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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et vaja on kinni pidada kindlaksmääratud roolisoleku- ja puhkeaegadest ning 
seadusejärgsetest tööaegadest, arvestada kõiki asjaomased tööd tööaja sisse ning 
kontrollida Euroopa töö- ja tervisekaitsenormide täitmist, muu hulgas kõikide pakiveoga 
tegelevate isikute tingimusi sõidukites;

2. tunnistab, et e-kaubandus on kasvav turg; juhib tähelepanu äri- ja finantssurvele, mis 
langeb tarnijatele kasvava e-kaubanduse vajadustega kohanemiseks tehtavate 
investeeringute ja võetavate meetmete tõttu; on seetõttu seisukohal, et konkurents e-
kaubanduses ei tohi toimida töötajate kulul; rõhutab, et hinnad tuleb kalkuleerida selliselt, 
et oleksid tagatud liikmesriigis kehtivad teenistus- ja töötingimused, kaasa arvatud 
alampalk või lepingujärgne palk;

3. on arvamusel, et asjakohaste ümberkujundamis- ja kohandamismeetmete otsustava 
tähtsusega eeltingimuseks on töötajate õpe ja täiendusõpe; on seisukohal, et tööandja 
ülesanne on õpetada töötajaid piisaval määral kasutama uusi tehnoloogiaid, millest võib e-
kaubanduse kasvavat mahtu ja keerukust arvestades kasu olla;

4. peab rohelise raamatu puuduseks seda, et selles ei pöörata tähelepanu õppe ja 
täiendusõppe võimalustele ega kohase töötasu küsimustele; peab teiseks puuduseks 
sotsiaalpartnerite ebapiisavat kaasatust; märgib, et majandusliku reguleerimisega peab 
kaasnema sotsiaalne reguleerimine, eriti sellise tööhõive puhul, mis põhineb füüsilisest 
isikust ettevõtjana tegutsemisel ning tähtajalisel ja osalise tööajaga töötamisel;

5. peab pakiveoettevõtete puhul taunitavaks, et väljaspool universaalteenust on allhanke 
osakaal ülisuur ning sellega seoses jäetakse seaduse ja tariifilepingu nõuded töö- ja 
teenistustingimuste osas sageli täitmata;

6. ootab, et liikmesriigid kehtestaksid pakiteenuse osutajatele miinimumpalga ja kõikidele 
pakiveos osalevatele ettevõtetele tariifilepinguga hõlmatuse, samuti rangema kontrolli 
alltöövõtjate üle, pidades silmas seaduse ja tariifilepinguga sätestatud teenistustingimuste 
järgimist; rõhutab sellega seoses põhimõtet, et ühes ja samas kohas tehtud ühesuguse töö 
eest tuleb maksta võrdset palka.


