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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om det Indre Marked 
og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. betoner nødvendigheden af, at overholde de foreskrevne køre- og hviletider og 
lovgivningsmæssigt tilladte arbejdstider, at medregne alle arbejdsopgaver, der er 
forbundet med aktiviteten, som arbejdstid samt af at kontrollere overholdelsen af 
europæiske standarder på området for beskyttelse af sikkerhed og sundhed på 
arbejdspladsen, derunder forholdene i køretøjerne, for alle personer, der er beskæftiget 
med leveringen;    

2. er bevidst om, at e-handel er et marked i vækst;   henviser til det initiativmæssige og 
økonomiske pres, som opstår for leverandører på grund af investeringer og 
foranstaltninger med henblik på tilpasning til den voksende e-handels behov;   er derfor af 
den opfattelse, at konkurrencen inden for e-handel ikke må foregå på de ansattes 
bekostning; fremhæver, at priser skal beregnes på en sådan måde, at de ansættelses- og 
arbejdsvilkår, som gælder i medlemsstaten, derunder minimumsløn og 
overenskomstmæssig løn, sikres; 

3. er af den holdning, at nøglen til formålstjenlige omlægnings– og 
tilpasningsforanstaltninger ligger i uddannelse og videreuddannelse af de ansatte;  
betragter det som arbejdsgiverens hverv at gøre arbejdstagerne tilstrækkeligt fortrolige 
med håndteringen af nye teknologier, som kan være til støtte i forbindelse med online-
leveringens voksende omfang og øgede kompleksitet;

4. kritiserer grønbogens manglende fokus på uddannelses- og videreuddannelsesmuligheder 
samt passende lønninger;  kritiserer derudover den mangelfulde inddragelse af 
arbejdsmarkedet parter; konstaterer, at en økonomisk regulering skal gå hånd i hånd med 
en social regulering, især med henblik på beskæftigelsesmodeller, som er baseret på 
selvstændig beskæftigelse samt på midlertidig beskæftigelse og deltidsbeskæftigelse;   

5. kritiserer den enormt høje andel af outsourcing uden om det normale postvæsen gennem 
kurerfirmaer og den dermed hyppigt forbundne omgåelse af lovgivnings- og 
overenskomstmæssige bestemmelser, hvad angår arbejds- og ansættelsesvilkår;    

6. forventer, at medlemsstaterne fastsætter minimumslønninger for pakkeleverandører eller 
sikrer en overenskomstmæssig dækning i alle de virksomheder, der deltager i forsendelse, 
samt en skærpet kontrol af leverandørvirksomheder med hensyn til overholdelse af de 
lovgivnings- og overenskomstmæssige ansættelsesvilkår;    understreger i denne 
forbindelse princippet om lige løn for lige arbejde samme sted.  


