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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza az előírt vezetési- és pihenőidők és a jogszabályban megengedett munkaidő 
betartásának, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó minden tevékenység munkaidőként 
való elszámolásának szükségességét, csakúgy mint az európai munka- és egészségvédelmi 
követelmények – ide értve a járművön belüli körülményeket is – betartásának ellenőrzését 
a kézbesítésben részt vevő valamennyi személy vonatkozásában;

2. tudatában van annak, hogy az elektronikus kereskedelem piaca növekszik; emlékeztet a 
szállítókra nehezedő üzleti és pénzügyi nyomásra, amely a növekvő elektronikus 
kereskedelem követelményeihez való alkalmazkodás érdekében tett intézkedésekből és 
befektetésekből ered; ezért úgy véli, hogy az elektronikus kereskedelem piacán
tapasztalható verseny terheit nem viselhetik az alkalmazottak; hangsúlyozza, hogy az 
árakat akként kell megállapítani, hogy az egyes tagállamokban irányadó foglalkoztatási és 
munkafeltételek – beleértve ebbe a minimálbért illetve a kollektív szerződésben rögzített 
bért – garantálva legyenek;

3. úgy véli, hogy az átalakulás és alkalmazkodás érdekében tett ésszerű intézkedések kulcsa 
az alkalmazottak képzésében és továbbképzésében rejlik; úgy tekinti, hogy a munkáltatók 
feladata megismertetni a munkavállalókat az új, az egyre nagyobb mennyiségű és 
komplexebb online kézbesítés kezelését segítő technológiák használatával;

4. kritikával illeti, hogy a zöld könyv nem összpontosít a képzési és továbbképzési 
lehetőségek illetve a megfelelő bérek kérdésére; kritikával illeti továbbá a szociális 
partnerek elégtelen bevonását; megállapítja, hogy a gazdasági szabályozást szociális 
szabályozással kell összekapcsolni, különösen az önfoglalkoztatáson, illetve a határozott 
idejű és a részmunkaidős foglalkoztatáson alapuló foglalkoztatási modellek tekintetében; 

5. kritikával illeti azt, hogy a kézbesítő vállalatok rendkívül nagy arányban folyamodnak 
kiszervezéshez az egyetemes szolgáltatáson kívül eső területen, melyhez gyakran 
kapcsolódik a jogszabály és kollektív szerződés által előírt munka- és foglalkoztatási 
körülményekre vonatkozó előírások megkerülése;

6. elvárja a tagállamoktól, hogy a csomagszállító szolgáltatókra vonatkozóan állapítsanak 
meg minimálbért, illetve gondoskodjanak arról, hogy a kézbesítésben részt vevő 
valamennyi vállalkozásra terjedjen ki kollektív szerződés hatálya, valamint hogy 
szigorúbban ellenőrizzék az alvállalkozóknál a foglalkoztatás körülményeire vonatkozó 
jogszabályban és kollektív szerződésben meghatározott előírások betartását; hangsúlyozza 
ezzel összefüggésben az azonos munkahelyen „egyenlő munkáért egyenlő bért” alapelvét;


