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21.3.2019 A8-0206/175

Predlog spremembe 175
Marita Ulvskog
v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

Poročilo A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Za vzpostavitev varnega, 
učinkovitega in družbeno odgovornega 
sektorja cestnega prometa je treba 
zagotoviti ustrezne delovne pogoje in 
socialno zaščito za voznike, hkrati pa tudi 
primerne pogoje poslovanja in poštene 
konkurenčne pogoje za prevoznike.

(1) Prosto gibanje delavcev, svoboda 
ustanavljanja in svoboda opravljanja 
storitev so temeljna načela notranjega 
trga. Zapisana so v Pogodbi o delovanju 
Evropske unije (PDEU) in so bistvena za 
pravilno delovanje notranjega trga. Za 
vzpostavitev varnega, učinkovitega in 
družbeno odgovornega sektorja cestnega 
prometa je treba zagotoviti ravnotežje med 
prostim pretokom prevoznih storitev in 
dostojnimi delovnimi pogoji, enakim 
obravnavanjem in socialno zaščito za 
voznike ter konkurenčnim in poštenim 
poslovnim okoljem za prevoznike.
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21.3.2019 A8-0206/176

Predlog spremembe 176
Marita Ulvskog
v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

Poročilo A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Predlog direktive
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 (1a) Predsednik Komisije je v govoru o 
stanju v Uniji 13. septembra 2017 
napovedal ustanovitev evropskega organa 
za delo.
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21.3.2019 A8-0206/177

Predlog spremembe 177
Marita Ulvskog
v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

Poročilo A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Ker so storitve cestnega prevoza 
zelo mobilne, je treba posebno pozornost 
nameniti zagotavljanju, da lahko vozniki 
uveljavljajo pravice, ki jih imajo, ter da se 
prevozniki ne soočajo z nesorazmernimi 
upravnimi ovirami, ki neupravičeno 
omejujejo njihovo svobodo opravljanja 
čezmejnih storitev.

(2) Ker so storitve cestnega prevoza 
zelo mobilne, je treba posebno pozornost 
nameniti zagotavljanju, da lahko vozniki 
uveljavljajo pravice, ki jih imajo, ter da se 
ohranjajo pošteni konkurenčni pogoji ob 
hkratnem spoštovanju svobode opravljanja 
storitev.
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21.3.2019 A8-0206/178

Predlog spremembe 178
Marita Ulvskog
v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

Poročilo A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Predlog direktive
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 (2a) Vsa nacionalna pravila, ki se 
uporabljajo za cestni promet, bi morala 
biti sorazmerna in utemeljena ter ne bi 
smela ovirati temeljnih svoboščin, ki jih 
zagotavlja PDEU, kot je svoboda 
opravljanja storitev, ali zmanjševati 
njihove privlačnosti, da bi ohranili ali 
povečali konkurenčnost Unije ob 
spoštovanju delovnih pogojev in socialne 
zaščite za voznike.
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21.3.2019 A8-0206/179

Predlog spremembe 179
Marita Ulvskog
v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

Poročilo A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Predlog direktive
Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 (2b) Sektor cestnega prometa je zelo 
konkurenčen, zanj pa so značilna posebna 
izkrivljanja, ki jih ustvarjajo zlorabe 
prevoznikov, ki izbirajo najugodnejšo 
ureditev, da bi znižali stroške za plače in 
socialne prispevke ali se jim izognili, ali 
druge socialne in delovne pogoje, kar je v 
preteklosti privedlo do tekmovanja v 
zniževanju standardov. Delujoč notranji 
trg mora temeljiti na poštenih 
konkurenčnih pogojih. Zato so potrebni 
nadaljnji ukrepi, da bi preprečili zlorabe 
cestnih prevoznikov, ki izbirajo 
najugodnejšo ureditev, vključno s 
horizontalnimi ukrepi v pravu družb 
Unije, da se konča izbiranje najugodnejše 
ureditve in uporaba regulativne arbitraže.

Or. en



AM\1180657SL.docx PE621.702v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

21.3.2019 A8-0206/180

Predlog spremembe 180
Marita Ulvskog
v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

Poročilo A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Ravnovesje med izboljšanjem 
socialnih in delovnih pogojev za voznike 
ter lažjim uresničevanjem svobode 
opravljanja storitev cestnega prevoza na 
podlagi poštene konkurence med 
nacionalnimi in tujimi prevozniki je 
bistveno za nemoteno delovanje 
notranjega trga. 

(3) Ravnovesje med lažjim 
uresničevanjem svobode opravljanja 
storitev cestnega prevoza na podlagi 
nediskriminacijske konkurence med 
nacionalnimi in tujimi prevozniki, 
zmanjšanjem nepotrebnih upravnih 
bremen ter izboljšanjem socialnih in 
delovnih pogojev za voznike je bistveno za 
nemoteno delovanje sektorja cestnega 
prometa na notranjem trgu.
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21.3.2019 A8-0206/181

Predlog spremembe 181
Marita Ulvskog
v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

Poročilo A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Pri oceni učinkovitosti in 
uspešnosti veljavne zakonodaje v sektorju 
cestnega prometa so bile ugotovljene 
določene vrzeli v obstoječih določbah in 
pomanjkljivosti pri njihovem izvrševanju. 
Poleg tega države članice pravila različno 
razlagajo, uporabljajo in izvajajo. To 
ustvarja pravno negotovost in neenako 
obravnavo voznikov in prevoznikov, kar 
škoduje delovnim, socialnim in 
konkurenčnim pogojem v sektorju.

(4) Pri oceni učinkovitosti in 
uspešnosti veljavne zakonodaje v sektorju 
cestnega prometa so bile ugotovljene 
določene vrzeli v obstoječih določbah in 
pomanjkljivosti pri njihovem izvrševanju 
ter nezakonite prakse, kot je uporaba 
slamnatih družb. Več pozornosti bi bilo 
treba nameniti boju proti neprijavljenemu 
delu v prometnem sektorju. Poleg tega 
države članice pravila različno razlagajo, 
uporabljajo in izvajajo, kar povzroča velika 
upravna bremena za voznike in prevoznike. 
To ustvarja pravno negotovost, kar škoduje 
delovnim, socialnim in konkurenčnim 
pogojem v sektorju.
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21.3.2019 A8-0206/182

Predlog spremembe 182
Marita Ulvskog
v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

Poročilo A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 (4a) Da bi zagotovili pravilno uporabo 
direktiv 96/71/ES1a in 2014/67/EU1b 
Evropskega parlamenta in Sveta, bi bilo 
treba na ravni Unije v boju proti 
goljufijam v zvezi z napotitvijo delavcev 
okrepiti kontrole in sodelovanje, izvajati 
pa bi bilo treba tudi strožje preverjanje, da 
bodo socialni prispevki za napotene 
voznike dejansko plačani.
––––––––––––––––––
1a. Direktiva 96/71/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 
1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru 
opravljanja storitev (UL L 18, 21.1.1997, 
str. 1).
Direktiva 2014/67/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o 
izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi 
delavcev na delo v okviru opravljanja 
storitev in spremembi Uredbe (EU) 
št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju 
prek informacijskega sistema za notranji 
trg (uredba IMI) (UL L 159, 28.5.2014, 
str. 11).  
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21.3.2019 A8-0206/183

Predlog spremembe 183
Marita Ulvskog
v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

Poročilo A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Ustrezno, učinkovito in dosledno 
izvrševanje določb o delovnem času je 
bistveno za zaščito delovnih pogojev 
voznikov in preprečevanje izkrivljanja 
konkurence, ki je posledica 
neizpolnjevanja obveznosti. Zato je 
zaželeno, da se obstoječe enotne zahteve za 
izvrševanje iz Direktive 2006/22/ES 
razširijo na preverjanje skladnosti z 
določbami o delovnem času iz 
Direktive 2002/15/ES.

(5) Ustrezno, učinkovito in dosledno 
izvrševanje določb o delovnem času je 
bistveno za zaščito delovnih pogojev 
voznikov in preprečevanje izkrivljanja 
konkurence, ki je posledica 
neizpolnjevanja obveznosti. Zato je 
zaželeno, da se obstoječe enotne zahteve za 
izvrševanje iz Direktive 2006/22/ES 
razširijo na preverjanje skladnosti z 
določbami o delovnem času iz 
Direktive 2002/15/ES. Preverjanje, 
določeno v Direktivi 2002/15/EU, bi 
moralo biti v primeru cestnega 
preverjanja omejeno na tedenski in 
dnevni delovni čas, odmore, čas počitka in 
nočno delo. Druge obveznosti iz Direktive 
2002/15/ES bi bilo treba preverjati v 
prostorih prevoznika.
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21.3.2019 A8-0206/184

Predlog spremembe 184
Marita Ulvskog
v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

Poročilo A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Upravno sodelovanje med državami 
članicami na področju izvajanja socialnih 
pravil v sektorju cestnega prometa se je 
izkazalo za nezadostno, zaradi česar je 
čezmejno izvrševanje težje ter bolj 
neučinkovito in neusklajeno. Zato je treba 
vzpostaviti okvir za učinkovito 
komunikacijo in medsebojna pomoč, 
vključno z izmenjavo podatkov o kršitvah 
in informacij o dobrih praksah pri 
izvrševanju.

(6) Upravno sodelovanje med državami 
članicami in podpora Unije na področju 
izvajanja socialnih pravil v sektorju 
cestnega prometa sta se izkazala za 
nezadostna, zaradi česar je čezmejno 
izvrševanje težje ter bolj neučinkovito in 
neusklajeno. Zato je treba vzpostaviti okvir 
za učinkovito komunikacijo in medsebojna 
pomoč, vključno z izmenjavo podatkov o 
kršitvah in informacij o dobrih praksah pri 
izvrševanju.
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