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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Mercado Interno e da 
Proteção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Realça a necessidade de assegurar a todo o pessoal do serviço de entregas, que os períodos 
de condução e de repouso prescritos assim como os horários de trabalho legalmente 
autorizados sejam observados, que todas as tarefas relacionadas com a sua atividade sejam 
incluídas no seu tempo de trabalho, que o respeito das normas europeias em matéria de 
segurança e de proteção da saúde no trabalho, incluindo o estado dos veículos, seja alvo 
de controlo;

2. Está ciente de que o comércio eletrónico representa um mercado em crescimento; chama a 
atenção para a pressão, em termos empresariais e financeiros, sob a qual os operadores de 
entrega se encontram na sequência dos investimentos que realizaram e das medidas que 
tomaram, com vista a adaptarem-se ao crescimento do comércio eletrónico; por 
conseguinte, é de opinião que a concorrência no mercado eletrónico não pode ser 
disputada à custa do pessoal; realça que os preços devem ser calculados por forma a 
garantir as condições de emprego e de trabalho em vigor no Estado-Membro, incluindo o 
salário mínimo, respetivamente o salário que resulta de negociações coletivas;

3. É de opinião que o ensino e a formação do pessoal são fundamentais para que as medidas 
de reestruturação e adaptação sejam judiciosas; considera ser tarefa do empregador, 
assegurar que os empregados se familiarizem suficientemente com a utilização das novas 
tecnologias que possam ser de utilidade para lidar com o volume e a complexidade 
crescentes das entregas eletrónicas;

4. Critica a falta de atenção concedida pelo Livro Verde a questões relativas a possibilidades 
de ensino e de formação assim como a salários adequados; critica ainda que os parceiros 
sociais não são suficientemente envolvidos; constata que a regulamentação económica 
deve ir de par com a regulamentação social, nomeadamente no que diz respeito a modelos 
de emprego que assentam no trabalho por conta própria e em empregos temporários ou a 
tempo parcial;

5. Critica a parte de mercado muito considerável detida pela subcontratação de serviços de 
entrega a favor de fornecedores que operam fora das redes postais, e o desvinculamento 
frequente das disposições legais e coletivas relativas às condições de trabalho e de 
emprego que esta acarreta; 

6. Espera dos Estados-Membros que estabeleçam salários mínimos para fornecedores de 
serviços de entrega ou que todas as empresas envolvidas no serviço de entregas paguem 
salários que resultam de negociações coletivas e que controlem se os subcontratantes 
respeitam as condições de emprego requisitadas por lei ou por negociação coletiva; neste 
contexto, sublinha a validade do princípio de, em lugar igual, salário igual para trabalho 
igual.


