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Muudatusettepanek 1
Phil Bennion

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et vaja on kinni pidada 
kindlaksmääratud roolisoleku- ja 
puhkeaegadest ning seadusejärgsetest 
tööaegadest, arvestada kõiki asjaomased 
tööd tööaja sisse ning kontrollida Euroopa 
töö- ja tervisekaitsenormide täitmist, muu 
hulgas kõikide pakiveoga tegelevate isikute 
tingimusi sõidukites;

1. rõhutab, et vaja on kinni pidada 
kindlaksmääratud roolisoleku- ja 
puhkeaegadest ning seadusejärgsetest 
tööaegadest ning kontrollida Euroopa töö-
ja tervisekaitsenormide täitmist, muu 
hulgas kõikide pakiveoga tegelevate isikute 
tingimusi sõidukites;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Martin Kastler

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et vaja on kinni pidada 
kindlaksmääratud roolisoleku- ja 
puhkeaegadest ning seadusejärgsetest 
tööaegadest, arvestada kõiki asjaomased 
tööd tööaja sisse ning kontrollida Euroopa 
töö- ja tervisekaitsenormide täitmist, muu 
hulgas kõikide pakiveoga tegelevate 
isikute tingimusi sõidukites;

1. rõhutab, et vaja on kinni pidada 
kindlaksmääratud roolisoleku- ja 
puhkeaegadest ning seadusejärgsetest 
tööaegadest, arvestada kõik asjaomased 
tööd tööaja sisse ning kontrollida Euroopa 
töö- ja tervisekaitsenormide täitmist;

Or. de

Muudatusettepanek 3
Jutta Steinruck, Bernadette Vergnaud

Arvamuse projekt
Punkt 1
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et vaja on kinni pidada
kindlaksmääratud roolisoleku- ja
puhkeaegadest ning seadusejärgsetest 
tööaegadest, arvestada kõiki asjaomased 
tööd tööaja sisse ning kontrollida Euroopa 
töö- ja tervisekaitsenormide täitmist, muu 
hulgas kõikide pakiveoga tegelevate isikute 
tingimusi sõidukites;

1. rõhutab, et vaja on kontrollida
kindlaksmääratud roolisoleku- ja
puhkeaegasid ning seadusejärgseid 
tööaegasid, arvestada kõik asjaomased 
tööd tööaja sisse ning kontrollida Euroopa 
töö- ja tervisekaitsenormide täitmist, muu 
hulgas kõikide pakiveoga tegelevate isikute 
tingimusi sõidukites, sõltumata nende 
seisundist, olgu siis tegemist füüsilisest 
isikust ettevõtjate, alltöövõtjate, 
renditöötajate või töövõtulepingu alusel 
töötajatega; järelevalve toimub sõidukisse 
paigaldatud digitaalsete kontrolliseadmete 
abil;

Or. de

Muudatusettepanek 4
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. kiidab heaks komisjoni panuse 
pakkide piiriülese kättetoimetamise 
lihtsustamisel tarbijate ja ettevõtjate jaoks 
kättetoimetamisprotsessi suurema 
läbipaistvuse, jälgimisvõimaluste ja 
kvaliteedistandardite kehtestamise kaudu 
ühise Euroopa kättetoimetamisturu 
loomise eesmärgil;

Or. de

Muudatusettepanek 5
Martin Kastler

Arvamuse projekt
Punkt 2
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunnistab, et e-kaubandus on kasvav 
turg; juhib tähelepanu äri- ja 
finantssurvele, mis langeb tarnijatele 
kasvava e-kaubanduse vajadustega 
kohanemiseks tehtavate investeeringute ja 
võetavate meetmete tõttu; on seetõttu 
seisukohal, et konkurents e-kaubanduses 
ei tohi toimida töötajate kulul; rõhutab, et 
hinnad tuleb kalkuleerida selliselt, et 
oleksid tagatud liikmesriigis kehtivad 
teenistus- ja töötingimused, kaasa arvatud 
alampalk või lepingujärgne palk;

2. tunnistab, et e-kaubandus on tähtis 
kasvav turg, mida on vaja kogu Euroopas 
toimiva pakiveo siseturu kaudu edendada 
– seadmata sealjuures piiriüleselt 
kahtluse alla mõistlikke 
sotsiaalstandardeid ning seadmata 
VKEsid ja idufirmasid halvemasse 
olukorda;

Or. de

Muudatusettepanek 6
Sari Essayah

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunnistab, et e-kaubandus on kasvav 
turg; juhib tähelepanu äri- ja 
finantssurvele, mis langeb tarnijatele 
kasvava e-kaubanduse vajadustega 
kohanemiseks tehtavate investeeringute ja 
võetavate meetmete tõttu; on seetõttu 
seisukohal, et konkurents e-kaubanduses
ei tohi toimida töötajate kulul; rõhutab, et 
hinnad tuleb kalkuleerida selliselt, et 
oleksid tagatud liikmesriigis kehtivad 
teenistus- ja töötingimused, kaasa arvatud 
alampalk või lepingujärgne palk;

2. tunnistab, et e-kaubandus on kasvav 
turg; juhib tähelepanu äri- ja 
finantssurvele, mis langeb tarnijatele 
kasvava e-kaubanduse vajadustega 
kohanemiseks tehtavate investeeringute ja 
võetavate meetmete tõttu; on seetõttu 
seisukohal, et konkurents e-kaubanduse 
pakiveos ei tohi toimida liikmesriigis
kehtivate teenistus- ja töötingimuste 
järgimise arvelt, vaid nende täitmine peab 
olema tagatud, kaasa arvatud alampalk või 
lepingujärgne palk;

Or. fi

Muudatusettepanek 7
Phil Bennion
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Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunnistab, et e-kaubandus on kasvav 
turg; juhib tähelepanu äri- ja 
finantssurvele, mis langeb tarnijatele 
kasvava e-kaubanduse vajadustega 
kohanemiseks tehtavate investeeringute ja 
võetavate meetmete tõttu; on seetõttu 
seisukohal, et konkurents e-kaubanduses ei
tohi toimida töötajate kulul; rõhutab, et 
hinnad tuleb kalkuleerida selliselt, et 
oleksid tagatud liikmesriigis kehtivad 
teenistus- ja töötingimused, kaasa arvatud 
alampalk või lepingujärgne palk;

2. tunnistab, et e-kaubandus on kasvav 
turg; juhib tähelepanu äri- ja 
finantssurvele, mis langeb tarnijatele 
kasvava e-kaubanduse vajadustega 
kohanemiseks tehtavate investeeringute ja 
võetavate meetmete tõttu; on seetõttu 
seisukohal, et pikas perspektiivis ei hakka 
konkurents e-kaubanduses toimima
töötajate kulul; rõhutab, et tagada tuleks
liikmesriigis kehtivad teenistus- ja 
töötingimused, kaasa arvatud alampalk või 
lepingujärgne palk;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Sari Essayah

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on arvamusel, et asjakohaste 
ümberkujundamis- ja 
kohandamismeetmete otsustava tähtsusega 
eeltingimuseks on töötajate õpe ja 
täiendusõpe; on seisukohal, et tööandja 
ülesanne on õpetada töötajaid piisaval 
määral kasutama uusi tehnoloogiaid, 
millest võib e-kaubanduse kasvavat mahtu 
ja keerukust arvestades kasu olla;

3. on arvamusel, et asjakohaste 
ümberkujundamis- ja 
kohandamismeetmete üheks otsustava 
tähtsusega eeltingimuseks on ühilduvate 
infosüsteemide arendamine ja töötajate 
õpe ja täiendusõpe nende kasutamiseks; on 
seisukohal, et tööandja ülesanne on 
õpetada töötajaid piisaval määral kasutama 
ka muid uusi tehnoloogiaid, millest võib e-
kaubanduse kasvavat mahtu ja keerukust 
arvestades kasu olla;

Or. fi

Muudatusettepanek 9
Jutta Steinruck, Bernadette Vergnaud
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Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on arvamusel, et asjakohaste 
ümberkujundamis- ja 
kohandamismeetmete otsustava tähtsusega 
eeltingimuseks on töötajate õpe ja 
täiendusõpe; on seisukohal, et tööandja 
ülesanne on õpetada töötajaid piisaval 
määral kasutama uusi tehnoloogiaid, 
millest võib e-kaubanduse kasvavat mahtu 
ja keerukust arvestades kasu olla;

3. on arvamusel, et asjakohaste 
ümberkujundamis- ja 
kohandamismeetmete otsustava tähtsusega 
eeltingimuseks on töötajate õpe ja 
täiendusõpe; on seisukohal, et tööandja 
ülesanne on õpetada töötajaid piisaval 
määral kasutama uusi tehnoloogiaid, nagu 
IT- ja jälgimisrakendused ning GPS-
süsteemid, millest võib e-kaubanduse 
kasvavat mahtu ja keerukust arvestades 
kasu olla; renditöö korral peab töötajate 
vastava ettevalmistuse ja koolitamisega 
tegelema vahendav agentuur;

Or. de

Muudatusettepanek 10
Sari Essayah

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. peab rohelise raamatu puuduseks seda, 
et selles ei pöörata tähelepanu õppe ja 
täiendusõppe võimalustele ega kohase 
töötasu küsimustele; peab teiseks 
puuduseks sotsiaalpartnerite ebapiisavat 
kaasatust; märgib, et majandusliku 
reguleerimisega peab kaasnema 
sotsiaalne reguleerimine, eriti sellise 
tööhõive puhul, mis põhineb füüsilisest 
isikust ettevõtjana tegutsemisel ning 
tähtajalisel ja osalise tööajaga töötamisel;

välja jäetud

Or. fi
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Muudatusettepanek 11
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. peab rohelise raamatu puuduseks seda, 
et selles ei pöörata tähelepanu õppe ja 
täiendusõppe võimalustele ega kohase 
töötasu küsimustele; peab teiseks 
puuduseks sotsiaalpartnerite ebapiisavat 
kaasatust; märgib, et majandusliku 
reguleerimisega peab kaasnema sotsiaalne 
reguleerimine, eriti sellise tööhõive puhul, 
mis põhineb füüsilisest isikust ettevõtjana 
tegutsemisel ning tähtajalisel ja osalise 
tööajaga töötamisel;

4. peab vajalikuks, et pakiveoettevõtted 
pakuksid oma vajadustele vastavaid õppe 
ja täiendusõppe võimalusi ja maksaksid 
oma töötajatele asjakohast töötasu; juhib 
tähelepanu asjaolule, et mõnedes 
liikmesriikides oleks võimalik 
sotsiaalpartnereid rohkem kaasata; 
märgib, et majandusliku reguleerimisega 
peab kaasnema sotsiaalne reguleerimine, 
eriti sellise tööhõive puhul, mis põhineb 
füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemisel 
ning tähtajalisel ja osalise tööajaga 
töötamisel;

Or. de

Muudatusettepanek 12
Phil Bennion

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. peab rohelise raamatu puuduseks seda, 
et selles ei pöörata tähelepanu õppe ja 
täiendusõppe võimalustele ega kohase 
töötasu küsimustele; peab teiseks 
puuduseks sotsiaalpartnerite ebapiisavat 
kaasatust; märgib, et majandusliku 
reguleerimisega peab kaasnema sotsiaalne 
reguleerimine, eriti sellise tööhõive puhul, 
mis põhineb füüsilisest isikust ettevõtjana 
tegutsemisel ning tähtajalisel ja osalise 
tööajaga töötamisel;

4. peab vajalikuks, et kõnealuse sektori 
töötajatel oleks juurdepääs täiendusõppe 
võimalustele ja et neid tasustataks 
liikmesriigi õiguse või tavade kohaselt;
arvab ka seda, et mõnes liikmesriigis
võiksid sotsiaalpartnerid rohkem kaasatud 
olla; märgib, et majandusliku 
reguleerimisega peaks sobival juhul
kaasnema sotsiaalne reguleerimine, eriti 
sellise tööhõive puhul, mis põhineb 
füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemisel 
ning tähtajalisel ja osalise tööajaga 
töötamisel;
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Or. en

Muudatusettepanek 13
Sari Essayah

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. peab pakiveoettevõtete puhul 
taunitavaks, et väljaspool 
universaalteenust on allhanke osakaal 
ülisuur ning sellega seoses jäetakse
seaduse ja tariifilepingu nõuded töö- ja 
teenistustingimuste osas sageli täitmata;

5. leiab, et allhangete võimalik 
sisseostmine tuleb teha nii, et sellega 
seoses seaduse ja tariifilepingu nõuded töö-
ja teenistustingimuste osas täitmata ei 
jääks;

Or. fi

Muudatusettepanek 14
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. peab pakiveoettevõtete puhul 
taunitavaks, et väljaspool 
universaalteenust on allhanke osakaal 
ülisuur ning sellega seoses jäetakse
seaduse ja tariifilepingu nõuded töö- ja 
teenistustingimuste osas sageli täitmata;

5. nõuab, et pakiveoettevõtete ülisuur
allhanke osakaal väljaspool 
universaalteenust ei tohi viia selleni, et
seaduse ja tariifilepingu nõuded töö- ja 
teenistustingimuste osas jäetakse sageli 
täitmata;

Or. de

Muudatusettepanek 15
Phil Bennion

Arvamuse projekt
Punkt 5
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. peab pakiveoettevõtete puhul 
taunitavaks, et väljaspool 
universaalteenust on allhanke osakaal 
ülisuur ning sellega seoses jäetakse
seaduse ja tariifilepingu nõuded töö- ja 
teenistustingimuste osas sageli täitmata;

5. rõhutab, et allhanke suur osakaal, mida 
pakiveoettevõtted väljaspool 
universaalteenust kasutavad, ei tohiks tuua 
kaasa seaduse ja tariifilepingu nõuete 
täitmata jätmist töö- ja teenistustingimuste 
osas;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Martin Kastler

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. peab pakiveoettevõtete puhul 
taunitavaks, et väljaspool 
universaalteenust on allhanke osakaal 
ülisuur ning sellega seoses jäetakse seaduse 
ja tariifilepingu nõuded töö- ja 
teenistustingimuste osas sageli täitmata;

5. juhib tähelepanu asjaolule, et
pakiveoettevõtete puhul on väljaspool 
universaalteenust allhanke osakaal ülisuur 
ning sellega seoses jäetakse seaduse ja 
tariifilepingu nõuded töö- ja 
teenistustingimuste osas sageli täitmata;

Or. de

Muudatusettepanek 17
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. peab pakiveoettevõtete puhul 
taunitavaks, et väljaspool 
universaalteenust on allhanke osakaal 
ülisuur ning sellega seoses jäetakse seaduse 
ja tariifilepingu nõuded töö- ja 
teenistustingimuste osas sageli täitmata;

5. peab pakiveoettevõtete puhul 
taunitavaks, et allhanke osakaal on ülisuur 
ning sellega seoses jäetakse seaduse ja 
tariifilepingu nõuded töö- ja 
teenistustingimuste osas sageli täitmata; 
juhib sellega seoses tähelepanu 
pikaajalistele ühiskondlikele mõjudele, 
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mida ebakindel tööhõive avaldab 
liikmesriikide tervishoiu- ja 
pensionisüsteemide püsimisele;

Or. de

Muudatusettepanek 18
Jutta Steinruck, Bernadette Vergnaud

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. nõuab põhimõtteliselt 
kättetoimetamist pakiveoga tegelevate 
tarnijate endi poolt kollektiivlepinguga 
kehtestatud töötingimuste kohaselt või 
allhanketööde korral põhimõtte „võrdse 
töö eest võrdne palk“ tagamist; kutsub 
liikmesriike üles kehtestama ja tugevdama 
kontserni solidaarvastutust käsitlevaid 
seadusi;

Or. de

Muudatusettepanek 19
Martin Kastler

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. ootab, et liikmesriigid kehtestaksid 
pakiteenuse osutajatele miinimumpalga ja 
kõikidele pakiveos osalevatele ettevõtetele 
tariifilepinguga hõlmatuse, samuti
rangema kontrolli alltöövõtjate üle, pidades 
silmas seaduse ja tariifilepinguga 
sätestatud teenistustingimuste järgimist; 
rõhutab sellega seoses põhimõtet, et ühes 
ja samas kohas tehtud ühesuguse töö eest 
tuleb maksta võrdset palka.

6. ootab, et liikmesriigid kehtestaksid 
rangema kontrolli alltöövõtjate üle, pidades 
silmas seaduse ja tariifilepinguga 
sätestatud teenistustingimuste järgimist.



PE521.543v01-00 12/14 AM\1005955ET.doc

ET

Or. de

Muudatusettepanek 20
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. ootab, et liikmesriigid kehtestaksid
pakiteenuse osutajatele miinimumpalga ja 
kõikidele pakiveos osalevatele ettevõtetele 
tariifilepinguga hõlmatuse, samuti 
rangema kontrolli alltöövõtjate üle, 
pidades silmas seaduse ja tariifilepinguga 
sätestatud teenistustingimuste järgimist; 
rõhutab sellega seoses põhimõtet, et ühes 
ja samas kohas tehtud ühesuguse töö eest 
tuleb maksta võrdset palka.

6. ootab, et liikmesriigid tagaksid 
asjakohase kontrolli pakiteenuse osutajate 
ja nende alltöövõtjate üle, pidades silmas 
kohaldatava seaduse ja tariifilepinguga 
sätestatud teenistustingimuste järgimist.

Or. de

Muudatusettepanek 21
Sari Essayah

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. ootab, et liikmesriigid kehtestaksid 
pakiteenuse osutajatele miinimumpalga ja 
kõikidele pakiveos osalevatele ettevõtetele 
tariifilepinguga hõlmatuse, samuti 
rangema kontrolli alltöövõtjate üle, pidades 
silmas seaduse ja tariifilepinguga 
sätestatud teenistustingimuste järgimist; 
rõhutab sellega seoses põhimõtet, et ühes ja 
samas kohas tehtud ühesuguse töö eest 
tuleb maksta võrdset palka.

6. ootab, et tööturu osapooled kehtestaksid
miinimumpalga pakiveoettevõtete 
tegevusala kollektiivlepingutes või 
järgiksid võimalikku seadusjärgset 
miinimumpalka ning kehtestaksid samuti 
rangema kontrolli alltöövõtjate üle, pidades 
silmas seaduse ja tariifilepinguga 
sätestatud teenistustingimuste järgimist; 
rõhutab sellega seoses põhimõtet, et ühes ja 
samas kohas samade kogemuste ja oskuste 
ning sama tööstaažiga töötajate tehtud 
ühesuguse töö eest tuleb maksta võrdset 
palka.
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Or. fi

Muudatusettepanek 22
Phil Bennion

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. ootab, et liikmesriigid kehtestaksid
pakiteenuse osutajatele miinimumpalga ja 
kõikidele pakiveos osalevatele ettevõtetele 
tariifilepinguga hõlmatuse, samuti 
rangema kontrolli alltöövõtjate üle, 
pidades silmas seaduse ja tariifilepinguga 
sätestatud teenistustingimuste järgimist; 
rõhutab sellega seoses põhimõtet, et ühes ja 
samas kohas tehtud ühesuguse töö eest 
tuleb maksta võrdset palka.

6. ootab, et liikmesriigid tagaksid
pakiteenuse osutajate ja nende
alltöövõtjate piisava kontrolli, pidades 
silmas seaduse ja tariifilepinguga 
sätestatud teenistustingimuste järgimist; 
rõhutab sellega seoses põhimõtet, et ühes ja 
samas kohas tehtud ühesuguse töö eest 
tuleb maksta võrdset palka.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Martin Kastler

Arvamuse projekt
Punkt 6 – alapunkt 1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(1) rõhutab e-kaubanduse ja sellega 
seotud pakiteenuste tähtsust VKEde, 
idufirmade ja nende töötajate jaoks.

Or. de

Muudatusettepanek 24
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)



PE521.543v01-00 14/14 AM\1005955ET.doc

ET

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. rõhutab lisaks, et piiriülese e-
kaubanduse aeglast kasvu ei põhjusta 
puudused pakiveo valdkonnas üldiselt, 
vaid pigem ebakindlus piiriülese e-
kaubandusega seotud tarbijaõiguste ja 
õiguskaitse valdkonnas; kutsub komisjoni 
seetõttu üles tarbijakaitse raames 
meetmeid võtma, et piiriülese kaubanduse 
lihtsustamist jätkata;

Or. de

Muudatusettepanek 25
Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Bernadette Vergnaud

Arvamuse projekt
Punkt 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. rõhutab vajadust luua Euroopa e-
kaubanduse usaldusmärk, mis tagab 
kvaliteedi, usaldusväärsuse, 
keskkonnaalase ja sotsiaalse 
jätkusuutlikkuse ning piisavad 
töötingimused integreeritud 
pakiteenustele, mis aitaksid parandada
tarbijate kindlustunnet e-kaubanduse 
suhtes, stimuleerida jaemüüjaid ja 
pakiteenuse ettevõtteid võtma 
kättetoimetamise ahelas suuremat 
vastutust, parandada nii tarbijate kui ka 
ettevõtjate jaoks läbipaistvust ja 
õiguskindlust ning suurendada 
ettevõtjate, eriti VKEde 
konkurentsieeliseid, panustades sel viisil 
kindlasse majanduskasvu ja töökohtade 
loomisse.

Or. en


