

Or. fi
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Predlog spremembe 11
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. šteje za zaskrbljujoče, da se v zeleni 
knjigi tako malo pozornosti namenja 
vprašanjem usposabljanja in nadaljnjega 
izobraževanja ter ustreznim plačam; graja 
tudi nezadostno vključenost socialnih 
partnerjev; ugotavlja, da bi morala 
gospodarska vključevati tudi socialno 
ureditev, še posebej z ozirom na modele 
zaposlovanja, ki temeljijo na 
samozaposlovanju, zaposlovanju za 
določen čas in delu s krajšim delovnim 
časom;

4. meni, da morajo distribucijska podjetja 
nuditi usposabljanje in izobraževanje v 
skladu s svojimi potrebami ter delavce 
primerno plačati; prav tako opozarja, da 
bi lahko v nekaterih državah članicah 
bolje vključili socialne partnerje;
ugotavlja, da bi morala gospodarska 
vključevati tudi socialno ureditev, še 
posebej z ozirom na modele zaposlovanja, 
ki temeljijo na samozaposlovanju, 
zaposlovanju za določen čas in delu s 
krajšim delovnim časom;

Or. de

Predlog spremembe 12
Phil Bennion

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. šteje za zaskrbljujoče, da se v zeleni 
knjigi tako malo pozornosti namenja 
vprašanjem usposabljanja in nadaljnjega 
izobraževanja ter ustreznim plačam; graja
tudi nezadostno vključenost socialnih 
partnerjev; ugotavlja, da bi morala 
gospodarska vključevati tudi socialno 
ureditev, še posebej z ozirom na modele 
zaposlovanja, ki temeljijo na 
samozaposlovanju, zaposlovanju za 
določen čas in delu s krajšim delovnim 
časom;

4. meni, da morajo imeti zaposleni v tem 
sektorju dostop do ustreznih možnosti
usposabljanja in morajo biti plačani v 
skladu s pravom ali prakso držav članic; 
poleg tega meni, da bi lahko bili socialni 
partnerji v nekaterih državah članicah 
bolj vključeni; ugotavlja, da bi morala 
gospodarska ureditev po potrebi
vključevati tudi socialno ureditev, še 
posebej z ozirom na modele zaposlovanja, 
ki temeljijo na samozaposlovanju, 
zaposlovanju za določen čas in delu s 
krajšim delovnim časom;

Or. en
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Predlog spremembe 13
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. graja izredno velik delež podizvajalcev 
zunaj univerzalnih storitev distribucijskih 
podjetij in s tem pogosto povezano
izvzemanje iz zakonskih in kolektivno 
dogovorjenih določb na področju delovnih 
pogojev in pogojev zaposlovanja;

5. meni, da mora morebitno oddajanje del 
podizvajalcem potekati tako, da ni
povezano z izvzemanjem iz zakonskih in 
kolektivno dogovorjenih določb na 
področju delovnih pogojev in pogojev 
zaposlovanja;

Or. fi

Predlog spremembe 14
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. graja izredno velik delež podizvajalcev 
zunaj univerzalnih storitev distribucijskih 
podjetij in s tem pogosto povezano 
izvzemanje iz zakonskih in kolektivno 
dogovorjenih določb na področju delovnih 
pogojev in pogojev zaposlovanja;

5. zahteva, da izredno velik delež 
podizvajalcev zunaj univerzalnih storitev 
distribucijskih podjetij ne sme povzročiti 
izvzemanja iz zakonskih in kolektivno 
dogovorjenih določb na področju delovnih 
pogojev in pogojev zaposlovanja;

Or. de

Predlog spremembe 15
Phil Bennion

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. graja izredno velik delež podizvajalcev 
zunaj univerzalnih storitev distribucijskih 

5. poudarja, da velik delež podizvajalcev 
zunaj univerzalnih storitev distribucijskih 
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podjetij in s tem pogosto povezano
izvzemanje iz zakonskih in kolektivno 
dogovorjenih določb na področju delovnih 
pogojev in pogojev zaposlovanja;

podjetij ne bi smel voditi v izvzemanje iz 
zakonskih in kolektivno dogovorjenih 
določb na področju delovnih pogojev in 
pogojev zaposlovanja;

Or. en

Predlog spremembe 16
Martin Kastler

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. graja izredno velik delež podizvajalcev 
zunaj univerzalnih storitev distribucijskih 
podjetij in s tem pogosto povezano 
izvzemanje iz zakonskih in kolektivno 
dogovorjenih določb na področju delovnih 
pogojev in pogojev zaposlovanja;

5. opozarja na velik delež podizvajalcev 
zunaj univerzalnih storitev distribucijskih 
podjetij in s tem pogosto povezano 
izvzemanje iz zakonskih in kolektivno 
dogovorjenih določb na področju delovnih 
pogojev in pogojev zaposlovanja;

Or. de

Predlog spremembe 17
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. graja izredno velik delež podizvajalcev 
zunaj univerzalnih storitev distribucijskih 
podjetij in s tem pogosto povezano 
izvzemanje iz zakonskih in kolektivno 
dogovorjenih določb na področju delovnih 
pogojev in pogojev zaposlovanja;

5. graja izredno velik delež podizvajalcev 
distribucijskih podjetij in s tem pogosto 
povezano izvzemanje iz zakonskih in 
kolektivno dogovorjenih določb na 
področju delovnih pogojev in pogojev 
zaposlovanja; v zvezi s tem opozarja na 
dolgoročne, družbene posledice, ki jih ima 
negotova zaposlitev za obstoj zdravstvenih 
sistemov in sistemov socialne zaščite v 
državah članicah;

Or. de
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Predlog spremembe 18
Jutta Steinruck, Bernadette Vergnaud

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 a. zahteva, da dostavo praviloma izvede 
distribucijsko podjetje, pri katerem je bila
dostava naročena, ali da se pri oddaji 
podizvajalcem zagotovi načelo enakega 
plačila za enako delo; poziva države 
članice, naj uvedejo in zaostrijo zakone za 
celotno odgovornost koncerna;

Or. de

Predlog spremembe 19
Martin Kastler

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. od držav članic pričakuje določitev 
minimalnih plač za ponudnike storitev 
dostave paketov oz. kolektivne dogovore 
za vsa podjetja, ki so udeležena pri 
dostavi, poleg tega pa tudi poostren nadzor 
nad podizvajalci glede spoštovanja 
zakonskih in pogodbeno določenih pogojev 
zaposlovanja; v zvezi s tem poudarja 
načelo enakega plačila za enako delo na 
enakem delovnem mestu;

6. od držav članic pričakuje poostren 
nadzor nad podizvajalci glede spoštovanja 
zakonskih in pogodbeno določenih pogojev 
zaposlovanja;

Or. de

Predlog spremembe 20
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. od držav članic pričakuje določitev 
minimalnih plač za ponudnike storitev 
dostave paketov oz. kolektivne dogovore 
za vsa podjetja, ki so udeležena pri 
dostavi, poleg tega pa tudi poostren 
nadzor nad podizvajalci glede spoštovanja 
zakonskih in pogodbeno določenih pogojev 
zaposlovanja; v zvezi s tem poudarja 
načelo enakega plačila za enako delo na 
enakem delovnem mestu;

6. od držav članic pričakuje ustrezen 
nadzor ponudnikov storitev dostave 
paketov in njihovih podizvajalcev glede 
spoštovanja ustreznih zakonskih in 
pogodbeno določenih pogojev 
zaposlovanja;

Or. de

Predlog spremembe 21
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. od držav članic pričakuje določitev 
minimalnih plač za ponudnike storitev 
dostave paketov oz. kolektivne dogovore 
za vsa podjetja, ki so udeležena pri 
dostavi, poleg tega pa tudi poostren nadzor 
nad podizvajalci glede spoštovanja 
zakonskih in pogodbeno določenih pogojev
zaposlovanja; v zvezi s tem poudarja 
načelo enakega plačila za enako delo na 
enakem delovnem mestu;

6. od socialnih partnerjev pričakuje 
določitev minimalnih plač v kolektivnih 
pogodbah za ponudnike storitev dostave 
paketov ali zagotovitev morebitne 
zakonsko določene minimalne plače, 
poleg tega pa tudi poostren nadzor nad 
podizvajalci glede spoštovanja zakonskih 
in pogodbeno določenih pogojev 
zaposlovanja; v zvezi s tem poudarja 
načelo enakega plačila za enako delo na 
enakem delovnem mestu za zaposlene z 
enakimi izkušnjami, enakim znanjem in 
enako delovno dobo.

Or. fi

Predlog spremembe 22
Phil Bennion

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. od držav članic pričakuje določitev 
minimalnih plač za ponudnike storitev 
dostave paketov oz. kolektivne dogovore 
za vsa podjetja, ki so udeležena pri 
dostavi, poleg tega pa tudi poostren 
nadzor nad podizvajalci glede spoštovanja 
zakonskih in pogodbeno določenih pogojev 
zaposlovanja; v zvezi s tem poudarja 
načelo enakega plačila za enako delo na 
enakem delovnem mestu;

6. od držav članic pričakuje zagotovitev 
ustreznega nadzora nad ponudniki
storitev dostave paketov in nad njihovimi
podizvajalci glede spoštovanja zakonskih 
in pogodbeno določenih pogojev 
zaposlovanja; v zvezi s tem poudarja 
načelo enakega plačila za enako delo na 
enakem delovnem mestu;

Or. en

Predlog spremembe 23
Martin Kastler

Osnutek mnenja
Odstavek 6 – točka 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(1) poudarja pomen spletnega trgovanja 
in s tem povezanih storitev dostave 
paketov za srednje velika podjetja, nova 
podjetja in v njih zaposlene delavce;

Or. de

Predlog spremembe 24
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da počasnejše rasti 
čezmejnega spletnega trgovanja ni 
mogoče pavšalno povezati s 
pomanjkljivostmi na področju dostave, 
temveč je razlog v negotovosti glede pravic 
potrošnikov ter pravni varnosti pri 
čezmejnem spletnem trgovanju; zato 
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poziva Komisijo, naj ukrepa na področju 
varstva potrošnikov in tako še bolj olajša 
čezmejno trgovino;

Or. de

Predlog spremembe 25
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da je treba oblikovati 
evropski znak zaupanja za elektronsko 
poslovanje, ki bo zagotavljal kakovost, 
zanesljivost, okoljsko in družbeno 
vzdržnost ter ustrezne delovne pogoje za 
integrirane storitve dobave, s katerim bi 
lahko pomagali izboljšati zaupanje 
potrošnikov v elektronsko poslovanje, pri 
trgovcih na drobno, ki poslujejo 
elektronsko, in ponudnikih storitev 
dostave paketov spodbudili prevzemanje 
večje odgovornosti v dostavni verigi, 
povečali preglednost, pa tudi pravno 
varnost tako za potrošnike kot za podjetja 
in izboljšali konkurenčno prednost 
podjetij, zlasti malih in srednjih podjetij, 
ter s tem pripevali k zdravi gospodarski 
rasti in ustvarjanju delovnih mest;

Or. en


