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Amendamentul 1
Roberts Zīle

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că comerțul electronic este 
un sector în plină creștere, generator de 
locuri de muncă, iar unul dintre elementele 
principale ale succesului său este calitatea 
serviciilor de mesagerie;

1. recunoaște importanța dezvoltării 
comerțului electronic în UE ca sector în 
plină creștere, generator de locuri de 
muncă, iar unul dintre elementele 
principale ale succesului său este calitatea 
serviciilor de livrare; în plus, consideră că 
creșterea continuă din cadrul sectorului 
nu ar trebui limitată de o extindere a unui 
cadru de reglementare;

Or. en

Amendamentul 2
Eva Lichtenberger

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că comerțul electronic este un 
sector în plină creștere, generator de locuri 
de muncă, iar unul dintre elementele 
principale ale succesului său este calitatea 
serviciilor de mesagerie;

1. subliniază că comerțul electronic este un 
sector în plină creștere, generator de locuri 
de muncă, iar unul dintre elementele 
principale ale succesului său este calitatea 
serviciilor de livrare, care, prin urmare, ar 
trebui să încerce să implementeze 
îmbunătățiri inovatoare în cadrul 
opțiunilor de livrare (de exemplu, puncte 
de colectare a coletelor în cadrul centrelor 
de transport, notificare IT) și să 
optimizeze și să implementeze lanțuri 
logistice ecologice;

Or. en
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Amendamentul 3
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. atrage atenția asupra importanței 
dezvoltării întregului ciclu de servicii 
aferente livrării coletelor în contextul 
dezvoltării comerțului electronic și în 
special a serviciilor de facturare și plată 
electronică; reamintește că în 
conformitate cu Directiva 2010/45/UE 
privind sistemul comun al taxei pe 
valoarea adăugată în ceea ce privește 
normele privind facturarea, începând cu 
1 ianuarie 2013, TVA este același atât la 
factura electronică, cât și la cea pe hârtie.

Or. ro

Amendamentul 4
Eva Lichtenberger

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază nevoia specială de a 
implementa o logistică ecologică, întrucât 
cererile clienților impun tot mai mult o 
livrare rapidă de cantități mici la prețuri 
rezonabile, ceea ce nu ar trebui să ducă la 
evoluții care să contravină obiectivelor 
sociale și de mediu ale UE;

Or. en

Amendamentul 5
Bernadette Vergnaud
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Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că garantarea condițiilor de 
muncă responsabile în sectorul livrării 
coletelor este o cerință inițială 
indispensabilă furnizării de servicii de 
livrare de înaltă calitate, precum și 
dimensiunii sociale a unei piețe integrate 
a livrării de colete; invită, prin urmare, 
statele membre să asigure condiții de 
muncă și salarii echitabile și decente în 
acest sector și să combată munca la negru 
și abuzurile, în vederea îmbunătățirii 
drepturilor sociale și a asigurării unei 
concurențe echitabile între operatori;

Or. fr

Amendamentul 6
Bernadette Vergnaud

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază că sectorul întreprinderilor 
de livrare a coletelor a recurs deseori la 
subcontractare, ceea ce poate avea ca 
efect creșterea într-un mod nejustificat a 
presiunii concurențiale, în special prin 
creșterea numărului de lucrători 
independenți din motive de costuri, în 
detrimentul siguranței, al protecției 
sociale și, în sfârșit, al calității serviciului;

Or. fr

Amendamentul 7
Bernadette Vergnaud
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Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. subliniază că sectorul livrării de colete 
este caracterizat prin condiții de muncă 
care implică deseori contracte precare, 
programe de lucru lungi, volum de muncă 
excesiv și salarii mici;

Or. fr

Amendamentul 8
Bernadette Vergnaud

Proiect de aviz
Punctul 1 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. consideră că dezvoltarea comerțului 
online transfrontalier depinde, de 
asemenea, de încrederea clienților și că 
instituirea unei rețele europene de centre 
naționale de soluționare a problemelor de 
competența Solvit ar fi de natură să 
înlăture îngrijorarea consumatorilor, 
precum și un sistem de alertă de tip 
RAPEX care să poată depista site-urile 
care se fac vinovate de practici 
frauduloase;

Or. fr

Amendamentul 9
Roberts Zīle

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. observă că dezvoltarea IMM-urilor de 2. observă că dezvoltarea IMM-urilor de 
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comerț electronic este limitată la scară 
transfrontalieră; încurajează colaborarea 
între IMM-uri pentru negocierea prețurilor 
de livrare celor mai avantajoase;

comerț electronic este limitată la scară 
transfrontalieră; încurajează colaborarea 
între IMM-uri, precum și prin intermediul 
organelor lor de reprezentare pentru 
negocierea prețurilor de livrare celor mai 
avantajoase;

Or. en

Amendamentul 10
Bernadette Vergnaud

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. observă că dezvoltarea IMM-urilor de 
comerț electronic este limitată la scară 
transfrontalieră; încurajează colaborarea 
între IMM-uri pentru negocierea prețurilor 
de livrare celor mai avantajoase;

2. observă că dezvoltarea IMM-urilor de 
comerț electronic este limitată la scară 
transfrontalieră; încurajează colaborarea 
între IMM-uri pentru instituirea unor 
platforme online comune și negocierea 
prețurilor de livrare celor mai avantajoase

Or. fr

Amendamentul 11
Eva Lichtenberger

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. observă că dezvoltarea IMM-urilor de 
comerț electronic este limitată la scară 
transfrontalieră; încurajează colaborarea 
între IMM-uri pentru negocierea prețurilor 
de livrare celor mai avantajoase;

2. observă că nu doar calitatea IMM-urilor 
de comerț electronic este limitată la scară 
transfrontalieră; prin urmare, încurajează 
în special colaborarea între IMM-uri 
pentru negocierea prețurilor de livrare celor 
mai avantajoase;

Or. en
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Amendamentul 12
Michel Dantin

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. constată că ordonatorul serviciului de 
livrare este comerciantul online, care 
trebuie astfel să își asume responsabilitatea 
informațiilor privind condițiile de livrare a 
coletelor și trasabilitatea acestora;

3. constată că ordonatorul serviciului de 
livrare este comerciantul online, care 
trebuie astfel să își asume responsabilitatea 
informațiilor privind condițiile de livrare a 
coletelor și trasabilitatea acestora; solicită, 
în acest sens, buna aplicare a 
Directivei 2011/83/UE privind drepturile 
consumatorilor și, în special, a 
dispozițiilor sale privind contractele la 
distanță;

Or. fr

Amendamentul 13
Gesine Meissner

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. constată că ordonatorul serviciului de 
livrare este comerciantul online, care 
trebuie astfel să își asume responsabilitatea 
informațiilor privind condițiile de livrare a 
coletelor și trasabilitatea acestora;

3. constată că ordonatorul serviciului de 
livrare este comerciantul online, care 
trebuie astfel să își asume responsabilitatea 
informațiilor privind condițiile de livrare a 
coletelor și trasabilitatea acestora; 
amintește, în această privință, aplicarea 
cerințelor introduse pentru comercianți 
referitoare la vânzările la distanță prin 
Directiva 2011/83/UE privind drepturile 
consumatorilor care stabilește 
responsabilitățile comercianților online; 

Or. en
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Amendamentul 14
Eva Lichtenberger

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. constată că ordonatorul serviciului de 
livrare este comerciantul online, care 
trebuie astfel să își asume responsabilitatea 
informațiilor privind condițiile de livrare a 
coletelor și trasabilitatea acestora;

3. constată că ordonatorul serviciului de 
livrare este comerciantul online, care 
trebuie astfel să își asume responsabilitatea 
informațiilor privind condițiile de lucru,
condițiile de livrare a coletelor, amprenta 
lor de carbon și trasabilitatea acestora;

Or. en

Amendamentul 15
Bernadette Vergnaud

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. constată că ordonatorul serviciului de 
livrare este comerciantul online, care 
trebuie astfel să își asume responsabilitatea 
informațiilor privind condițiile de livrare a 
coletelor și trasabilitatea acestora;

3. constată că ordonatorul serviciului de 
livrare este comerciantul online, care 
trebuie astfel să își asume responsabilitatea 
informațiilor privind condițiile de livrare a 
coletelor în funcție de diversele opțiuni pe 
care el le propune, în special în ceea ce 
privește prețul, termenul mediu sau 
garantat de transfer și posibilitățile de 
supraveghere și de preluare a retururilor;

Or. fr

Amendamentul 16
Roberts Zīle

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reamintește cerințele formale pentru 
contractele la distanță, astfel cum se 
specifică la articolul 8 din 
Directiva 2011/83/UE privind drepturile 
consumatorilor, și aprobă aplicarea 
acestor dispoziții ca mijloc de formalizare 
a responsabilităților comercianților 
online;

Or. en

Amendamentul 17
Bernadette Vergnaud

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. constată că consumatorul dorește să 
poată alege între diverse opțiuni de livrare 
și că, în consecință, comercianții online 
ar trebui să încerce să propună mai multe 
opțiuni, inclusiv pentru vânzările 
transfrontaliere și că întreprinderile de 
livrare și operatorii poștali ar trebui să 
propună o gamă cât mai vastă posibil de 
servicii și tarife destinate Uniunii, 
incluzând în special oferte de 
supraveghere și de retururi, precum și 
diverse posibilități de puncte de livrare;

Or. fr

Amendamentul 18
Hubert Pirker

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. regretă fragmentarea sectorului poștal 
european în rețele naționale prea puțin 
interoperabile; solicită Comisiei să 
introducă reguli comune de etichetare și de 
trasabilitate;

4. regretă fragmentarea sectorului poștal 
european în rețele naționale prea puțin 
interoperabile; solicită Comisiei să lanseze 
inițiative care au ca scop elaborarea de
reguli comune de etichetare și de 
trasabilitate;

Or. de

Amendamentul 19
Roberts Zīle

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. regretă fragmentarea sectorului poștal 
european în rețele naționale prea puțin 
interoperabile; solicită Comisiei să 
introducă reguli comune de etichetare și de 
trasabilitate;

4. regretă fragmentarea sectorului poștal 
european în rețele naționale prea puțin 
interoperabile; solicită Comisiei să 
colaboreze cu industria pentru a încuraja 
inițiative de interoperabilitate inovatoare 
generate de industrie și reguli comune de 
etichetare și de trasabilitate, care sunt 
determinate chiar de industrie;

Or. en

Amendamentul 20
Hans-Peter Martin

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. regretă fragmentarea sectorului poștal 
european în rețele naționale prea puțin 
interoperabile; solicită Comisiei să 
introducă reguli comune de etichetare și de 
trasabilitate;

4. regretă fragmentarea sectorului poștal 
european în rețele naționale prea puțin 
interoperabile și lipsa de integrare a 
transportului rutier, feroviar și pe apă; 
solicită Comisiei să introducă reguli 
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comune de etichetare și de trasabilitate;

Or. de

Amendamentul 21
Michel Dantin

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. regretă fragmentarea sectorului poștal 
european în rețele naționale prea puțin 
interoperabile; solicită Comisiei să 
introducă reguli comune de etichetare și 
de trasabilitate;

4. regretă fragmentarea sectorului poștal 
european în rețele naționale prea puțin 
interoperabile; solicită Comisiei Europene 
să încurajeze colaborarea dintre actorii 
din domeniul livrării și cei ai comerțului 
electronic pentru a intensifica eforturile 
în vederea unei mai bune 
interoperabilități, în special în ceea ce 
privește sistemele de etichetare și de 
trasabilitate.

Or. fr

Amendamentul 22
Eva Lichtenberger

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. regretă fragmentarea sectorului poștal 
european în rețele naționale prea puțin
interoperabile; solicită Comisiei să 
introducă reguli comune de etichetare și de 
trasabilitate;

4. regretă fragmentarea sectorului poștal 
european în rețele naționale prea puțin 
interoperabile; solicită Comisiei să 
introducă reguli comune de etichetare, de 
trasabilitate, precum și privind informații 
și o transparență mai bune;

Or. en
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Amendamentul 23
Bernadette Vergnaud

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. regretă fragmentarea sectorului poștal 
european în rețele naționale prea puțin 
interoperabile; solicită Comisiei să 
introducă reguli comune de etichetare și 
de trasabilitate;

4. regretă fragmentarea sectorului poștal 
european în rețele naționale prea puțin 
interoperabile; solicită Comisiei să 
stabilească mandate de standardizare, în 
special în ceea ce privește etichetarea și 
trasabilitatea, sprijinindu-se, după caz, pe 
activitățile desfășurate de diverșii 
operatori din sector;

Or. fr

Amendamentul 24
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. atrage atenția asupra importanței pe 
care certitudinea juridică o are pentru 
încrederea consumatorilor; subliniază, în 
acest context, importanța corectei 
informări a consumatorilor privind 
legislația aplicabilă;

Or. ro

Amendamentul 25
Hubert Pirker

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. constată că concurența între operatorii de 
servicii de mesagerie prezintă deficiențe la 
scară transfrontalieră și regretă lipsa de 
transparență în materie de condiții tarifare 
și în materie de performanțe a serviciilor 
vizate; consideră mai ales că trebuie 
introduse instrumente care să asigure buna 
cunoaștere a ofertelor ansamblului acestor 
operatori, la scară europeană;

5. constată că concurența între operatorii de 
servicii de livrare din unele state membre 
prezintă deficiențe la scară transfrontalieră 
și regretă lipsa de transparență în materie 
de condiții tarifare și în materie de 
performanțe a serviciilor vizate; consideră 
mai ales că trebuie introduse instrumente 
care să asigure buna cunoaștere a ofertelor 
ansamblului acestor operatori, la scară 
europeană;

Or. de

Amendamentul 26
Michel Dantin

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că rolul autorităților de 
reglementare este crucial pentru a asigura 
buna aplicare a legislațiilor în materie de 
protecție a consumatorilor, de calitate a 
serviciilor de livrare și de concurență; 
insistă, prin urmare, asupra necesității de 
a atribui capacități financiare, materiale 
și umane care să le permită îndeplinirea 
misiunilor lor;

Or. fr

Amendamentul 27
Eva Lichtenberger

Proiectul de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. încurajează introducerea de mărci și 
certificări pentru serviciile de mesagerie, 
recunoscute la nivel european, stimulând 
întreprinderile să-și îmbunătățească 
performanțele și permițând consumatorilor 
să evalueze gradul de fiabilitate a 
serviciilor propuse;

6. încurajează introducerea de mărci și 
certificări pentru serviciile de livrare, 
recunoscute la nivel european, stimulând 
întreprinderile să își îmbunătățească 
performanțele sociale, economice și de 
mediu și permițând consumatorilor să 
evalueze gradul de fiabilitate a serviciilor 
propuse, precum și de siguranță socială și 
de mediu;

Or. en

Amendamentul 28
Bernadette Vergnaud

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. încurajează introducerea de mărci și 
certificări pentru serviciile de mesagerie, 
recunoscute la nivel european, stimulând 
întreprinderile să-și îmbunătățească 
performanțele și permițând consumatorilor 
să evalueze gradul de fiabilitate a 
serviciilor propuse;

6. încurajează introducerea de mărci și 
certificări pentru serviciile de livrare, 
recunoscute la nivel european și eliberate 
de autoritățile competente, stimulând 
întreprinderile să își îmbunătățească 
performanțele și permițând consumatorilor 
să evalueze gradul de calitate a serviciilor 
propuse, în special în ceea ce privește 
fiabilitatea lor, sustenabilitatea de mediu 
și socială și condițiile de lucru în întreg 
lanțul de distribuție, incluzând 
subcontractanții;

Or. fr

Amendamentul 29
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)



PE516.846v01-00 16/28 AM\1001243RO.doc

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază nevoia de a elabora norme 
și cadre comune pentru comanda 
electronică de colete și de a crea o 
platformă europeană pentru furnizarea și 
schimbul de informații privind drepturile 
consumatorilor;

Or. pl

Amendamentul 30
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că certificarea sit-urilor de 
comerț electronic va contribui la creșterea 
încrederii consumatorilor în comerțul
electronic și implicit în procesul de livrare 
al coletelor;

Or. ro

Amendamentul 31
Michel Dantin

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită luarea în considerare, în 
politicile interesate, a impactului livrărilor 
coletelor provenit din comerțul electronic 
asupra traficului urban și a emisiilor 
atmosferice, care decurge din creșterea 
livrărilor individuale;

Or. fr
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Amendamentul 32
Bernadette Vergnaud

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că dezvoltarea unor astfel 
de mărci este de natură să 
îmbunătățească încrederea 
consumatorilor în comerțul online, să îi 
determine să aleagă metode de livrare mai 
durabile și să stimuleze comercianții 
online și întreprinderile din sectorul 
livrării să abordeze lanțul lor de 
distribuție în mod responsabil și durabil, 
promovând creșterea economică și 
crearea de locuri de muncă; 

Or. fr

Amendamentul 33
Michel Dantin

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. solicită statelor membre să asigure 
bune condiții sociale lucrătorilor din 
sectorul livrării, într-un context în care 
furnizorii sunt supuși presiunii 
termenului de livrare și rentabilității care 
îi poate determina să utilizeze contracte 
precare și să aibă condiții de muncă 
inacceptabile;

Or. fr
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Amendamentul 34
Roberts Zīle

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că măsura în care o revizuire a 
Directivei 2008/6/CE poate răspunde 
actualelor provocări nu poate fi apreciată 
decât după analiza raportului de evaluare 
privind punerea sa în aplicare și în funcție 
de eforturile convenite de părțile implicate.

7. consideră că măsura în care o revizuire a 
Directivei 2008/6/CE poate răspunde 
actualelor provocări nu poate fi apreciată 
decât după analiza raportului de evaluare 
privind punerea sa în aplicare și în funcție 
de eforturile convenite de părțile implicate; 
consideră că orice idee de extindere a 
reglementării în cadrul acestei piețe 
competitive trebuie să se bazeze pe dovezi 
și să ia în considerare în ce măsură un 
regulament suplimentar ar avea un 
impact asupra operațiunilor de piață și a 
creșterii pieței;

Or. en

Amendamentul 35
Bernadette Vergnaud

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că măsura în care o revizuire a
Directivei 2008/6/CE poate răspunde 
actualelor provocări nu poate fi apreciată 
decât după analiza raportului de evaluare 
privind punerea sa în aplicare și în funcție 
de eforturile convenite de părțile implicate.

7. consideră că măsura în care o revizuire a 
Directivei 2008/6/CE poate răspunde 
actualelor provocări nu poate fi apreciată 
decât după analiza raportului de evaluare 
privind punerea sa în aplicare și în funcție 
de eforturile convenite de părțile implicate 
și solicită statelor membre și Comisiei să 
asigure transpunerea și punerea în 
aplicare corespunzătoare a cadrului de 
reglementare existent, în special a 
legislației comunitare a concurenței, a 
Directivei 2013/11/UE privind 
soluționarea alternativă a litigiilor și a 
Directivei 2011/83/UE privind drepturile 
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consumatorilor.

Or. fr

Amendamentul 36
Lena Kolarska-Bobińska

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. încurajează dezvoltarea livrărilor 
după ora 18:00 și în weekend pentru 
persoanele fizice, ceea ce ar duce la mai 
puține livrări întârziate și colete furate 
sau avariate;

Or. en

Amendamentul 37
Olga Sehnalová, Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că sectorul livrărilor de 
colete utilizează intensiv forța de muncă, 
dispune de condiții de lucru caracterizate 
de contracte nesigure, program de lucru 
extins, un volum de muncă prea mare 
(timp insuficient pentru a asigura o bună 
calitate), condiții de lucru stresante, 
salarii mici și puține oportunități de acces 
la formări profesionale continue;

Or. en

Amendamentul 38
Eva Lichtenberger
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Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că protecția datelor cu 
caracter personal ale unei persoane fizice 
și, în general, protecția datelor sunt de 
maximă importanță și că orice nouă 
măsură adoptată ar trebui să facă obiectul 
legislației UE privind protecția datelor și, 
în special, al Directivei 95/46/UE;

Or. en

Amendamentul 39
Olga Sehnalová

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. reamintește obiectivul de a reduce 
numărul de accidente fatale pe drumurile 
europene cu jumătate, pe care 
Parlamentul European l-a stabilit în 
Rezoluția din 27 septembrie 2011 
referitoare la siguranța rutieră 
2011-2020; subliniază că, potrivit datelor 
Comisiei, oboseala este principala cauză a 
10 %-20 % dintre accidentele în trafic; în 
plus, observă creșterea utilizării de 
vehicule cu o greutate de până la 3,5 tone 
în scopuri comerciale în ultimul deceniu; 
prin urmare, propune ca normele privind 
armonizarea anumitor legislații sociale în 
materie de transport rutier prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 561/2006 să vizeze 
toate tipurile de vehicule utilizate pentru 
serviciile de livrare;

Or. cs
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Amendamentul 40
Bernadette Vergnaud

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită statelor membre să respecte 
programul de lucru și de pauză al 
șoferilor prevăzut de lege, legislația 
privind programul de lucru în sectorul 
rutier, precum și necesitatea de a verifica 
respectarea standardelor europene în 
materie de sănătate și siguranță a muncii, 
inclusiv în vehicule, pentru toate 
persoanele responsabile cu livrarea;

Or. fr

Amendamentul 41
Olga Sehnalová, Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. subliniază că asigurarea unor condiții 
de muncă responsabile în cadrul 
sectorului livrărilor este o condiție 
prealabilă esențială pentru servicii de 
livrare de înaltă calitate, precum și pentru 
dimensiunea socială a unei piețe integrate 
a livrărilor de colete;

Or. en

Amendamentul 42
Bernadette Vergnaud

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

7b. solicită Comisiei să poarte discuții, 
împreună cu părțile interesate, cu privire 
la aspectul „ultimului kilometru” în 
zonele urbane, ținând cont de probleme 
legate de mediu, de modurile de transport, 
de urbanism, de calitate și de alegerea 
serviciilor, de normele concurenței;

Or. fr

Amendamentul 43
Olga Sehnalová, Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 7 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7c. solicită statelor membre să se asigure 
că sunt garantate în cadrul întregului 
sector al livrărilor condiții de lucru și de 
plată echitabile și decente și să combată 
munca fără forme legale, precum și 
abuzurile de statut de activitate 
independentă;

Or. en

Amendamentul 44
Olga Sehnalová, Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 7 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7d. consideră că un marcaj de garanție 
pentru comerțul electronic la nivelul 
întregii UE, care asigură calitatea, 
fiabilitatea, sustenabilitatea socială și de 
mediu și condițiile de lucru adecvate 
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pentru serviciile integrate de livrare, ar 
putea să contribuie la îmbunătățirea
încrederii clienților în piața online, să 
stimuleze comercianții online și firmele de 
colete să își asume în mai mare măsură 
responsabilitatea în cadrul lanțului de 
livrare, astfel contribuind la o bună 
creștere economică și la crearea de locuri 
de muncă;

Or. en

Amendamentul 45
Olga Sehnalová, Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 7 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7e. subliniază nevoia ca marcajul de 
garanție să fie acordat de autoritățile 
naționale competente operatorilor de 
livrări care au aderat la coduri de 
conduită identificate, în ceea ce privește 
condițiile de formare și de lucru și 
aspectele legate de mediu; subliniază că 
un astfel de marcaj de garanție ar trebui 
să vizeze întreg lanțul de livrare al 
operatorilor, precum și al 
subcontractanților;

Or. en

Amendamentul 46
Olga Sehnalová, Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 7 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7f. observă că acei comercianți online 
care doresc să prezinte marcajul de 
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garanție clienților lor ar trebui să utilizeze 
numai operatori de livrări acreditați;

Or. en

Amendamentul 47
Olga Sehnalová, Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 7 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7g. solicită Comisiei să elaboreze 
orientări, standarde tehnice și precondiții 
care să se aplice marcajului de garanție 
pentru comerțul electronic la nivelul 
întregii UE, inclusiv cerințe privind 
proceduri de gestionare a reclamațiilor și 
de soluționare a litigiilor, condiții de lucru 
și de plată echitabile și decente și aspecte 
legate de mediu;

Or. en

Amendamentul 48
Olga Sehnalová, Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 7 h (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7h. observă că așa-numitul „serviciu de 
livrare gratuit” înseamnă adesea că 
costurile livrării nu sunt facturate 
explicit, ci sunt incluse în prețul final al 
produsului; subliniază nevoia de a oferi 
tarife durabile și transparente 
consumatorilor, care reflectă costurile 
reale ale serviciului;

Or. en
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Amendamentul 49
Olga Sehnalová, Jutta Steinruck

Proiectul de aviz
Punctul 7 i (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7i. este îngrijorat cu privire la faptul că 
operatorii de livrări adesea externalizează 
activitatea de livrare unor subcontractanți 
și, în unele cazuri, chiar unor 
subcontractanți secundari; subliniază că 
acest lucru ar putea contribui la creșterea 
presiunii de lucru, observă că presiunea 
competitivă și marea proporție de 
lucrători cu activitate independentă din 
sectorul livrărilor pot, de asemenea, 
influența în mare măsură calitate livrării;

Or. en

Amendamentul 50
Olga Sehnalová, Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 7 j (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7j. solicită statelor membre să crească 
numărul controalelor asupra 
subcontractanților pentru a respecta 
condițiile juridice și colective de muncă;

Or. en

Amendamentul 51
Olga Sehnalová, Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 7 k (nou)



PE516.846v01-00 26/28 AM\1001243RO.doc

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

7k. subliniază că există decalaje în 
performanța livrărilor care rezultă din 
nerespectarea de către lucrătorii din 
sectorul livrărilor a instrucțiunilor de 
livrare din cauza lipsei formării; solicită 
operatorilor de livrări să sprijine 
formarea și educarea personalului;

Or. en

Amendamentul 52
Olga Sehnalová, Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 7 l (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7l. consideră că, pentru a realiza o piața 
integrată a livrărilor de colete, sunt 
necesare locuri de muncă de înaltă 
calitate, cu o dimensiune socială 
puternică și bine integrată, care permite 
redefinirea competențelor existente și 
recalificarea;

Or. en

Amendamentul 53
Olga Sehnalová, Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 7 m (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7m. critică lipsa de concentrare a cărții 
verzi asupra aspectelor legate de 
oportunitățile de educare și formare, de 
salarii adecvate și de implicarea 
partenerilor sociali; observă că 
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reglementarea pieței interne trebuie să ia 
în considerare dimensiunea socială, în 
special în ceea ce privește modelele de 
ocupare a forței de muncă pe baza 
activităților independente, angajarea pe 
perioadă determinată și angajarea cu 
fracțiune de normă;

Or. en

Amendamentul 54
Olga Sehnalová, Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 7 n (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7n. subliniază necesitatea ca statele 
membre să respecte orele de lucru și 
perioadele de odihnă ale șoferilor 
aplicabile, orele de lucru permise în mod 
legal și să asigure creditarea tuturor cu 
activitățile legate de lucru ca timp de 
lucru, precum și necesitatea de a 
monitoriza respectarea standardelor 
europene privind protecția securității și 
sănătății în muncă, inclusiv condițiile din 
interiorul vehiculelor, pentru toate 
persoanele responsabile de livrare;

Or. en

Amendamentul 55
Olga Sehnalová, Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 7 o (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7o. subliniază nevoia de a îmbunătăți 
acoperirea geografică și accesibilitatea la 
servicii universale pentru livrarea de 
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colete în zone rurale și izolate;

Or. en


