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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da je treba pri vseh osebah, ki se ukvarjajo z dostavo, spoštovati predpisan čas 
vožnje in počitka ter z zakonom dovoljen delovni čas, šteti vsa dela, povezana z 
dejavnostjo, v delovni čas in preverjati upoštevanje evropskih standardov varstva pri delu 
in zdravstvenega varstva, vključno s pogoji v vozilih;

2. se zaveda, da je spletna trgovina rastoč trg; opozarja na podjetniški in finančni pritisk, ki 
ga dobavitelji občutijo zaradi naložb in ukrepov za prilagajanje potrebam rastoče spletne 
trgovine; zato meni, da konkurenca na področju spletne trgovine ne sme biti v škodo 
zaposlenim; poudarja, da se morajo cene izračunati tako, da bodo zagotovljeni 
zaposlitveni in delovni pogoji, ki veljajo v državi članici, vključno z minimalnimi plačami 
oz. plačami po kolektivni pogodbi;

3. meni, da je za koristne ukrepe preoblikovanja in prilagajanja ključno usposabljanje in 
nadaljnje izobraževanje zaposlenih; meni, da je dolžnost delodajalca, da delavce zadostno 
seznani z novimi tehnologijami, ki so jim lahko v pomoč pri povečanem obsegu in 
zapletenejših postopkih spletne dostave;

4. šteje za zaskrbljujoče, da se v zeleni knjigi tako malo pozornosti namenja vprašanjem 
usposabljanja in nadaljnjega izobraževanja ter ustreznim plačam; graja tudi nezadostno 
vključenost socialnih partnerjev; ugotavlja, da bi morala gospodarska vključevati tudi 
socialno ureditev, še posebej z ozirom na modele zaposlovanja, ki temeljijo na 
samozaposlovanju, zaposlovanju za določen čas in delu s krajšim delovnim časom;

5. graja izredno velik delež podizvajalcev zunaj univerzalnih storitev distribucijskih podjetij 
in s tem pogosto povezano izvzemanje iz zakonskih in kolektivno dogovorjenih določb na 
področju delovnih pogojev in pogojev zaposlovanja;

6. od držav članic pričakuje določitev minimalnih plač za ponudnike storitev dostave 
paketov oz. kolektivne dogovore za vsa podjetja, ki so udeležena pri dostavi, poleg tega pa 
tudi poostren nadzor nad podizvajalci glede spoštovanja zakonskih in pogodbeno 
določenih pogojev zaposlovanja; v zvezi s tem poudarja načelo enakega plačila za enako 
delo na enakem delovnem mestu;


