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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής 
Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει ότι πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες χρόνοι οδήγησης και ανάπαυσης και τα 
νόμιμα ωράρια εργασίας, ούτως ώστε όλες οι εργασίες που συνδέονται με τη 
δραστηριότητα να θεωρούνται χρόνος εργασίας και να ελέγχεται η τήρηση των 
ευρωπαϊκών προτύπων για την προστασία της εργασίας και της υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών στα οχήματα, για όλα τα άτομα που είναι 
επιφορτισμένα με την παράδοση·

2. γνωρίζει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο συνιστά μια αναπτυσσόμενη αγορά· εφιστά την 
προσοχή στην επιχειρηματική και οικονομική πίεση που υφίστανται οι προμηθευτές 
εξαιτίας των επενδύσεων και των μέτρων που αποσκοπούν στην ανταπόκριση στις 
ανάγκες του επεκτεινόμενου ηλεκτρονικού εμπορίου· θεωρεί, για το λόγο αυτό, ότι ο 
ανταγωνισμός στο ηλεκτρονικό εμπόριο δεν πρέπει να λειτουργεί εις βάρος των 
εργαζομένων· τονίζει ότι οι τιμές πρέπει να καθορίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να 
διασφαλίζεται η τήρηση των όρων απασχόλησης και εργασίας που ισχύουν στο κράτος 
μέλος, συμπεριλαμβανομένων των ελάχιστων και των συμβατικών μισθών·

3. θεωρεί ότι το κλειδί για κατάλληλα μέτρα αναδιοργάνωσης και προσαρμογής είναι η 
κατάρτιση και επιμόρφωση των εργαζομένων· πιστεύει ότι είναι καθήκον των εργοδοτών 
η επαρκής εξοικείωση των εργαζομένων με νέες τεχνολογίες, οι οποίες μπορούν να 
παρέχουν στήριξη στο πλαίσιο της αυξανόμενης διάδοσης και πολυπλοκότητας της 
ηλεκτρονικής παράδοσης δεμάτων·

4. επικρίνει το γεγονός ότι η Πράσινη Βίβλος δεν επικεντρώνεται επαρκώς σε ζητήματα 
σχετικά με την κατάρτιση και επιμόρφωση και τις επαρκείς αποδοχές· επικρίνει επίσης 
την ελλιπή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων· θεωρεί ότι η οικονομική ρύθμιση πρέπει 
να συνδυάζεται με μια κοινωνική ρύθμιση, ιδίως όσον αφορά μοντέλα απασχόλησης που 
βασίζονται στην αυτοαπασχόληση, την προσωρινή απασχόληση και τη μερική 
απασχόληση·

5. επικρίνει το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό υπεργολαβικών αναθέσεων εκτός της καθολικής 
υπηρεσίας από τις εταιρείες διανομής και τη συχνά συνακόλουθη μη τήρηση των 
νομοθετικών διατάξεων και των συλλογικών συμβάσεων σε σχέση με τους όρους 
εργασίας και απασχόλησης·

6. αναμένει από τα κράτη μέλη να καθορίσουν ελάχιστες αμοιβές για τους παρόχους 
υπηρεσιών μεταφοράς δεμάτων και να διασφαλίσουν ότι όλες οι εταιρείες που 
συμμετέχουν στην παράδοση καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας και ότι οι 
υπεργολάβοι υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους όσον αφορά την τήρηση των όρων περί 
απασχόλησης των νομοθετικών διατάξεων και των συλλογικών συμβάσεων· τονίζει, εν 
προκειμένω, την αρχή της ίσης αμοιβής για ίδια εργασία στον ίδιο τόπο εργασίας.


