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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlymas
Teikdama šį pasiūlymą, Komisija nori nustatyti aiškią patekimo į uosto paslaugų rinką 
sistemą ir bendras finansinio skaidrumo ir mokesčių, kuriuos turi taikyti valdymo įstaigos 
arba uosto paslaugų teikėjai, taisykles.

Pagrindiniai pasiūlymo punktai
 Laisvė teikti paslaugas bus taikytina uosto paslaugoms. 
 Krovinių tvarkymo paslaugoms ir keleivių terminalams šis reglamentas netaikomas.
 Įmonės valdymo įstaiga gali apriboti paslaugų teikėjų skaičių dėl vietos stygiaus uoste 

arba tuo atveju, jei esama viešosios paslaugos įpareigojimo.
 Vis dar galima nustatyti įpareigojimus teikti tam tikrų tipų uostų paslaugas.
 Darbuotojų teisės turėtų būti apsaugotos ir valstybės narės turėtų turėti galimybę dar 

labiau sustiprinti tas teises.
 Daugiau skaidrumo siekiant padėti nustatyti piktnaudžiavimo viešosiomis lėšomis ar 

neteisėta valstybės pagalba atvejus.
 Kiekvienas uostas turi sudaryti patariamąjį uosto naudotojų komitetą. 
 Nustatomas uosto valdymo įstaigai taikomas įpareigojimas konsultuotis su 

suinteresuotosiomis šalimis.
 Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų nepriklausoma priežiūros įstaiga.

Užimtumo ir socialinių reikalų (EMPL) komiteto teksto dalis
ES uostuose (tiesiogiai ir netiesiogiai) dirba daugiau nei 3 mln. žmonių. Uostų ekonominis 
augimas tiesiogiai susijęs su darbo vietų kūrimu kaimyniniuose regionuose. 

Komisijos pasiūlyme yra nedaug dalykų, susijusių su Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto 
(EMPL) kompetencija. Yra keletas konstatuojamųjų dalių ir keletas nuorodų straipsniuose, 10 
straipsnis EMPL komitetui svarbiausias.

Pranešėjo pozicija
Pranešėjas Komisijos pasiūlymą vertina palankiai. Uosto dokumentų rinkinio istorija tęsiasi 
jau 25 metus dėl to, kad Parlamentas jį du kartus – 2001 ir 2004 m. – atmetė. 2007 m. 
komunikatas dėl Europos uostų politikos buvo laikinas sprendimas siekiant spręsti patekimo į 
uosto paslaugų rinką ir finansinio skaidrumo problemas horizontaliosiomis ir neprivalomomis 
priemonėmis. Tačiau reikia europinių teisės aktų, nes neprivalomos priemonės turėjo tik 
nedidelį poveikį ar visai jo neturėjo, ir buvo reguliariai kreipiamasi į Teisingumo Teismą. 
Pranešėjas mano, kad siekiant panaikinti teisinį neapibrėžtumą, kuris trukdo ekonominiam 
uostų augimui, būtini teisės aktai.

Reikia rasti socialinės apsaugos, paslaugų teikėjų ekonominio gyvybingumo ir uostų 
konkurencingumo pusiausvyrą. Be to, reikia atsižvelgti į tarptautinį laivybos aspektą. 
Pranešėjas pripažįsta, kad esama sunkumų, ir mano, kad Komisijos pasiūlymas yra žingsnis 
tinkama linkme. Kadangi pranešėjas pritaria Komisijos požiūriui, savo nuomonės jis per daug 
neplėtos.
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Laisvė teikti paslaugas
Pranešėjas patenkintas, kad Komisija siūlo į teisinį tekstą įtraukti laisvę teikti uosto paslaugas. 
Uosto paslaugų sektorius yra vienas iš nedaugelio ES ekonomikos sektorių, kuriame vis dar 
esama monopolio ir išimtinių teisių. Iš patirties matyti, kad rinkos atvėrimas veiksmingas; 
randasi efektyvumas, nes paslaugų teikėjai priversti dirbti geriau, kad galėtų išlikti rinkoje. 
Rinkų atvėrimas nėra lenktynių dėl žemesnių standartų sinonimas; priešingai, dėl jo gerėja 
efektyvumas ir teikiamos geresnės paslaugos klientams ir galutiniams naudotojams. 
Pranešėjas nepasiūlė jokių straipsnio pakeitimų, nes pritaria Komisijos tekstui.

Darbuotojų teisių apsauga
Pranešėjas pripažįsta, kad darbuotojams, dirbantiems uosto zonoje, gal kilti pavojus. Jis mano, 
kad labai svarbu užtikrinti darbuotojų saugą.
Komisijos pasiūlymu nedaroma poveikio valstybių narių socialinių ir darbo taisyklių 
taikymui. Ir toliau taikoma nacionalinė teisė. Darbuotojų perdavimo klausimu pranešėjas 
pritaria idėjai, kad darbuotojų perdavimas ir toliau būtų savanoriškas, taip pat tam, kad būtų 
laikomasi Direktyvos 2001/23/EB.

Darbas uoste
Komisija nusprendė savo pasiūlyme nepateikti teisės akto dėl darbo uoste tvarkos. Tačiau 
Komisija padės uostų sektoriaus socialinio dialogo komitetui Sąjungos lygmeniu, teikdama 
jam techninę ir administracinę paramą. Derybos su Komisija jau prasidėjo. Pranešėjas gerbia 
Komisijos sprendimą ir mano, kas socialiniams partneriams turėtų būti suteikta galimybė 
pateikti su darbu uoste susijusių problemų sprendimą. Derybos turėtų vykti atvirai ir 
nuoširdžiai. Komisija numato atlikti peržiūrą 2016 m., jai vykstant bus įvertinta, kaip veikia ir 
daro pažangą Europos socialinis dialogas uostų sektoriuje. Pranešėjas mano, kad jeigu nebus 
pasiektas susitarimas iki 2016 m., Komisija turėtų apsvarstyti, ar nevertėtų pateikti pasiūlymo 
dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, ir, jei taip, jis turėtų būti pateiktas. Todėl svarbu 
pažymėti, kad Sąjungos lygmens socialinis dialogas papildo, tačiau nepakeičia nacionalinio, 
vietos ar įmonės lygmens socialinio dialogo.

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą į 
savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
56 straipsnio tikslas – panaikinti laisvės 
teikti paslaugas Sąjungoje apribojimus. 
Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 58 straipsnį tai turėtų būti pasiekta 
laikantis su transportu susijusios 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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antraštinės dalies nuostatų, o konkrečiau –
100 straipsnio 2 dalies;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) suteikus laisvę teikti uosto paslaugas 
didėja teisinis tikrumas, todėl pagerės 
uostų našumas ir darbas, uostai, uostų 
naudotojai ir valstybės narės gaus 
naudos. Su uostais susijęs teisinis 
tikrumas taip pat teigiamai paveiks uosto 
darbuotojų darbo sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) valstybės narės turėtų išlaikyti 
įgaliojimus užtikrinti deramą uosto 
paslaugas teikiančių įmonių darbuotojų 
socialinės apsaugos lygį. Šiuo reglamentu 
nedaromas poveikis valstybių narių 
socialinių ir darbo taisyklių taikymui. Tais 
atvejais, kai ribojamas uosto paslaugų 
teikėjų skaičius, jei sudarius uosto 
paslaugų sutartį gali pasikeisti uosto 
paslaugų teikėjas, kompetentingos 
institucijos turėtų turėti galimybę paprašyti 
pasirinktą paslaugų teikėją taikyti Tarybos 
direktyvos 2001/23/EB dėl valstybių narių 
įstatymų, skirtų darbuotojų teisių apsaugai 
įmonių, verslo arba įmonių ar verslo dalių 

(19) valstybės narės turėtų išlaikyti 
įgaliojimus užtikrinti deramą uosto 
paslaugas teikiančių įmonių darbuotojų 
socialinės apsaugos lygį. Šiuo reglamentu 
nedaromas poveikis valstybių narių 
socialinių ir darbo taisyklių taikymui, nes 
tai bus aptarta ES lygmeniu uostams 
skirto socialinio dialogo komitete. Tais 
atvejais, kai ribojamas uosto paslaugų 
teikėjų skaičius, jei sudarius uosto 
paslaugų sutartį gali pasikeisti uosto 
paslaugų teikėjas, kompetentingos 
institucijos turėtų turėti galimybę paprašyti 
pasirinktą paslaugų teikėją taikyti Tarybos 
direktyvos 2001/23/EB dėl valstybių narių 
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perdavimo atveju, suderinimo nuostatas11; įstatymų, skirtų darbuotojų teisių apsaugai 
įmonių, verslo arba įmonių ar verslo dalių 
perdavimo atveju, suderinimo nuostatas11;

__________________ __________________
11 OL L 82, 2001 3 22, p. 16. 11 OL L 82, 2001 3 22, p. 16.

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) darbo santykiai uoste ypač veikia 
uostų darbą. Todėl sektorinis uostams 
skirtas socialinis dialogas suteikia 
socialiniams partneriams pagrindą, 
kuriuo remdamiesi jie gali siekti rezultatų, 
susijusių su darbo organizavimu ir darbo 
sąlygomis, pvz., sveikata ir sauga, 
mokymu ir kvalifikacijomis, ES politika 
dėl kuro, kurio sudėtyje mažai sieros, 
sektoriaus patrauklumu jauniems 
darbuotojams ir darbuotojoms moterims. 
Komisija turėtų palengvinti derybas ir 
atidžiai jas stebėti. Jei iki 2016 m. nebus 
pasiekta aiškaus susitarimo, Komisija 
turėtų apsvarstyti, ar būtų tinkama 
pateikti pasiūlymą dėl teisės akto;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nedaromas poveikis 
valstybių narių socialinių ir darbo taisyklių 

1. Šiuo reglamentu nedaromas poveikis
galiojančių valstybių narių socialinių ir 
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taikymui. darbo taisyklių taikymui.

Or. en


