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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по вътрешния 
пазар и защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. подчертава необходимостта от спазване на посоченото време за управление и 
периодите на почивка и разрешеното със закон работно време, с цел зачитане на 
всички свързани дейности като работно време, както и с цел упражняване на 
контрол върху спазването на европейските стандарти за безопасност и здравословни 
условия на труд, включително условия в превозни средства, за всички лица, 
отговорни за извършване на услугата;

2. съзнава, че електронната търговия е пазар, който бележи растеж; посочва 
предприемаческия и финансовия натиск върху доставчиците, причинен от 
инвестициите и мерките за приспособяване към потребностите на нарастващата 
електронна търговия; поради това счита, че е недопустимо конкуренцията в
електронната търговия да се осъществява за сметка на работниците; подчертава, че 
цените трябва да се образуват по такъв начин, че да бъдат гарантирани 
приложимите в държавата членка условия на труд и заетост, включително размерът 
на минималното трудово възнаграждение и заплатите, установени в колективни 
трудови споразумения;

3. счита, че ключът към разумните преходни и адаптационни мерки се намира в 
образованието и обучението на работниците и служителите; счита, че е задача на 
работодателите да осигуряват за работниците достатъчно познания за боравенето с 
нови технологии, които могат да бъдат от полза в контекста на нарастващия обем и 
повишаването на комплексния характер на доставките в интернет;

4. отправя критика поради отсъствието на акцент в Зелената книга върху въпросите на 
възможностите за обучение и образование и върху предоставянето на съответно 
трудово възнаграждение; също така отправя критики поради недостатъчното 
включване на социалните партньори; отбелязва, че икономическото регулиране 
трябва да се провежда успоредно със социалното регулиране, особено по отношение 
на моделите на заетост, които се основават на самостоятелна заетост, временна 
работа и работа на непълно работно време;

5. отправя критики поради изключително високия дял на възлагане на външни 
изпълнители извън обхвата на универсалната услуга чрез предприятия за доставка и 
поради свързаното с това разделяне на законови и тарифни разпоредби по 
отношение на условията на наемане и условията на труд;

6. очаква държавите членки да определят размер на минимални заплати за 
доставчиците на колетни пратки, както и тарифно обхващане на всички 
предприятия, участващи в  осъществяването на доставките, както и по-силен надзор 
на подизпълнители по отношение на спазването на закона и колективните трудови 
условия; в този контекст подчертава принципа на равно заплащане за равен труд на 
същото място.


