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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar nödvändigheten av att respektera de föreskrivna kör- och 
vilotiderna, att i arbetstiden räkna in alla uppgifter som är förknippade med verksamheten 
och att kontrollera efterlevnaden av europeiska arbets- och hälsostandarder, inbegripet 
förhållandena i fordonen, för alla personer som arbetar med leveranserna.

2. Europaparlamentet är medvetet om att online-handeln är en tillväxtmarknad. Parlamentet 
uppmärksammar det företagsbetingade och finansiella tryck som uppstått för leverantörer 
på grund av de investeringar och åtgärder som krävs för att anpassa sig till den växande 
onlinehandelns behov. Parlamentet anser därför att konkurrensen i online-handeln inte får 
ske på bekostnad av de anställda. Parlamentet betonar att priserna måste sättas på ett sätt 
som garanterar att anställnings- och arbetsvillkoren i en viss medlemsstat, inbegripet 
minimi- eller avtalslöner, kan respekteras.

3. Europaparlamentet anser att nyckeln till lämpliga omstrukturerings- och 
anpassningsåtgärder ligger i utbildning och fortbildning av de anställda. Parlamentet anser 
att det är arbetsgivarens uppgift att se till att arbetstagarna lär sig hur man hanterar den 
nya teknik som kan stödja de allt mer omfattande och mer komplexa online-leveranserna.

4. Europaparlamentet är kritisk till grönbokens bristande fokus på utbildningsmöjligheter 
och rimliga löner. Parlamentet kritiserar vidare att arbetsmarknadens parter inte gjorts 
tillräckligt delaktiga. Parlamentet konstaterar att en ekonomisk reglering måste gå hand i 
hand med en social reglering, särskilt när det gäller sysselsättningsmodeller som grundar 
sig på egenföretagande, tillfällig anställning och deltidsarbete.

5. Europaparlamentet kritiserar den enormt höga andel av underentreprenader utanför den 
normala posttjänsten som leverantörer använder sig av och det därmed förknippade och 
ofta förekommande åsidosättandet av rättsliga bestämmelser och kollektivavtal avseende 
arbets- och anställningsförhållanden.

6. Europaparlamentet förväntar sig att medlemsstaterna ska föreskriva en minimilön för 
paketleverantörer eller kollektivavtalsskydd för alla företag som är inblandade i 
leveranserna samt en skärpt kontroll av underleverantörer när det gäller respekt för 
rättsliga och kollektivavtalsgrundande anställningsvillkor. Parlamentet betonar här 
principen om lika lön för lika arbete på samma plats.


