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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru piața 
internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază necesitatea respectării perioadei de conducere a autovehiculului, a perioadei de 
odihnă și a programului de lucru prevăzute prin lege, a recunoașterii tuturor activităților 
adiacente ca făcând parte din programul de lucru, precum și a asigurării conformității cu 
standardele europene privind protecția muncii și a sănătății, inclusiv a echipării 
autovehiculelor pentru toate persoanele responsabile cu livrarea; 

2. recunoaște faptul că comerțul online reprezintă o piață în dezvoltare; atrage atenția asupra 
presiunii financiare și antreprenoriale exercitate asupra furnizorilor în urma investițiilor și 
a măsurilor de adaptare la necesitățile comerțului online în creștere;  consideră, prin 
urmare, că competiția comercială online nu trebuie să se realizeze prin prejudicierea 
angajaților; subliniază că prețurile trebuie calculate în așa fel, încât să se asigure 
respectarea condițiilor relevante de încadrare în muncă și de lucru din respectivul stat 
membru, inclusiv a salariului minim și, respectiv, a salariului negociat colectiv;

3. consideră că soluția pentru măsurile eficiente de reorganizare și de adaptare constă în 
formarea profesională și în formarea continuă a angajaților; consideră că este 
responsabilitatea angajatorului să-și formeze angajații în domeniul noilor tehnologii care 
pot fi utile pentru serviciile de livrare online din ce în ce mai ample și mai complexe;

4. critică lipsa de atenție acordată în cartea verde posibilităților de formare profesională și 
formare continuă a angajaților și unei salarizări adecvate; critică, de asemenea, implicarea 
insuficientă a partenerilor sociali; consideră că o reglementare economică trebuie să fie 
însoțită de o reglementare socială, în special în ceea ce privește modelele de ocupare a 
forței de muncă care se bazează pe activitate independentă, precum și pe contracte pe 
perioadă determinată sau cu normă parțială; 

5. își exprimă dezacordul cu privire la faptul că procentul extrem de ridicat de externalizare 
către întreprinderi de distribuție a serviciilor de livrare, în afara sferei serviciului 
universal, a condus la abateri de la dispozițiile legale și tarifare în ceea ce privește 
condițiile de muncă și de încadrare în muncă;

6. așteaptă din partea statelor membre stabilirea de salarii minime pentru distribuitorii de 
colete, dispoziții tarifare pentru toate întreprinderile specializate, precum și un control mai 
strict asupra subcontractanților în ceea ce privește respectarea condițiilor de muncă legale 
și tarifare; subliniază, în acest sens, principiul remunerației egale între angajați pentru 
același tip de muncă efectuată în același loc.


