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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

21.6.2018 A8-0206/105 

Muudatusettepanek  105 

Marita Ulvskog 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

 

Raport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks 

autoveosektoris 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Selleks et luua ohutu, tõhus ja 

sotsiaalselt vastutustundlik autoveosektor, 

on vaja ühelt poolt tagada sõidukijuhtidele 

nõuetekohased töötingimused ja 

sotsiaalkaitse ning teiselt poolt 

ettevõtjatele sobilikud äritegevuse ja ausa 

konkurentsi tingimused. 

(1) Töötajate vaba liikumine, 

asutamisvabadus ja teenuste osutamise 

vabadus on siseturu aluspõhimõtted. Need 

on sätestatud Euroopa Liidu toimimise 

lepingus (ELi toimimise leping) ja on 

siseturu nõuetekohase toimimise jaoks 

määrava tähtsusega. Selleks et luua ohutu, 

tõhus ja sotsiaalselt vastutustundlik 

autoveosektor, on vaja tagada tasakaal 

transporditeenuste vaba liikumise ja 

sõidukijuhtide inimväärsete 

töötingimuste, võrdse kohtlemise ja 

sotsiaalkaitse ning ettevõtjate 

konkurentsivõimelise ja õiglase 

ärikeskkonna vahel. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

21.6.2018 A8-0206/106 

Muudatusettepanek  106 

Marita Ulvskog 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

 

Raport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks 

autoveosektoris 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 1 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) Oma 13. septembril 2017. aastal 

peetud kõnes olukorrast Euroopa Liidus 

andis komisjoni president teada sellest, et 

luuakse Euroopa Tööjõuamet. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

21.6.2018 A8-0206/107 

Muudatusettepanek  107 

Marita Ulvskog 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

 

Raport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks 

autoveosektoris 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Autoveo teenustele omase suure 

liikuvuse tõttu on vaja pöörata erilist 

tähelepanu sellele tagamisele, et 

sõidukijuhtidel on asjakohased õigused ja 

ettevõtjatele ei teki ebaproportsionaalselt 

suurt halduskoormust, mis piirab 

põhjendamatult nende vabadust osutada 

piiriüleseid teenuseid. 

(2) Autoveo teenustele omase suure 

liikuvuse tõttu on vaja pöörata erilist 

tähelepanu selle tagamisele, et 

sõidukijuhtidel on asjakohased õigused ja 

säilitatakse võrdsed võimalused, austades 

samal ajal vabadust osutada teenuseid. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

21.6.2018 A8-0206/108 

Muudatusettepanek  108 

Marita Ulvskog 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

 

Raport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks 

autoveosektoris 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 2 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) Autoveosektoris on väga suur 

konkurents ning seda iseloomustavad 

konkreetsed moonutused, mida tekitab 

ettevõtjate meelepärase kohtualluvuse 

valimise kuritarvituslik tava, mille 

eesmärk on alandada või vältida palga- ja 

sotsiaalmaksete kulusid või muid sotsiaal- 

ja töötingimusi – see kõik on toonud 

varem kaasa võidujooksu madalaimate 

standardite suunas. Siseturu toimimise 

aluseks peavad olema võrdsed 

võimalused. Seepärast tuleb võtta 

täiendavaid meetmeid autoveo-ettevõtjate 

meelepärase kohtualluvuse valimises 

seisnevate kuritarvituslike tavade 

ärahoidmiseks, sh horisontaalseid 

meetmeid liidu äriühinguõiguses, et 

lõpetada soodsaima süsteemi valimine 

ning õiguslik arbitraaž autoveo-ettevõtjate 

poolt. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

21.6.2018 A8-0206/109 

Muudatusettepanek  109 

Marita Ulvskog 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

 

Raport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks 

autoveosektoris 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 3 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Siseturu ladusa toimimise jaoks on 

ülioluline, et tasakaalustatud viisil 

parandatakse sõidukijuhtide sotsiaalseid 

ja töötingimusi ning riiklikel ja 

välisettevõtjatel võimaldatakse osutada 

autoveo teenuseid ausa konkurentsi 

tingimustes. 

(3) Siseturul sujuvalt toimiva 

autoveoteenuste sektori loomiseks on 

ülioluline tagada tasakaal kodumaiste ja 

välisettevõtjate vahelisel 

mittediskrimineerival konkurentsil 

põhineva autoveoteenuste osutamise 

vabaduse kasutamise hõlbustamise, 

tarbetu halduskoormuse vähendamise 

ning sõidukijuhtide sotsiaalsete ja 

töötingimuste parandamise vahel. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

21.6.2018 A8-0206/110 

Muudatusettepanek  110 

Marita Ulvskog 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

 

Raport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks 

autoveosektoris 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 5 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) On ülioluline tagada piisavalt, 

tulemuslikult ja järjepidevalt tööaja nõuete 

täitmine, et kaitsta sõidukijuhtide 

töötingimusi ja vältida 

konkurentsimoonutusi nõuete täitmata 

jätmise tõttu. Seetõttu on soovitatav 

laiendada direktiivis 2006/22/EÜ sätestatud 

kehtivaid ühtseid täitmise tagamise 

nõudeid direktiivis 2002/15/EL sätestatud 

tööaja nõuetele vastavuse kontrollimisele. 

(5) On ülioluline tagada piisavalt, 

tulemuslikult ja järjepidevalt tööaja nõuete 

täitmine, et kaitsta sõidukijuhtide 

töötingimusi ja vältida 

konkurentsimoonutusi nõuete täitmata 

jätmise tõttu. Seetõttu on soovitatav 

laiendada direktiivis 2006/22/EÜ sätestatud 

kehtivaid ühtseid täitmise tagamise 

nõudeid direktiivis 2002/15/EÜ sätestatud 

tööaja nõuetele vastavuse kontrollimisele. 

Direktiivis 2002/15/EÜ ette nähtud 

kontroll peaks teedel piirduma 

iganädalase ja igapäevase tööaja, 

vaheaja, puhkeaja ja öötööga. Muid 

direktiivist 2002/15/EÜ tulenevaid 

kohustusi tuleks kontrollida ettevõtja 

valdustes. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

21.6.2018 A8-0206/111 

Muudatusettepanek  111 

Marita Ulvskog 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

 

Raport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks 

autoveosektoris 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 6 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Liikmesriikide halduskoostöö 

autoveo sotsiaalõigusnormide rakendamise 

puhul on osutunud ebapiisavaks, mille tõttu 

on piiriülene täitmise tagamine muutunud 

keerukamaks, ebatõhusaks ja 

mittejärjepidevaks. Seetõttu on vaja luua 

omavahelise tulemusliku suhtluse ja 

vastastikuse abistamise raamistik, 

sealhulgas vahetada andmeid rikkumiste 

kohta ning teavet täitmise tagamise heade 

tavade kohta. 

(6) Liikmesriikide halduskoostöö 

autoveo sotsiaalõigusnormide rakendamise 

puhul ja liidu toetus sellele on osutunud 

ebapiisavaks, mille tõttu on piiriülene 

täitmise tagamine muutunud keerukamaks, 

ebatõhusaks ja mittejärjepidevaks. Seetõttu 

on vaja luua omavahelise tulemusliku 

suhtluse ja vastastikuse abistamise 

raamistik, sealhulgas vahetada andmeid 

rikkumiste kohta ning teavet täitmise 

tagamise heade tavade kohta. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

21.6.2018 A8-0206/112 

Muudatusettepanek  112 

Marita Ulvskog 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

 

Raport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks 

autoveosektoris 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 9 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Probleeme on tekkinud ka Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu 

direktiivis 96/71/EÜ15 sätestatud töötajate 

lähetamise õigusnormide ning Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu 

direktiivis 2014/67/EL16 sätestatud 

haldusnormide kohaldamisel väga liikuva 

autoveosektori suhtes. Koordineerimata 

riiklikud meetmed, millega kohaldatakse 

autoveosektoris töötajate lähetamist 

reguleerivaid nõudeid ja tagatakse nende 

täitmine, on tekitanud mitteresidendist 

Euroopa Liidu ettevõtjatele suure 

halduskoormuse. See piirab 

põhjendamatult vabadust osutada 

piiriüleseid autoveo teenuseid ja mõjutab 

negatiivselt töökohtade arvu. 

(9) Probleeme on tekkinud ka Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu 

direktiivis 96/71/EÜ15 sätestatud töötajate 

lähetamise õigusnormide ning Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu 

direktiivis 2014/67/EL16 sätestatud 

haldusnormide kohaldamisel väga liikuva 

autoveosektori suhtes. Koordineerimata 

riiklikud meetmed, millega kohaldatakse 

autoveosektoris töötajate lähetamist 

reguleerivaid nõudeid ja tagatakse nende 

täitmine, on tekitanud Euroopa Liidu 

ettevõtjatele suure halduskoormuse ja 

põhjustanud ebaõiglust selle sektori 

ettevõtjatevahelises konkurentsis. 

__________________ __________________ 

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

16. detsembri 1996. aasta direktiiv 

96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses 

teenuste osutamisega (EÜT L 18, 

21.1.1997, lk 1) 

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

16. detsembri 1996. aasta direktiiv 

96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses 

teenuste osutamisega (EÜT L 18, 

21.1.1997, lk 1) 

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 

2014. aasta direktiiv 2014/67/EL, mis 

käsitleb direktiivi 96/71/EÜ (töötajate 

lähetamise kohta seoses teenuste 

osutamisega) jõustamist ning millega 

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 

2014. aasta direktiiv 2014/67/EL, mis 

käsitleb direktiivi 96/71/EÜ (töötajate 

lähetamise kohta seoses teenuste 

osutamisega) jõustamist ning millega 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012, 

mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu 

tehtavat halduskoostööd („IMI määrus“) 

(ELT L 159, 28.5.2014, lk 11). 

muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012, 

mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu 

tehtavat halduskoostööd („IMI määrus“) 

(ELT L 159, 28.5.2014, lk 11). 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

21.6.2018 A8-0206/113 

Muudatusettepanek  113 

Marita Ulvskog 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

 

Raport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks 

autoveosektoris 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 9 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 a) Rahvusvaheliste autoveo-ettevõtete 

asutamise eeskirjade mittejärgimine 

tekitab siseturul erinevusi ja soodustab 

ettevõtjate vahel ebaõiglast konkurentsi. 

Rahvusvaheliste autoveo-ettevõtete 

asutamise tingimused tuleks seetõttu 

muuta rangemaks ja lihtsamini 

jälgitavaks, eelkõige et võidelda 

varifirmade loomise vastu. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

21.6.2018 A8-0206/114 

Muudatusettepanek  114 

Marita Ulvskog 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

 

Raport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks 

autoveosektoris 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 10 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Komisjon kinnitas oma 8. märtsi 

2016. aasta ettepanekus17 direktiivi 

96/71/EÜ läbivaatamise kohta, et selle 

direktiivi rakendamine tekitab erilisi 

õiguslikke küsimusi ja raskusi väga 

liikuvas autoveosektoris ja märkis, et neid 

probleeme oleks võimalik kõige paremini 

lahendada sektoripõhiste autoveo 

õigusaktidega. 

(10) Komisjon kinnitas oma 8. märtsi 

2016. aasta ettepanekus17 direktiivi 

96/71/EÜ läbivaatamise kohta, et selle 

direktiivi rakendamine väga liikuvas 

autoveosektoris tekitab erilisi õiguslikke 

küsimusi ja raskusi, ja märkis, et neid 

probleeme oleks võimalik kõige paremini 

lahendada sektoripõhiste autoveo 

õigusaktidega. Võttes siiski arvesse 

asjaolu, et transpordisektor on üks kõige 

haavatavamatest sektoritest, tuleb 

direktiivis 96/71/EÜ sätestatud kaitse 

miinimumnõudeid kohaldada kõikide 

töötajate suhtes. 

__________________ __________________ 

17 COM(2016) 128 17 COM(2016) 128. 

Or. en 

 

 


