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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. onderstreept dat de voorgeschreven rij- en rusttijden en de wettelijk toegestane 
arbeidstijden in acht moeten worden genomen, dat alle met een activiteit verband 
houdende werkzaamheden als arbeidstijd moeten worden aangerekend en dat er toezicht 
moet zijn op de naleving van de Europese normen op het gebied van veiligheid en 
gezondheid op het werk, met inbegrip van de omstandigheden in voertuigen, ten behoeve 
van alle met pakketbestelling belaste personen;

2. is zich ervan bewust dat de elektronische handel een groeimarkt is; wijst op de financiële 
druk die voor expeditiebedrijven ontstaat als gevolg van investeringen en maatregelen met 
het oog op aanpassingen aan de eisen die de toenemende elektronische handel stelt; is 
daarom van mening dat de concurrentiestrijd in de elektronische handel niet over de 
ruggen van de werknemers mag worden uitgevochten; benadrukt dat prijzen zodanig 
moeten worden gecalculeerd dat de in een lidstaat geldende tewerkstellings- en 
arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van het minimum- of cao-loon, in acht worden 
genomen;

3. is van mening dat opleiding en bijscholing van de werknemers de sleutel is voor zinvolle 
hervormings- en aanpassingsmaatregelen; beschouwt het als de taak van de werkgever om 
zijn werknemers voldoende te scholen in de omgang met nieuwe technologieën die steun 
kunnen bieden naarmate de omvang en de complexiteit van de levering van online 
bestelde goederen toenemen;

4. heeft kritiek op het feit dat in het groenboek niet nader wordt ingegaan op de 
mogelijkheden van opleiding en bijscholing noch op adequate salariëring; uit voorts 
kritiek op het feit dat aan de sociale partners een te kleine rol wordt toebedeeld; stelt vast 
dat economische regulering hand in hand moet gaan met sociale regulering, met name als 
het gaat om werkgelegenheidmodellen die berusten op het werken met zelfstandigen en op 
arbeidscontracten van beperkte duur en deeltijdwerk;

5. heeft kritiek op het enorm hoge percentage uitbesteding buiten de universele 
dienstverlening door expeditiebedrijven en het feit dat men zich daardoor vaak onttrekt 
aan de wettelijke en in cao's opgenomen bepalingen inzake de arbeids- en 
tewerkstellingsvoorwaarden;

6. verwacht van de lidstaten dat zij minimumlonen vaststellen voor bedrijven die 
pakketbesteldiensten verrichten, dan wel dat zij ervoor zorgen dat alle bij de 
pakketbestelling betrokken ondernemingen onder een cao vallen, en dat 
subondernemingen sterker worden gecontroleerd op de naleving van de wettelijke en in 
cao's opgenomen tewerkstellingsvoorwaarden; wijst in dit verband nadrukkelijk op het 
beginsel van gelijke beloning voor gelijk werk op dezelfde plaats;


