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LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotus
Komissio haluaa ehdotuksella luoda satamapalveluiden markkinoille pääsyä koskevan selkeän 
kehyksen. Tavoitteena on myös saada aikaan yhteiset säännöt, jotka koskevat rahoituksen 
avoimuutta sekä satamapalveluiden hallintoelinten ja tarjoajien soveltamia maksuja. 

Ehdotuksen pääkohdat:
 Satamapalveluihin sovelletaan palvelujen tarjoamisen vapautta. 
 Asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle jätetään lastinkäsittelypalvelut sekä 

matkustajaterminaalit.
 Yrityksen hallintoelin voi rajoittaa palveluntarjoajien määrää sataman tilarajoitusten 

vuoksi tai olemassa olevan julkista palvelua koskevan velvoitteen vuoksi.
 On edelleen mahdollista ottaa käyttöön julkista palvelua koskevia velvoitteita 

tietyntyyppisten satamapalvelujen yhteydessä. 
 Työntekijöiden oikeudet on turvattava, ja jäsenvaltioiden olisi voitava vahvistaa niitä 

edelleen.
 Avoimuuden lisääminen auttaa havaitsemaan julkisten varojen väärinkäytön ja laittomat 

valtiontuet.
 Jokaisessa satamassa on perustettava sataman käyttäjistä muodostuva neuvoa-antava 

komitea. 
 Sataman hallinnointielimen on jatkossa kuultava sidosryhmiä.
 Jäsenvaltioiden on varmistettava riippumattoman valvontaelimen olemassaolo.

EMPL-valiokunnan teksti
EU:n satamat työllistävät yli kolme miljoonaa ihmistä (suoraan ja välillisesti). Sataman kautta 
kulkevan liikenteen kasvu liittyy suoraan työpaikkojen luomiseen sataman lähialueilla. 

Komission ehdotuksessa on melko vähän osia, jotka kuuluvat työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokunnan (EMPL) toimivaltaan. Siinä on joitakin sosiaalisia oikeuksia koskevia johdanto-
osan kappaleita ja joitakin viittauksia artikloihin, joista 10 artikla on tärkein EMPL-
valiokunnan kannalta.

Valmistelijan kanta
Valmistelija kannattaa komission ehdotusta. Satamapaketin käsittely on nyt jatkunut jo 
25 vuoden ajan, koska se on hylätty Euroopan parlamentissa kaksi kertaa vuosina 2001 ja 
2004. Vuonna 2007 esitetty Euroopan satamapolitiikkaa koskenut tiedonanto oli väliaikainen 
ratkaisu, jossa käsiteltiin joitakin satamapalveluiden markkinoille pääsyyn ja rahoituksen 
avoimuuteen liittyneitä ratkaisemattomia kysymyksiä horisontaalisten välineiden ja muiden 
kuin lainsäädäntötoimien avulla. Tarvitaan kuitenkin unionin lainsäädäntöä, koska tällaisilla 
”pehmeillä toimilla” ei ole ollut juurikaan vaikutusta ja tuomioistuinta on kuultu 
säännöllisesti. Valmistelija pitää lainsäädäntöä tarpeellisena, jotta voidaan ratkaista 
satamiemme kasvua haittaava oikeudellinen epävarmuus.

On saatava tasapainoon sosiaaliturva, palveluntarjoajien taloudellinen elinkelpoisuus sekä 
satamien kilpailukyky. Lisäksi on otettava huomioon merenkulun kansainvälinen ulottuvuus. 
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Valmistelija tunnustaa nämä ongelmat ja katsoo, että komission ehdotus voi olla askel 
oikeaan suuntaan. Valmistelija oma kanta on melko rajoitettu, koska valmistelija tukee 
komission lähestymistapaa.

Palveluiden vapaus
Valmistelija pitää myönteisenä komission ehdotusta satamapalveluiden vapauden 
sisällyttämisestä säädöstekstiin. Satamapalvelut ovat yksi harvoista EU:n talouden aloista, 
joilla on edelleen monopoleja ja yksinoikeuksia. Muiden alojen kokemukset ovat osoittaneet, 
että markkinoiden avaaminen toimii. Se tuo tehokkuutta, koska palveluntarjoajat joutuvat 
parantamaan toimintaansa pysyäkseen markkinoilla. Markkinoiden avaaminen ei kuitenkaan 
ole synonyymi työehtojen heikentämiselle. Päinvastoin se parantaa tehokkuutta ja 
mahdollistaa entistä paremmat palvelut asiakkaille ja loppukäyttäjille. Valmistelija ei ole 
ehdottanut mitään muutoksia artiklaan, koska hän tukee komission tekstiä.

Työntekijöiden oikeuksien turvaaminen
Valmistelija panee merkille vaaran, joka työntekijöitä voi kohdata heidän työskennellessään 
satama-alueella. Valmistelija pitää satamatyöntekijöiden turvallisuutta hyvin tärkeänä.
Komission ehdotus ei vaikuta jäsenvaltioiden sosiaali- ja työlainsäädännön soveltamiseen.
Kansallinen lainsäädäntö säilyy ennallaan. Henkilöstön siirtämiseen liittyen valmistelija tukee 
ehdotusta, jonka mukaan henkilöstön siirtäminen pidetään vapaaehtoisena ja noudatetaan 
direktiiviä 2001/23/EY.

Satamatyövoima
Komissio päätti olla esittämättä ehdotuksessaan satamatyövoimaa koskevaa lainsäädäntöä. 
Komissio tukee kuitenkin satamien alakohtaista työmarkkinaosapuolten neuvottelukomiteaa 
unionin tasolla antamalla teknistä ja hallinnollista tukea. Neuvottelut komitean kanssa ovat jo 
käynnistyneet. Valmistelija kunnioittaa komission päätöstä ja katsoo, että 
työmarkkinaosapuolet ansaitsevat mahdollisuuden esittää ratkaisuja satamatyövoimaa 
koskeviin kysymyksiin. Neuvottelut olisi käytävä avoimessa ja vilpittömässä hengessä.
Komissio esittää vuonna 2016 suoritettavaa uudelleentarkastelua, jonka yhteydessä arvioidaan 
satama-alaa koskevan eurooppalaisen työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun toimintaa ja 
edistystä. Valmistelija katsoo, että jollei mihinkään sopimukseen päästä ennen vuotta 2016, 
komission olisi harkittava, tarvitaanko asiaa koskeva lainsäädäntöaloite, ja tarvittaessa 
esitettävä ehdotus. Tässä yhteydessä on korostettava, että unionin tasolla käytävä 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu täydentää kansallisella, paikallisella ja yritystasolla 
käytävää vuoropuhelua eikä korvaa niitä.

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja 
matkailuvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 56 artiklan tavoitteena on 
poistaa palvelujen tarjonnan vapaudelle 
asetetut rajoitukset unionissa. Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 58 
artiklan mukaisesti palvelujen tarjoamisen 
vapauteen liikenteen alalla sovelletaan 
liikennettä koskevan osaston, erityisesti 
100 artiklan 2 kohdan, määräyksiä.

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Satamapalveluiden tarjoamisen 
vapauttaminen lisää oikeusvarmuutta ja 
parantaa näin satamien tehokkuutta ja 
toimintaa ja tuo etuja satamille, satamien 
käyttäjille sekä jäsenvaltioille. Satamia 
koskeva oikeusvarmuus myös vaikuttaa 
myönteisesti satamatyöntekijöiden 
työoloihin.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(19) Jäsenvaltioilla olisi oltava oikeus 
varmistaa satamapalveluja tarjoavien 
yritysten henkilöstön riittävä sosiaaliturvan 
taso. Tämä asetus ei vaikuta 
jäsenvaltioiden sosiaali- ja 
työlainsäädännön soveltamiseen. Kun 
satamapalvelujen tarjoajien lukumäärää 
rajoitetaan, jos satamapalvelusopimuksen 
tekeminen voi johtaa satamapalvelun 
tarjoajan vaihtumiseen, toimivaltaisten 
viranomaisten olisi voitava velvoittaa 
valittu palvelun tarjoaja soveltamaan 
työntekijöiden oikeuksien turvaamista 
yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai 
liiketoiminnan osan luovutuksen 
yhteydessä koskevan jäsenvaltion
lainsäädännön lähentämisestä annetun 
neuvoston direktiivin 2001/23/EY 
säännöksiä11.

(19) Jäsenvaltioilla olisi oltava oikeus 
varmistaa satamapalveluja tarjoavien 
yritysten henkilöstön riittävä sosiaaliturvan 
taso. Tämä asetus ei vaikuta 
jäsenvaltioiden sosiaali- ja 
työlainsäädännön soveltamiseen, koska 
sitä käsitellään EU:n tasolla satamien 
työmarkkinaosapuolten 
neuvottelukomiteassa. Kun 
satamapalvelujen tarjoajien lukumäärää 
rajoitetaan, jos satamapalvelusopimuksen 
tekeminen voi johtaa satamapalvelun 
tarjoajan vaihtumiseen, toimivaltaisten 
viranomaisten olisi voitava velvoittaa 
valittu palvelun tarjoaja soveltamaan 
työntekijöiden oikeuksien turvaamista 
yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai 
liiketoiminnan osan luovutuksen 
yhteydessä koskevan jäsenvaltion 
lainsäädännön lähentämisestä annetun 
neuvoston direktiivin 2001/23/EY 
säännöksiä11.

__________________ __________________
11 EYVL L 82, 22.3.2001, s. 16. 11 EYVL L 82, 22.3.2001, s. 16.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(31 a) Satamien työmarkkinasuhteilla on 
merkittävä vaikutus satamien toimintaan. 
Siksi satamien alakohtainen 
työmarkkinaosapuolten 
neuvottelukomitea tarjoaa 
työmarkkinaosapuolille kehyksen saada 
tuloksia, jotka liittyvät työn organisointiin 
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ja työoloihin, kuten terveyteen ja 
turvallisuuteen, vähärikkisiä polttoaineita 
koskevaan EU:n politiikkaan sekä alan 
houkuttelevuuteen nuorien työntekijöiden 
sekä naispuolisten työntekijöiden 
kannalta. Komission olisi edistettävä 
neuvotteluja ja seurattava niitä tiiviisti. 
Jos selkeään sopimukseen ei päästä 
vuoteen 2016 mennessä, komission olisi 
harkittava, olisiko syytä esittää 
lainsäädäntöehdotus.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämä asetus ei vaikuta jäsenvaltioiden 
sosiaali- ja työlainsäädännön 
soveltamiseen.

1. Tämä asetus ei vaikuta jäsenvaltioiden 
voimassa olevan sosiaali- ja 
työlainsäädännön soveltamiseen.

Or. en


