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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.3.2019 A8-0206/723

Τροπολογία 723
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα 
των οδικών μεταφορών
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Προκειμένου να δημιουργηθεί 
ασφαλής, αποδοτικός και κοινωνικά 
υπεύθυνος τομέας οδικών μεταφορών, 
είναι απαραίτητο να εξασφαλιστούν, 
αφενός, κατάλληλες συνθήκες εργασίας 
και κοινωνική προστασία για τους οδηγούς 
και, αφετέρου, κατάλληλοι 
επιχειρηματικοί όροι και δίκαιοι όροι 
ανταγωνισμού για τους μεταφορείς.

(1) Προκειμένου να δημιουργηθεί 
ασφαλής, αποδοτικός και κοινωνικά 
υπεύθυνος τομέας οδικών μεταφορών, 
είναι απαραίτητο να εξασφαλιστούν, 
αφενός, η ελεύθερη κυκλοφορία των 
εμπορευμάτων και η ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών, κατάλληλες συνθήκες 
εργασίας και κοινωνική προστασία για 
τους οδηγούς και κατάλληλοι 
επιχειρηματικοί όροι και ταυτόχρονα να 
υπάρχει σεβασμός για τις θεμελιώδεις 
ελευθερίες, την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εμπορευμάτων και, ειδικότερα, για την 
ελευθερία παροχής υπηρεσιών που 
κατοχυρώνονται στις Συνθήκες.

Or. pl



AM\1180669EL.docx PE621.702v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.3.2019 A8-0206/724

Τροπολογία 724
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα 
των οδικών μεταφορών
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Όλοι οι εθνικοί κανόνες που 
εφαρμόζονται στις οδικές μεταφορές 
πρέπει να είναι αναλογικοί και 
αιτιολογημένοι και δεν πρέπει να 
παρεμποδίζουν ούτε να καθιστούν 
λιγότερο ελκυστική την άσκηση των 
θεμελιωδών ελευθεριών που 
κατοχυρώνονται στη Συνθήκη, όπως η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων 
και η ελευθερία παροχής υπηρεσιών, 
προκειμένου να διατηρηθεί ή να αυξηθεί 
ακόμα περισσότερο η ανταγωνιστικότητα 
της Ένωσης, μεταξύ άλλων και όσον 
αφορά το κόστος των προϊόντων και των 
υπηρεσιών, μέσω της διαφύλαξης των 
συνθηκών εργασίας και της κοινωνικής 
προστασίας των οδηγών, ενώ πρέπει 
επίσης να λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του κλάδου, δεδομένου 
ότι οι οδηγοί είναι εργαζόμενοι που 
χαρακτηρίζονται από υψηλή 
κινητικότητα και όχι αποσπασμένοι 
εργαζόμενοι.

Or. pl
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.3.2019 A8-0206/725

Τροπολογία 725
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα 
των οδικών μεταφορών
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η εγγενής υψηλή κινητικότητα των 
υπηρεσιών οδικών μεταφορών απαιτεί 
ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλιστεί ότι 
οι οδηγοί επωφελούνται από τα 
δικαιώματα τα οποία διαθέτουν και ότι οι 
μεταφορείς δεν αντιμετωπίζουν 
δυσανάλογους διοικητικούς φραγμούς που 
περιορίζουν αδικαιολόγητα την ελευθερία 
τους να παρέχουν διασυνοριακές 
υπηρεσίες.

(2) Η εγγενής υψηλή κινητικότητα των 
υπηρεσιών οδικών μεταφορών απαιτεί 
ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλιστεί ότι 
οι οδηγοί επωφελούνται από τα 
δικαιώματα τα οποία διαθέτουν και ότι οι 
μεταφορείς, οι οποίοι στην πλειονότητά 
τους (90%) είναι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 
εργαζομένους, δεν αντιμετωπίζουν 
δυσανάλογους διοικητικούς φραγμούς ή 
υπερβολικούς και μεροληπτικούς 
ελέγχους που περιορίζουν αδικαιολόγητα 
την ελευθερία τους να παρέχουν 
διασυνοριακές υπηρεσίες.

Or. pl
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.3.2019 A8-0206/726

Τροπολογία 726
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα 
των οδικών μεταφορών
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η ισορροπία ανάμεσα στην 
ενίσχυση των κοινωνικών και 
εργασιακών συνθηκών για τους οδηγούς 
και στη διευκόλυνση άσκησης της 
ελευθερίας παροχής υπηρεσιών οδικών 
μεταφορών με θεμιτό ανταγωνισμό 
ανάμεσα στους εθνικούς και ξένους 
μεταφορείς είναι ουσιαστικής σημασίας 
για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς.

(3) Η ισορροπία ανάμεσα στην 
ελευθερία παροχής υπηρεσιών οδικών 
μεταφορών με απαλλαγμένο από 
διακρίσεις ανταγωνισμό ανάμεσα στους 
εθνικούς και ξένους μεταφορείς, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της Συνθήκης, και στην 
ανάγκη για κατάλληλες κοινωνικές και 
εργασιακές συνθήκες για τους οδηγούς 
είναι ουσιαστικής σημασίας για την ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Or. pl



AM\1180669EL.docx PE621.702v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.3.2019 A8-0206/727

Τροπολογία 727
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα 
των οδικών μεταφορών
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η ισορροπία ανάμεσα στην 
ενίσχυση των κοινωνικών και εργασιακών 
συνθηκών για τους οδηγούς και στη 
διευκόλυνση άσκησης της ελευθερίας 
παροχής υπηρεσιών οδικών μεταφορών με 
θεμιτό ανταγωνισμό ανάμεσα στους 
εθνικούς και ξένους μεταφορείς είναι 
ουσιαστικής σημασίας για την ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(3) Η ισορροπία ανάμεσα στην 
ενίσχυση των κοινωνικών και εργασιακών 
συνθηκών για τους οδηγούς και στη 
διευκόλυνση άσκησης της ελευθερίας 
παροχής υπηρεσιών οδικών μεταφορών με 
θεμιτό ανταγωνισμό ανάμεσα στους 
μεταφορείς της ΕΕ είναι ουσιαστικής 
σημασίας για την ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.

Or. pl
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.3.2019 A8-0206/728

Τροπολογία 728
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα 
των οδικών μεταφορών
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Από την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας της υφιστάμενης 
κοινωνικής νομοθεσίας της Ένωσης στον 
τομέα των οδικών μεταφορών, 
εντοπίστηκαν ορισμένα κενά στις 
υφιστάμενες διατάξεις και ελλείψεις στην 
επιβολή τους. Επιπλέον, υπάρχουν 
ορισμένες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών 
μελών στην ερμηνεία και την εφαρμογή 
των κανόνων, γεγονός που δημιουργεί 
ανασφάλεια δικαίου και άνιση 
μεταχείριση των οδηγών και μεταφορέων, 
με επιζήμιες συνέπειες στις εργασιακές και 
κοινωνικές συνθήκες και στους όρους του 
ανταγωνισμού στον τομέα.

(4) Από την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας της υφιστάμενης 
κοινωνικής νομοθεσίας της Ένωσης στον 
τομέα των οδικών μεταφορών, 
εντοπίστηκαν ορισμένα κενά στις 
υφιστάμενες διατάξεις και ελλείψεις στην 
επιβολή τους. Επιπλέον, υπάρχουν 
ορισμένες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών 
μελών στην ερμηνεία και την εφαρμογή 
των κανόνων, γεγονός που δημιουργεί 
ανασφάλεια δικαίου και οδηγεί στην 
παράνομη πρακτική της άνισης 
μεταχείρισης των οδηγών και μεταφορέων 
σε ορισμένα κράτη μέλη, με επιζήμιες 
συνέπειες στις εργασιακές και κοινωνικές 
συνθήκες και στους όρους του 
ανταγωνισμού στον τομέα.

Or. pl


