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SV Förenade i mångfalden SV

22.3.2019 A8-0206/723

Ändringsförslag 723
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
för ECR-gruppen

Betänkande A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Tillsynskrav och särskilda bestämmelser för utstationering av förare inom vägtransportsektorn
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) För att skapa en säker, effektiv och 
socialt ansvarsfull vägtransportsektor är det 
nödvändigt att säkerställa tillfredsställande 
arbetsvillkor och socialt skydd för förare, å 
ena sidan, och lämpliga affärsvillkor och 
lämpliga villkor som främjar rättvis 
konkurrens för operatörer, å andra sidan.

(1) För att skapa en säker, effektiv och 
socialt ansvarsfull vägtransportsektor är det 
nödvändigt att säkerställa fri rörlighet för 
varor och frihet att tillhandahålla 
tjänster, tillfredsställande arbetsvillkor och 
socialt skydd för förare samt lämpliga 
affärsvillkor, samtidigt som man 
respekterar de grundläggande friheterna, 
den fria rörligheten av varor och friheten 
att tillhandahålla tjänster, framför allt 
såsom dessa garanteras i fördragen.

Or. pl
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SV Förenade i mångfalden SV

22.3.2019 A8-0206/724

Ändringsförslag 724
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
för ECR-gruppen

Betänkande A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Tillsynskrav och särskilda bestämmelser för utstationering av förare inom vägtransportsektorn
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Alla bestämmelser för 
vägtransport måste vara proportionerliga 
och motiverade och får inte innebära att 
utövandet av fördragsenliga 
grundläggande friheter, t.ex. den fria 
rörligheten för varor och friheten att 
tillhandahålla tjänster, hindras eller görs 
mindre lockande, i syfte att upprätthålla 
eller rentav öka unionens 
konkurrenskraft, vilket inbegriper 
kostnader för produkter och tjänster 
genom att förarnas arbetsvillkor och 
sociala skydd samt sektorns särdrag 
respekteras, eftersom förare är 
arbetstagare med hög rörlighet och inte 
utstationerade arbetstagare.

Or. pl
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SV Förenade i mångfalden SV

22.3.2019 A8-0206/725

Ändringsförslag 725
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
för ECR-gruppen

Betänkande A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Tillsynskrav och särskilda bestämmelser för utstationering av förare inom vägtransportsektorn
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Den höga rörlighet som är 
förbunden med vägtransporttjänster kräver 
särskild uppmärksamhet när det gäller att 
säkerställa att förare kan dra nytta av de 
rättigheter till vilka de är berättigade och 
att operatörer inte ställs inför 
oproportionerliga administrativa hinder 
som i onödan begränsar deras frihet att 
tillhandahålla gränsöverskridande tjänster.

(2) Den höga rörlighet som är 
förbunden med vägtransporttjänster kräver 
särskild uppmärksamhet när det gäller att 
säkerställa att förare kan dra nytta av de 
rättigheter till vilka de är berättigade och 
att operatörer, av vilka flertalet (90 %) är 
små och medelstora företag med färre än 
tio anställda, inte ställs inför 
oproportionerliga administrativa hinder 
eller otillbörliga och diskriminerande 
kontroller som i alltför hög grad begränsar 
deras frihet att tillhandahålla 
gränsöverskridande tjänster.

Or. pl
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SV Förenade i mångfalden SV

22.3.2019 A8-0206/726

Ändringsförslag 726
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
för ECR-gruppen

Betänkande A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Tillsynskrav och särskilda bestämmelser för utstationering av förare inom vägtransportsektorn
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Balansen mellan åtgärder för att 
förbättra de sociala villkoren och 
arbetsvillkoren för förare, å ena sidan, 
och åtgärder för att underlätta utövandet 
av friheten att tillhandahålla 
vägtransporttjänster som bygger på rättvis 
konkurrens mellan nationella och utländska 
operatörer, å andra sidan, är avgörande för 
en väl fungerande inre marknad.

(3) Balansen mellan åtgärder för att 
säkerställa friheten att tillhandahålla 
vägtransporttjänster som bygger på icke-
diskriminerande konkurrens mellan 
nationella och utländska operatörer enligt 
fördraget, å ena sidan, och förarnas 
sociala villkor och arbetsvillkor, å andra 
sidan, är avgörande för en väl fungerande 
inre marknad.

Or. pl
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SV Förenade i mångfalden SV

22.3.2019 A8-0206/727

Ändringsförslag 727
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
för ECR-gruppen

Betänkande A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Tillsynskrav och särskilda bestämmelser för utstationering av förare inom vägtransportsektorn
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Balansen mellan åtgärder för att 
förbättra de sociala villkoren och 
arbetsvillkoren för förare, å ena sidan, och 
åtgärder för att underlätta utövandet av 
friheten att tillhandahålla 
vägtransporttjänster som bygger på rättvis 
konkurrens mellan nationella och 
utländska operatörer, å andra sidan, är 
avgörande för en väl fungerande inre 
marknad.

(3) Balansen mellan åtgärder för att 
förbättra de sociala villkoren och 
arbetsvillkoren för förare, å ena sidan, och 
åtgärder för att underlätta utövandet av 
friheten att tillhandahålla 
vägtransporttjänster som bygger på rättvis 
konkurrens mellan operatörer i unionen, å 
andra sidan, är avgörande för en väl 
fungerande inre marknad.

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/728

Ändringsförslag 728
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
för ECR-gruppen

Betänkande A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Tillsynskrav och särskilda bestämmelser för utstationering av förare inom vägtransportsektorn
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Vid en utvärdering av 
ändamålsenligheten och effektiviteten i 
unionens nuvarande sociallagstiftning på 
vägtransportområdet upptäcktes dels vissa 
kryphål i de befintliga bestämmelserna, 
dels brister i fråga om verkställigheten av 
bestämmelserna. Dessutom finns det ett 
antal avvikelser mellan medlemsstaterna 
vad gäller tolkningen, tillämpningen och 
genomförandet av bestämmelserna. Detta 
skapar rättslig osäkerhet och ojämlik 
behandling av förare och operatörer, vilket 
är skadligt för arbetsvillkoren, de sociala 
villkoren och konkurrensvillkoren i 
sektorn.

(4) Vid en utvärdering av 
ändamålsenligheten och effektiviteten i 
unionens nuvarande sociallagstiftning på 
vägtransportområdet upptäcktes dels vissa 
kryphål i de befintliga bestämmelserna, 
dels brister i fråga om verkställigheten av 
bestämmelserna. Dessutom finns det ett 
antal avvikelser mellan medlemsstaterna 
vad gäller tolkningen, tillämpningen och 
genomförandet av bestämmelserna. Detta 
skapar rättslig osäkerhet samt en olaglig 
och orättmätig praxis med ojämlik 
behandling av förare och operatörer i vissa 
medlemsstater, vilket är skadligt för 
arbetsvillkoren, de sociala villkoren och 
konkurrensvillkoren i sektorn.

Or. pl


