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LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepanek
Määruse ettepanekuga soovib komisjon luua selge raamistiku sadamateenuste turulepääsu
kohta ning kehtestada ühised eeskirjad finantsläbipaistvuse kohta ja sadamapidajate või 
sadamateenuste osutajate kohaldatavate tasude kohta.

Ettepaneku põhipunktid on järgmised.
 Teenuste osutamise vabadus on kohaldatav sadamateenuste valdkonnas. 
 Määruse reguleerimisalast jäetakse välja lastikäitlusteenused ja reisisadamad.
 Sadamapidaja võib piirata teenuseosutajate arvu ruumipuuduse tõttu sadamas või kui on 

kehtestatud avaliku teenindamise kohustus.
 Endiselt on lubatud kehtestada avaliku teenindamise kohustusi teatavate sadamateenuste

puhul.
 Töötajate õigusi tuleb kaitsta ja liikmesriikidel peaks olema võimalus nende õigusi veelgi 

tugevdada.
 Läbipaistvuse suurendamine, et aidata tuvastada riigi raha väärkasutust või

ebaseaduslikku riigiabi.
 Iga sadam loob sadamakasutajate nõuandekomitee.
 Sadamapidajatele kehtestatakse kohustus konsulteerida sidusrühmadega.
 Liikmesriigid peaksid tagama sõltumatu järelevalveasutuse olemasolu.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni osa tekstist
ELi sadamad annavad otseselt või kaudselt tööd rohkem kui kolmele miljonile inimesele. 
Sadamate tootlikkuse kasv on otseselt seotud töökohtade loomisega sadama ümbruskonnas. 

Komisjoni ettepanekus on tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni pädevusse kuuluvad osad üsna 
piiratud. Kaasatud on mõned põhjendused sotsiaalõiguste kohta ja paar viidet artiklites. 
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni jaoks on kõige tähtsam artikkel 10.

Arvamuse koostaja seisukoht
Arvamuse koostajal on komisjoni ettepaneku üle hea meel. Sadamapaketi saaga on kestnud 
juba 25 aastat, kuna Euroopa Parlament lükkas kaks ettepanekut tagasi aastatel 2001 ja 2004. 
2007. aasta teatis Euroopa sadamapoliitika kohta oli ajutine lahendus, milles käsitleti mõnda
lahendamata probleemi sadamateenuste turule juurdepääsu ja finantsläbipaistvuse kohta 
horisontaalsete vahendite ja pehmete meetmete abil. Siiski on tarvis Euroopa õigusakte, sest 
pehmed meetmed on olnud vähese või olematu mõjuga ja regulaarselt on konsulteeritud 
Euroopa Kohtuga. Meie sadamate kasvu takistavast õiguslikust ebakindlusest lahti saamiseks 
on arvamuse koostaja hinnangul vaja kehtestada õigusaktid.

Peame leidma tasakaalu sotsiaalkaitse, teenuseosutajate äraelamist võimaldava sissetuleku ja
sadamate konkurentsivõime vahel. Lisaks peame võtma arvesse laevanduse rahvusvahelist 
mõõdet. Arvamuse koostaja tunnistab raskusi ja arvab, et komisjoni ettepanek võib olla samm 
õiges suunas. Kuna arvamuse koostaja toetab komisjoni lähenemisviisi, on tema arvamus
üsna lühike.
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Teenuste osutamise vabadus
Arvamuse koostajal on hea meel komisjoni ettepaneku üle tuua õigusteksti sisse 
sadamateenuste osutamise vabadus. Sadamateenuste sektor on üks väheseid ELi 
majandussektoreid, kus leidub veel monopole ja ainuõiguseid. Teiste sektorite kogemus on 
tõestanud, et turu avamine tõepoolest töötab. See suurendab tõhusust, sest turule jäämiseks 
peavad teenuseosutajad oma ülesandeid paremini täitma. Turgude avamine ei ole allakäigu 
sünonüüm. Vastupidi, see suurendab tõhusust ja võimaldab paremaid teenuseid klientidele ja
lõppkasutajatele. Kuna arvamuse koostaja toetab komisjoni teksti, ei esitanud ta artikli kohta 
ühtegi muudatusettepanekut.

Töötajate õiguste kaitse
Arvamuse koostaja tunnistab, et sadamaalal oma tööülesandeid täites võivad töötajad sattuda 
ohtu. Ta peab töötajate ohutuse tagamist sadamates väga tähtsaks.
Komisjoni ettepanek ei mõjuta liikmesriikide sotsiaal- ega tööeeskirjade kohaldamist. 
Riigisisene õigus jääb kehtima. Töötajate ülemineku küsimuses pooldab arvamuse koostaja 
mõtet jätta töötajate üleminek vabatahtlikuks ja järgida direktiivi 2001/23/EÜ.

Sadamatöötajad
Komisjon otsustas, et ei esita oma ettepanekus sadamate töökorda käsitlevaid õigusakte.
Komisjon kavatseb aga abistada liidu tasandil sadamate valdkondliku sotsiaaldialoogi 
komiteed, pakkudes tehnilist ja halduslikku tuge. Komitees on juba alanud läbirääkimised.
Arvamuse koostaja austab komisjoni otsust ja on seisukohal, et tööturu osapooled väärivad
võimalust leida sadamatööga seotud küsimustes lahendus. Läbirääkimised peaksid toimuma
avameelses ja ausas õhkkonnas. Komisjonil on kavas koostada 2016. aastal ülevaade, milles 
hinnatakse Euroopa sotsiaaldialoogi edusamme sadamasektoris. Arvamuse koostaja leiab, et
kui 2016. aastaks ei jõuta kokkuleppele, peaks komisjon kaaluma, kas antud teemal oleks 
asjakohane seadusandlik ettepanek. Kui nii, tuleks esitada ettepanek. Käesolevaga tuleb 
märkida, et liidu tasandi sotsiaaldialoog täiendab riikliku, kohaliku ja ettevõtete tasandi
sotsiaaldialoogi ning ei asenda neid.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
56 eesmärk on kõrvaldada liidus piirangud 
teenuste osutamise vabadusele. Vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 
58 tuleks transporditeenuste osutamise 
vabadus saavutada transpordi jaotise 

(5) Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
56 eesmärk on kõrvaldada liidus piirangud 
teenuste osutamise vabadusele. Vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 
58 tuleks see saavutada transpordi jaotise 
sätete, täpsemalt artikli 100 lõike 2 
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sätete, täpsemalt artikli 100 lõike 2 
raamistikus.

raamistikus.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Sadamates teenuste osutamise 
vabaduse kehtestamine suurendab 
õiguskindlust ja aitab seega parandada 
sadamate tõhusust ja töökorraldust, tuues
kasu sadamatele, sadamakasutajatele ja
liikmesriikidele. Õiguskindlus sadamate 
jaoks mõjutab positiivselt ka
sadamatöötajate töötingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Liikmesriikidel peaks olema õigus 
tagada piisaval tasemel sotsiaalkaitse 
sadamateenuseid osutava ettevõtja 
töötajatele. Käesolev määrus ei mõjuta 
liikmesriikide sotsiaal- ega tööeeskirjade 
kohaldamist. Kui sadamateenuse osutajate 
arvu piiramise korral võib sadamateenuse 
lepingu sõlmimisega kaasneda 
sadamateenuse osutaja vahetus, peaks 
pädevatel asutustel olema võimalik nõuda 
valitud teenuseosutajalt nõukogu direktiivi 
2001/23/EÜ (ettevõtjate, ettevõtete või 
nende osade üleminekul töötajate õigusi 
kaitsvate liikmesriikide õigusaktide 

(19) Liikmesriikidel peaks olema õigus 
tagada piisaval tasemel sotsiaalkaitse 
sadamateenuseid osutava ettevõtja 
töötajatele. Käesolev määrus ei mõjuta 
liikmesriikide sotsiaal- ega tööeeskirjade 
kohaldamist, sest ELi tasandil arutatakse 
seda sadamate valdkondliku 
sotsiaaldialoogi komitees. Kui 
sadamateenuse osutajate arvu piiramise 
korral võib sadamateenuse lepingu 
sõlmimisega kaasneda sadamateenuse 
osutaja vahetus, peaks pädevatel asutustel 
olema võimalik nõuda valitud 
teenuseosutajalt nõukogu direktiivi 
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ühtlustamise kohta)11 sätete rakendamist. 2001/23/EÜ (ettevõtjate, ettevõtete või 
nende osade üleminekul töötajate õigusi 
kaitsvate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta)11 sätete rakendamist.

__________________ __________________
11 EÜT L 82, 22.3.2001, lk 16. 11 EÜT L 82, 22.3.2001, lk 16.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31 a) Töösuhetel sadamates on suur
mõju sadamate töökorraldusele. Seetõttu
esitab sadamate valdkondliku 
sotsiaaldialoogi komitee tööturu 
osapooltele raamistiku, et saavutada 
tulemused seoses töökorralduse ja
töötingimustega, näiteks tervishoid ja
ohutus, väljaõpe ja kvalifikatsioon, 
väävlivaeseid kütuseid käsitlev ELi 
poliitika ning valdkonna atraktiivsus
noorte töötajate ja naistöötajate jaoks.
Komisjon peaks läbirääkimistele kaasa
aitama ja jälgima neid hoolikalt. Kui 
2016. aastaks ei jõuta kokkuleppele, peaks 
komisjon kaaluma, kas oleks asjakohane 
esitada antud teemal seadusandlik 
ettepanek.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolev määrus ei mõjuta 
liikmesriikide sotsiaal- ega tööeeskirjade 
kohaldamist.

1. Käesolev määrus ei mõjuta 
liikmesriikides kehtivate sotsiaal- ega 
tööeeskirjade kohaldamist.

Or. en


