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ETTEPANEKUD 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. märgib, et tehnoloogia arengu ja digiteerimise tulemusel on postiteenuste sektor viimastel 

aastatel tugevasti muutunud ning et postiteenuste moderniseerimine ja mitmekesistumine 

on oluliselt mõjutanud sektori töötingimusi ja tööhõivet, eelkõige kõrvalistes, maa- ja 

mägipiirkondades, ja et üldine tööhõive on viimase 20 aastaga kahanenud ning langes 

perioodil 2012–2013 Euroopa Liidu 28 riigis 4,4 % võrra; 

2. osutab sellele, et kirjade arv ELis väheneb, kuna paberkandjal post on asendunud 

digivahenditega, samas kui kiirteenuse valdkonnas nõudlus üha suureneb; märgib, et 

universaalteenuse pakkujate poolt tööle võetavate inimeste arv on vähenenud, mis tuleneb 

kirjade arvu vähenemisest koos moderniseerimise ja suurema automatiseerimisega; 

märgib, et inimestele kodust teenustele ja teabevahetusele juurdepääsu võimaldava 

tehnoloogilise arengu tõttu on vähenenud postkontorite ja seega ka selle sektori töötajate 

arv; 

3. tuletab meelde, et postiteenuste osutamine on vajalik ELi regionaalarengu, sotsiaalse 

kaasatuse ning majandusliku ja territoriaalse ühtekuuluvuse jaoks ning et see etendab eriti 

tähtsat rolli maapiirkondades ja äärealadel, nagu on kirjeldatud postiteenuste direktiivi 

artikli 3 lõikes 2 ning põhjendustes 19, 20 ja 22; tuletab meelde, et seepärast on 

postiteenuste säilitamine kõrvalistes, maa- või mägipiirkondades väga oluline, et 

hõlbustada inimestevahelist suhtlust ning pakkuda asendamatuid postiteenuseid, k.a 

kohalikud juurdepääsupunktid; kutsub seetõttu liikmesriike üles hindama postiteenuste 

direktiivi (97/67/EÜ, mida on muudetud direktiiviga 2008/6/EÜ) mõju Euroopa 

kodanikele, eriti neile, kes elavad kõrvalistes, maa- või mägipiirkondades, ja kindlustama, 

et oleks tagatud universaalteenuste osutamine vähemalt viiel päeval nädalas, nagu on ette 

nähtud direktiiviga 2008/6/EÜ; kutsub liikmesriike üles kiirendama lairibaühenduse 

kasutuselevõttu maapiirkondades, et nendes oleks võimalik täiel määral ära kasutada 

digitaalse ühtse turu potentsiaali, eelkõige töökohtade loomise, konkurentsivõime, 

innovatsiooni ja uutele internetipõhistele teenustele, eriti internetipõhistele postiteenustele 

juurdepääsu valdkonnas, ning tagama teenuste jätkumise ja edaspidise kasvu; tuletab 

meelde, et postisektori turu täielik avamine ei tohiks viia erasektori teenuste 

koondumiseni tulusamatesse piirkondadesse, nagu tihedalt asustatud alad; palub seepärast, 

et vastutavad ametiasutused analüüsiksid nn koore riisumise negatiivseid tagajärgi ja 

hoiaksid need ära; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles vahetama parimaid tavasid seoses 

universaalteenuse osutajatega; 

4. märgib, et osalise tööajaga töötajate, renditöötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv 

sektoris on kasvanud ning üldine arengusuund on paindlikumate töölepingute poole, mis 

võivad teatud tingimustel põhjustada töötajate piisava kaitseta ebakindlaid töökohti; 

väljendab heameelt uute tööaja mudelite väljaarendamise üle töötajatele, kes ühendavad 

seeläbi näiteks paremini töö- ja pereelu, saavad läbida tööalase täiendkoolituse või leiavad 

võimaluse töötada osalise tööajaga; märgib, et uued, paindlikud töölepingud peavad 

välistama sellised võimalikud ohud nagu töötajate ülekoormus või tulemustele mittevastav 

töötasu; rõhutab seepärast ühelt poolt vajadust tööjõuturu paindlikkuse järele ning teiselt 

poolt vajadust töötajate majandusliku ja sotsiaalse turvalisuse järele; rõhutab, et 
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tööjõukulude vähendamist töötingimuste ja tööhõivestandardite arvelt ei tohiks käsitada 

paindlikkusena; palub, et komisjon ja liikmesriigid jälgiksid tegevust, et tegeleda 

postisektoris fiktiivse füüsilisest isikust ettevõtjana töötamisega; nõuab tungivalt, et 

liikmesriigid hoiaksid üldisemalt ära selle, et töölepingute paindlikkus avaldaks töötajatele 

negatiivset mõju; 

5. märgib, et mõningates liikmesriikides on postisektori liberaliseerimise tagajärjel 

universaalteenuse pakkujate ja konkureerivate postiteenuse pakkujate töötingimused ja 

palgad on väga erinevad; rõhutab, et sektoris on vaja jätkusuutlikumat kvaliteetset 

tööhõivet; 

6. väljendab heameelt ametiühingute tähtsa rolli üle, kes paljudes liikmesriikides 

universaalteenuse osutajatega koostööd teevad, et postiteenuste sektori muutused oleksid 

sotsiaalselt vastuvõetavad; rõhutab, kui tähtsad on postisektoris tugevad ja sõltumatud 

sotsiaalpartnerid, institutsionaliseeritud sotsiaaldialoog ja töötajate osalemine äriühinguga 

seotud küsimustes; 

7. juhib tähelepanu mitmetele kõlvatu konkurentsi juhtudele postisektoris; tuletab meelde, et 

kõlvatu konkurents1 võib süvendada töötingimuste halvenemist; palub, et vastutavad 

ametiasutused karistaksid nõuetekohaselt mis tahes taolist väärkäitumist; 

8. rõhutab seda, kui oluline on jälgida kohustuslikest sõidu- ja puhkeaegadest ning ka 

tööaegadest kinnipidamist postisektoris; on seisukohal, et järelevalve peaks toimuma 

sõidukitesse paigaldatud digitaalsete kontrolliseadmete abil; tuletab meelde, et määrust 

(EÜ) nr 165/2014 (autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta) ei kohaldata alla 3,5 

tonni kaaluvatele sõidukitele; nõuab seetõttu töö- ja puhkeajaga seotud nõuete täitmise 

kontrolli tõhustamist; tuletab meelde, et kõiki töötaja tegevusega seotud ülesandeid tuleb 

lugeda tööajaks; rõhutab samuti, kui tähtis on jälgida vastavust Euroopa ja riiklike 

töötervishoiu ja tööohutuse standarditele (sh sõidukite tingimusi) kõigi postisaadetistega 

seotud inimeste puhul, hoolimata sellest, kas tegemist on füüsilisest isikust ettevõtja, 

alltöövõtja, ajutise või lepingulise töötajaga; 

9. peab vajalikuks tagada tasakaal vaba konkurentsi, tarbijate vajaduste, universaalteenuse 

jätkusuutlikkuse ja selle rahastamise ning töökohtade säilitamise vahel; 

10. väljendab muret seoses katsetega hoiduda kõrvale kehtivatest miinimumpalga 

eeskirjadest, suurendades töökoormust mahuni, mida ei ole võimalik teostada tasustatud 

tööaja jooksul; 

11. osutab sellele, et ümberkorralduste ja uute tegevusvaldkondade (nagu logistika, 

finantsteenused või telefon) kasutuselevõtmise käigus võidakse postiteenuste sektoris luua 

ka uusi töökohti; juhib tähelepanu koolituse, täienduskoolituse ja ümberõppe tähtsusele, et 

aidata töötajail omandada selliseid 21. sajandi tööoskusi nagu digitaaloskused, ja toonitab, 

kui tähtis on sellega seoses sotsiaalpartnerite roll; märgib, et mõnes liikmesriigis edukalt 

läbi viidud postiteenuste sektori mitmekesistamisprojektid, sealhulgas finantsteenuste (nt 

postisäästupangad) laiendamine, kohaliku omavalitsuse teenused, digitaalse ja 

hübriidpostiteenuse osutamine ja pakivedu ettevõtjalt kliendile, on hoidnud ära massilist 

töökohtade kaotust; on seisukohal, et töötajatele uute tehnoloogiate (nt IT ja 

                                                 
1 COM(2015)0568, lk 6. 
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jälgimisrakendused) asjakohane tutvustamine on tööandja ülesanne; rõhutab, et ajutiste 

lepingute puhul peab töötajate vastava ettevalmistuse ja koolitamisega tegelema vahendav 

agentuur; 

12. juhib tähelepanu sellele, et programmi „Erasmus+“ kutsehariduse ja -koolituse 

alaprogramm „Leonardo da Vinci“ pakub väärtuslikku toetust postiteenuste 

ümberkujundamises; märgib, et ka vanemad töötajad peavad läbima ümber- ja täiendõppe 

ning ka see võib põhjustada stressi; 

13. rõhutab võimalusi, mida kasvav postipakkide turg pakub tarbijatele, VKEdele ja e-

jaemüüjatele ning postisektorilegi nii liikmesriikide piires kui ka piiriüleselt; toonitab 

siiski, et valdkonna kasvust kasu saamiseks peavad teenused, nagu piiriülene pakivedu, 

olema taskukohased, juurdepääsetavad ja kättesaadavad läbipaistvate hindadega ning 

piisavate kättetoimetamise lisavõimalustega (nt tuvastus- ja jälgimisvahendid ja 

kohaletoimetamisteenuste koostalitlusvõime); 

14. tunneb heameelt postisektori sotsiaaldialoogi komitee olulise töö üle ning toonitab 

Euroopa sotsiaalpartnerite algatatud projekti „Managing demographic challenges and 

finding sustainable Solutions by the social partners in the postal sector“ (Sotsiaalpartnerid 

ohjavad postisektoris demograafilisi probleeme ja otsivad kestlikke lahendusi); 

15. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles koguma rohkem andmeid töötajate arvu ja 

töötingimuste kohta postiteenuste sektoris, et tegelikku olukorda pärast turgude täielikku 

avanemist paremini hinnata ning muutustele kiiresti reageerida ja võimalikke probleeme 

tõhusalt lahendada; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles hoolikalt jälgima uusi 

automaatseid posti kättetoimetamise viise, nende mõju töötingimustele ja tööhõivele ning 

hindama vajadust sotsiaal- ja tööõigusaktide moderniseerimise järele, kui see on vajalik, et 

pidada sammu muutustega postisektoris; julgustab ka sotsiaalpartnereid vajaduse korral 

uuendama kollektiivlepinguid, et tagada kõrgeid töö- ja töölevõtustandardeid; 

16. tunneb heameelt asjaolu üle, et mõned liikmesriigid kohaldavad direktiivi 97/67/EÜ artikli 

9 lõike 2 teise lõigu viiendat taanet, ning kutsub kõiki liikmesriike võtma töötingimusi 

litsentside ja lubade andmisel kriteeriumina arvesse; 

17. rõhutab kvaliteetsete kestlike töökohtade hüvesid posti- ja postipakkide kättetoimetamise 

teenuste vallas, sealhulgas tarbijatele pakutavate teenuste kõrgete ja püsivate standardite 

tagamise osas; 

18. tunneb heameelt asjaolu üle, et universaalteenuste osutajad on liikmesriikides reeglina 

sõlminud kollektiivlepingud, ja tuletab meelde nende keskset rolli; ergutab 

sotsiaalpartnereid kooskõlas riigi seaduste ja tavadega pidama kõikides postiteenuste 

valdkondades läbirääkimisi kollektiivlepingute üle, sest need on tõhusaks vahendiks, mis 

aitab takistada sotsiaalsete, töö- ja tööhõivestandardite allakäiku ning tagada kõikide 

töötajate inimväärset tasustamist ja õiglast konkurentsi postiteenuste osutajate vahel; 

19. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma postiteenuste turgu, eelkõige ühtse digitaalse 

turu loomist reguleerivate õigusaktide kavandamisel arvesse universaalteenuseid osutavate 

avalike postivaldkonna ettevõtjate strateegilist tähtsust ja vajadust tagada postiteenuste 

sektori töötajate õiguste kõrged kaitsestandardid; 
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20. kutsub liikmesriike üles tagama kõigile postiteenuste sektori töötajatele inimväärsed 

töötingimused, k.a nõutaval tasemel töötervishoid ja tööohutus, hoolimata nende 

tööandjaks oleva ettevõtte suurusest ja liigist, töökohast või kehtivast lepingust; rõhutab 

tööohutuse ja töötervishoiu tähtsust, pidades eelkõige silmas demograafilisi muutusi ja 

töötajate suurt liikuvust postisektoris; tunneb heameelt Euroopa Tööohutuse ja 

Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) koostöö üle selle sektori sotsiaalpartneritega 

kampaania „Tervislik töökoht hoiab stressi ohjes“ raames.  
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