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22.3.2019 A8-0206/723

Amendement 723
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
namens de ECR-Fractie

Verslag A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van bestuurders 
in de wegvervoersector
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Om tot een veilige, efficiënte en 
sociaal verantwoordelijke 
wegvervoersector te komen, moeten 
enerzijds correcte arbeidsvoorwaarden en 
sociale bescherming voor bestuurders 
worden verzekerd en anderzijds passende 
bedrijfsomstandigheden en eerlijke 
concurrentievoorwaarden voor 
ondernemers.

(1) Om tot een veilige, efficiënte en 
sociaal verantwoordelijke 
wegvervoersector te komen, moeten 
enerzijds het vrij verkeer van goederen en 
de vrijheid van dienstverlening, correcte 
arbeidsvoorwaarden en sociale 
bescherming voor bestuurders worden 
verzekerd en anderzijds passende 
bedrijfsomstandigheden, waarbij de 
fundamentele vrijheden, het vrij verkeer 
van goederen en in het bijzonder de 
vrijheid van dienstenverlening worden 
geëerbiedigd, zoals gewaarborgd door de 
Verdragen.

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/724

Amendement 724
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
namens de ECR-Fractie

Verslag A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van bestuurders 
in de wegvervoersector
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Alle nationale regels die worden 
toegepast op het wegvervoer moeten 
evenredig en gerechtvaardigd zijn en 
mogen de uitoefening van in het Verdrag 
gewaarborgde fundamentele vrijheden, 
zoals het vrij verkeer van goederen en de 
vrijheid van dienstverlening, niet 
belemmeren of minder aantrekkelijk 
maken, teneinde de concurrentie binnen 
de Unie, met inbegrip van de kosten van 
producten en diensten, te behouden of 
zelfs te vergroten, met inachtneming van 
de arbeidsomstandigheden en sociale 
bescherming van bestuurders en de 
specifieke kenmerken van de sector, 
aangezien bestuurders zeer mobiele 
werknemers en geen ter beschikking 
gestelde werknemers zijn.

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/725

Amendement 725
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
namens de ECR-Fractie

Verslag A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van bestuurders 
in de wegvervoersector
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Wegvervoersdiensten worden 
gekenmerkt door een hoge mobiliteit; 
derhalve moet bijzondere aandacht uitgaan 
naar het verzekeren dat bestuurders de 
rechten genieten waarop zij aanspraak 
kunnen maken en dat ondernemers niet 
worden geconfronteerd met buitensporige 
administratieve hinderpalen die hun 
vrijheid om grensoverschrijdende diensten 
te verlenen uitermate beperken.

(2) Wegvervoersdiensten worden 
gekenmerkt door een hoge mobiliteit; 
derhalve moet bijzondere aandacht uitgaan 
naar het verzekeren dat bestuurders de 
rechten genieten waarop zij aanspraak 
kunnen maken en dat ondernemers, 
grotendeels (90 %) kmo's met minder dan 
tien werknemers, niet worden 
geconfronteerd met buitensporige 
administratieve hinderpalen of ongegronde 
en discriminerende controles die hun 
vrijheid om grensoverschrijdende diensten 
te verlenen uitermate beperken.

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/726

Amendement 726
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
namens de ECR-Fractie

Verslag A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van bestuurders 
in de wegvervoersector
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het evenwicht tussen betere sociale 
en arbeidsvoorwaarden voor bestuurders 
en de vrijheid om wegvervoersdiensten te 
verlenen op basis van eerlijke concurrentie 
tussen binnen- en buitenlandse 
ondernemers is van cruciaal belang voor de 
goede werking van de interne markt.

(3) Het evenwicht tussen de vrijheid 
om wegvervoersdiensten te verlenen op 
basis van niet-discriminerende 
concurrentie tussen binnen- en 
buitenlandse ondernemers, als verankerd 
in het Verdrag, en de behoefte aan 
passende sociale en arbeidsvoorwaarden 
voor bestuurders is van cruciaal belang 
voor de goede werking van de interne 
markt.

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/727

Amendement 727
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
namens de ECR-Fractie

Verslag A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van bestuurders 
in de wegvervoersector
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het evenwicht tussen betere sociale 
en arbeidsvoorwaarden voor bestuurders en 
de vrijheid om wegvervoersdiensten te 
verlenen op basis van eerlijke concurrentie 
tussen binnen- en buitenlandse 
ondernemers is van cruciaal belang voor 
de goede werking van de interne markt.

(3) Het evenwicht tussen betere sociale 
en arbeidsvoorwaarden voor bestuurders en 
de vrijheid om wegvervoersdiensten te 
verlenen op basis van eerlijke concurrentie 
tussen ondernemers in de Unie is van 
cruciaal belang voor de goede werking van 
de interne markt.

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/728

Amendement 728
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
namens de ECR-Fractie

Verslag A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van bestuurders 
in de wegvervoersector
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Uit een evaluatie van de 
effectiviteit en efficiëntie van de huidige 
sociale Unieregelgeving inzake 
wegvervoer is gebleken dat de bestaande 
wetgeving achterpoortjes bevat en de 
handhaving tekortschiet. Bovendien 
worden de regels in de lidstaten op 
verschillende wijze geïnterpreteerd, 
toegepast en uitgevoerd. Dat zorgt voor 
rechtsonzekerheid en een ongelijke 
behandeling van bestuurders en 
ondernemers, met nadelige gevolgen voor 
de arbeidsomstandigheden, de sociale 
voorwaarden en de concurrentie in de 
sector.

(4) Uit een evaluatie van de 
effectiviteit en efficiëntie van de huidige 
sociale Unieregelgeving inzake 
wegvervoer is gebleken dat de bestaande 
wetgeving achterpoortjes bevat en de 
handhaving tekortschiet. Bovendien 
worden de regels in de lidstaten op 
verschillende wijze geïnterpreteerd, 
toegepast en uitgevoerd. Dat zorgt voor 
rechtsonzekerheid en leidt tot de illegale 
en onwettige praktijk dat bestuurders en 
ondernemers in bepaalde lidstaten 
ongelijk worden behandeld, met nadelige 
gevolgen voor de arbeidsomstandigheden, 
de sociale voorwaarden en de concurrentie 
in de sector.

Or. pl


