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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje nevyhnutnosť dodržania predpísaných dôb jazdy a odpočinku a zákonom 
povolenej pracovnej doby, zarátania všetkých prác súvisiacich s činnosťou ako 
pracovného času, ako aj nevyhnutnosť kontroly dodržiavania európskych noriem ochrany 
práce a zdravia vrátane podmienok vo vozidlách pre všetky osoby poverené doručovaním;

2. je si vedomý toho, že elektronický obchod je rastúcim trhom; poukazuje na podnikateľský 
a finančný tlak, ktorý na doručovateľov vzniká v dôsledku investícií a opatrení na 
prispôsobenie potrebám rastúceho elektronického trhu; je preto presvedčený, že 
hospodárska súťaž v elektronickom obchode nesmie byť na úkor zamestnancov; 
zdôrazňuje, že ceny sa musia vypočítavať tak, aby sa zaručili platné podmienky 
zamestnania a práce v danom členskom štáte vrátane minimálnej a tarifnej mzdy;

3. domnieva sa, že kľúčom k zmysluplným opatreniam na zmenu a prispôsobenie je 
vzdelávanie a doškoľovanie; považuje za úlohu zamestnávateľov dostatočne oboznámiť 
zamestnancov so zaobchádzaním s novými technológiami, ktoré môžu byť nápomocné pri 
stúpajúcom rozsahu a komplexnosti doručovania online;

4. vyjadruje kritiku v súvislosti s chýbajúcim zameraním zelenej knihy na otázky možností 
vzdelávania a doškoľovania a na primerané mzdy; ďalej kritizuje nedostatočné zapojenie 
sociálnych partnerov; konštatuje, že hospodárska regulácia musí byť prepojená so 
sociálnou reguláciou, najmä so zreteľom na modely zamestnanosti, ktoré sa zakladajú na 
samostatnej zárobkovej činnosti, ako aj na zamestnanie na dobu určitú a na čiastočný 
úväzok;

5. kritizuje nesmierne vysoký podiel subdodávok mimo univerzálnej služby prostredníctvom 
doručovacích spoločností a s tým súvisiace časté obchádzanie zákonných a tarifných 
ustanovení, čo sa týka pracovných podmienok a podmienok zamestnania;

6. očakáva od členských štátov, že stanovia minimálne mzdy pre doručovanie balíkov, 
prípadne tarifné pokrytie všetkých spoločností, ktoré sa podieľajú na doručovaní, ako aj že 
posilnia kontrolu dodávateľských spoločností, čo sa týka dodržiavania zákonných 
a tarifných podmienok zamestnania; v tejto súvislosti zdôrazňuje zásadu rovnakej odmeny 
za rovnakú prácu na rovnakom mieste;


