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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že je nutné dodržovat předepsané doby řízení a odpočinku a zákonem 
povolenou pracovní dobu, započítávat veškerou práci spojenou s touto činností jako 
pracovní dobu a kontrolovat dodržování evropských norem v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, včetně podmínek ve vozidlech, a to v souvislosti se všemi 
osobami pověřenými doručováním balíků;

2. je si vědom toho, že elektronický obchod představuje rostoucí trh; poukazuje na 
podnikatelský a finanční tlak vyvíjený na dodavatele v důsledku investic a opatření, 
jejichž účelem je přizpůsobit se potřebám rostoucího elektronického obchodu; zastává 
proto názor, že konkurence v elektronickém obchodě nesmí poškozovat zaměstnance; 
zdůrazňuje, že ceny musí být stanoveny tak, aby bylo zaručeno dodržování podmínek 
zaměstnávání a pracovních podmínek platných v daném členském státě, včetně minimální, 
popř. tarifní mzdy;

3. domnívá se, že klíč ke smysluplným opatřením pro změnu a přizpůsobení se představuje 
vzdělávání a odborné školení zaměstnanců; domnívá se, že je povinností zaměstnavatelů 
seznámit zaměstnance dostatečně s novými technologiemi, které vzhledem k rostoucímu 
objemu a zvyšující se komplexnosti doručování zboží zakoupeného online mohou být 
přínosem;

4. vyjadřuje nespokojenost nad tím, že zelená kniha se nezaměřuje na otázky vzdělávání
a odborného školení zaměstnanců ani na přiměřené platy; dále vyjadřuje nespokojenost 
nad nedostatečným zapojením sociálních partnerů; konstatuje, že regulace hospodářské 
oblasti musí být spojena s regulací oblasti sociální, zejména s ohledem na formy 
zaměstnávání, které jsou založeny na samostatné výdělečné činnosti, na pracovních 
poměrech na dobu určitou a částečných pracovních úvazcích;

5. vyjadřuje nespokojenost nad skutečností, že doručovací společnosti zadávají velmi vysoký 
podíl zakázek subdodavatelům mimo univerzální službu, s čímž je často spojeno vyhýbání 
se zákonným a tarifním požadavkům týkajícím se pracovních podmínek a podmínek 
zaměstnávání;

6. očekává od členských států, že stanoví minimální mzdy pro poskytovatele balíkových 
služeb, popř. tarify pro všechny společnosti zabývající se doručováním balíků, a zajistí 
důslednější kontrolu subdodavatelů, pokud jde o dodržování zákonných a tarifních 
podmínek zaměstnávání; zdůrazňuje v této souvislosti zásadu stejné odměny za stejnou 
práci vykonávanou na stejném místě;


