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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, jog būtina, kad visi su pristatymu susiję asmenys laikytųsi nustatytų vairavimo ir 
poilsio valandų ir įstatymais leidžiamų darbo valandų, kad visi su atitinkama veikla susiję 
darbai būtų įskaičiuojami į darbo laiką ir kad būtų kontroliuojama, kaip laikomasi Europos 
darbuotojų saugos ir sveikatos standartų, įskaitant sąlygas transporto priemonėse;

2. suvokia, kad internetinė prekyba yra auganti rinka; nurodo, kad esama verslo ir finansų 
spaudimo, kuris kyla tiekėjams dėl investicijų ir priemonių siekiant prisitaikyti prie 
augančios internetinės prekybos poreikių; todėl mano, kad konkurencija internetinės 
prekybos srityje neturi vykti darbuotojų sąskaita; pabrėžia, kad kainos turi būti 
apskaičiuojamos taip, jog būtų užtikrinamos valstybėse narėse galiojančios užimtumo ir 
darbo sąlygos, įskaitant minimalų darbo užmokestį arba kolektyvinėse sutartyse nustatytą 
darbo užmokestį;

3. mano, kad prasmingų pertvarkos ir prisitaikymo priemonių pagrindas yra darbuotojų 
profesinis rengimas ir tolesnis mokymas; mano, kad darbdavio užduotis yra pakankamai 
supažindinti darbuotojus su tuo, kaip naudotis naujomis technologijomis, kurios gali 
padėti didėjant pristatymo internetu prekybos apimčiai ir sudėtingumui;

4. kritikuoja tai, kad žaliojoje knygoje neskiriama dėmesio profesinio rengimo ir tolesnio 
mokymo galimybių ir adekvačių atlyginimų klausimams; taip pat kritikuoja tai, kad 
nepakankamai įtraukiami socialiniai partneriai; pažymi, kad ekonominis reguliavimas turi 
vykti drauge su socialiniu reguliavimu, ypač turint mintyje užimtumo modelius, kurie 
grindžiami savarankišku darbu ir laikinuoju įdarbinimu, taip pat darbu ne visą darbo 
dieną;

5. itin kritikuoja tai, kad pristatymo įmonės ypač daug paslaugų užsako ne iš universaliųjų 
paslaugų teikėjų ir dėl to dažnai nesilaikoma su darbo ir užimtumo sąlygomis susijusių 
įstatymų ir kolektyvinių sutarčių nuostatų;

6. tikisi, kad valstybės narės nustatys minimalų paketų pristatymo paslaugų teikėjų darbo 
užmokestį arba kad visoms su pristatymu susijusioms įmonėms bus taikomas pagal 
kolektyvines sutartis nustatytas užmokestis, taip pat bus labiau kontroliuojama, kaip 
subrangovai laikosi įstatymais ir kolektyvinėmis sutartimis nustatytų užimtumo sąlygų; 
atsižvelgdamas į tai, atkreipia dėmesį į vienodo užmokesčio už vienodą darbą toje pačioje 
vietoje principą.


