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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego 
i Ochrony Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla konieczność przestrzegania przepisowego czasu prowadzenia pojazdów i czasu 
odpoczynku, a także ustawowych godzin pracy w celu wliczania do czasu pracy 
wszystkich czynności związanych z głównym zajęciem oraz w celu kontroli 
przestrzegania europejskich norm bezpieczeństwa i ochrony pracy, w tym warunków w 
pojazdach, w odniesieniu do wszystkich osób zaangażowanych w dostawy;

2. zdaje sobie sprawę, że handel internetowy jest rynkiem o dużym potencjale wzrostu;
zwraca uwagę na presję biznesową i finansową wywieraną na dostawców w związku z 
inwestycjami i środkami służącymi dostosowaniu do potrzeb szybko rozwijającego się 
handlu internetowego; w związku z tym jest zdania, że konkurencja w handlu 
internetowym nie może się odbywać kosztem zatrudnionych w nim osób; podkreśla, że 
należy kalkulować ceny w taki sposób, by zapewnić przestrzeganie warunków 
zatrudnienia i pracy obowiązujących w danym państwie członkowskim, w tym przepisów 
dotyczących wynagrodzenia minimalnego lub wynagrodzenia ustalonego w zbiorowym 
układzie pracy;

3. uważa, że podstawą sensownych środków restrukturyzacyjnych i dostosowawczych są 
szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników; uważa, że zadaniem pracodawcy jest 
dostateczne zapoznanie pracowników z nowymi technologiami, które mogą być pomocne 
w związku ze skalą i coraz większą złożonością dostaw towarów zamówionych w 
internecie;

4. krytykuje nieuwzględnienie w zielonej księdze kwestii szkoleń i doskonalenia 
zawodowego oraz odpowiednich wynagrodzeń; ponadto krytykuje niedostateczne 
zaangażowanie partnerów społecznych; stwierdza, że uregulowaniom gospodarczym 
muszą towarzyszyć uregulowania społeczne, szczególnie w odniesieniu do modeli 
zatrudnienia, których podstawą jest samozatrudnienie oraz praca na czas określony i w 
niepełnym wymiarze godzin;

5. krytykuje nadmiernie wysoki odsetek outsourcingu dokonywanego przez firmy dostawcze 
poza usługą powszechną i związane z tym częste naruszanie wymogów prawnych i 
uzgodnionych w układach zbiorowych odnośnie do warunków pracy i zatrudnienia;

6. oczekuje od państw członkowskich określenia minimalnych wynagrodzeń dla dostawców 
paczek lub objęcia układami zbiorowymi wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w 
dostawach, a ponadto domaga się ściślejszej kontroli podwykonawców pod względem 
przestrzegania wymogów prawnych i uzgodnionych w zbiorowych układach pracy; w tym 
kontekście podkreśla zasadę równości wynagrodzeń za taką samą pracę w tym samym 
miejscu.


