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21.6.2018 A8-0206/105 

Emenda  105 

Marita Ulvskog 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

 

Rapport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Rekwiżiti tal-infurzar u regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-

triq 

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

Proposta għal direttiva 

Premessa 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) Sabiex ikun jista' jinħoloq settur 

tat-trasport bit-triq li jkun sikur, effiċjenti u 

soċjalment responsabbli jeħtieġ li min-

naħa jiġi żgurat li jkun hemm 

kundizzjonijiet tax-xogħol u protezzjoni 

soċjali xierqa għax-xufiera, u li min-naħa 

l-oħra jiġu pprovduti kundizzjonijiet 

tajbin għan-negozju u kundizzjonijiet 

ġusti ta' kompetizzjoni għall-operaturi. 

(1) Il-moviment liberu tal-ħaddiema, 

il-libertà tal-istabbiliment u l-libertà li 

jiġu provduti servizzi huma prinċipji 

fundamentali tas-suq intern. Huma 

minquxa fit-Trattat dwar il-Funzjonament 

tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u huma 

essenzjali għall-funzjonament xieraq tas-

suq intern. Sabiex ikun jista' jinħoloq 

settur tat-trasport bit-triq li jkun sikur, 

effiċjenti u soċjalment responsabbli jeħtieġ 

li jiġi żgurat bilanċ bejn il-moviment 

liberu tas-servizzi tat-trasport u 
kundizzjonijiet tax-xogħol deċenti, 

trattament ugwali u protezzjoni soċjali 

xierqa għax-xufiera u ambjent tan-negozju 

kompetittiv u ġust għall-operaturi. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/106 

Emenda  106 

Marita Ulvskog 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

 

Rapport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Rekwiżiti tal-infurzar u regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-

triq 

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

Proposta għal direttiva 

Premessa 1a (ġdida) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (1a) Fid-diskors tiegħu dwar l-Istat tal-

Unjoni fit-13 ta' Settembru 2017, il-

President tal-Kummissjoni ħabbar li se 

tinħoloq Awtorità Ewropea tax-Xogħol. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/107 

Emenda  107 

Marita Ulvskog 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

 

Rapport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Rekwiżiti tal-infurzar u regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-

triq 

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

Proposta għal direttiva 

Premessa 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Il-mobbiltà għolja inerenti tas-

servizzi tat-trasport bit-triq teħtieġ 

attenzjoni partikolari biex jiġi żgurat li x-

xufiera jkunu jistgħu jibbenefikaw mid-

drittijiet li huma intitolati għalihom u li l-

operaturi ma jkollhomx iħabbtu wiċċhom 

ma' ostakli amministrattivi sproporzjonati 
li jillimitaw bla bżonn il-libertà tagħhom li 

jipprovdu servizzi transfruntiera. 

(2) Il-mobbiltà għolja inerenti tas-

servizzi tat-trasport bit-triq teħtieġ 

attenzjoni partikolari biex jiġi żgurat li x-

xufiera jkunu jistgħu jibbenefikaw mid-

drittijiet li huma intitolati għalihom, u li 

jinżammu kundizzjonijiet ekwi filwaqt li 

tiġi rrispettata l-libertà tagħhom li 

jipprovdu servizzi. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/108 

Emenda  108 

Marita Ulvskog 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

 

Rapport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Rekwiżiti tal-infurzar u regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-

triq 

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

Proposta għal direttiva 

Premessa 2a (ġdida) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (2a) Is-settur tat-trasport bit-triq huwa 

settur kompetittiv ħafna u kkaratterizzat 

minn distorsjonijiet partikolari ġġenerati 

mill-prattiki abbużivi tal-operaturi ta' 

għażla opportunistika tal-ġurisdizzjoni 

sabiex jitnaqqsu jew jiġu evitati l-kostijiet 

tal-pagi u l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà 

soċjali, jew kundizzjonijiet oħra soċjali u 

tax-xogħol li, fil-passsat, wasslu għal 

kompetizzjoni lejn livelli baxxi. Suq intern 

li jiffunzjona għandu jkun ibbażat fuq 

kundizzjonijiet ekwi. Għaldaqstant, 

jeħtieġu miżuri ulterjuri għall-prevenzjoni 

ta' prattiki abbużivi mill-operaturi tat-

trasport bit-triq permezz tal-għażla 

opportunistika tal-ġurisdizzjoni, inklużi 

miżuri orizzontali fid-dritt tal-kumpaniji 

tal-Unjoni biex jintemm ir-"regime 

shopping" u l-arbitraġġ regolatorju mill-

operaturi tat-trasport bit-triq. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/109 

Emenda  109 

Marita Ulvskog 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

 

Rapport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Rekwiżiti tal-infurzar u regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-

triq 

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

Proposta għal direttiva 

Premessa 3 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Il-bilanċ bejn it-titjib tal-

kundizzjonijiet soċjali u tax-xogħol għax-

xufiera u l-iffaċiltar tal-eżerċizzju tal-

libertà li jiġu pprovduti servizzi tat-trasport 

bit-triq abbażi ta' kompetizzjoni ġusta bejn 

l-operaturi nazzjonali u barranin huwa 

kruċjali għall-funzjonament tajjeb tas-suq 

intern. 

(3) Il-bilanċ bejn l-iffaċiltar tal-

eżerċizzju tal-libertà li jiġu pprovduti 

servizzi tat-trasport bit-triq abbażi ta' 

kompetizzjoni mhux diskriminatorja bejn 

l-operaturi nazzjonali u barranin, it-tnaqqis 

tal-piżijiet amministrattivi mhux meħtieġa 

u t-titjib tal-kundizzjonijiet soċjali u tax-

xogħol tax-xufiera huwa kruċjali biex 

jinħoloq settur tat-trasport bit-triq li 

jiffunzjona bla xkiel fis-suq intern. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/110 

Emenda  110 

Marita Ulvskog 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

 

Rapport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Rekwiżiti tal-infurzar u regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-

triq 

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

Proposta għal direttiva 

Premessa 5 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) L-infurzar adegwat, effettiv u 

konsistenti tad-dispożizzjonijiet dwar il-ħin 

tax-xogħol huwa kruċjali għall-protezzjoni 

tal-kundizzjonijiet tax-xogħol tax-xufiera u 

biex jiġu evitati distorsjonijiet tal-

kompetizzjoni li jirriżultaw min-nuqqas ta' 

konformità. Għalhekk huwa mixtieq li r-

rekwiżiti uniformi eżistenti ta' infurzar 

stipulati fid-Direttiva 2006/22/KE jiġu 

estiżi għall-kontroll tal-konformità mad-

dispożizzjonijiet dwar il-ħin tax-xogħol 

stipulati fid-Direttiva 2002/15/UE. 

(5) L-infurzar adegwat, effettiv u 

konsistenti tad-dispożizzjonijiet dwar il-ħin 

tax-xogħol huwa kruċjali għall-protezzjoni 

tal-kundizzjonijiet tax-xogħol tax-xufiera u 

biex jiġu evitati distorsjonijiet tal-

kompetizzjoni li jirriżultaw min-nuqqas ta' 

konformità. Għalhekk huwa mixtieq li r-

rekwiżiti uniformi eżistenti ta' infurzar 

stipulati fid-Direttiva 2006/22/KE jiġu 

estiżi għall-kontroll tal-konformità mad-

dispożizzjonijiet dwar il-ħin tax-xogħol 

stipulati fid-Direttiva 2002/15/UE. Il-

kontrolli fil-ġenb tat-triq stabbiliti bid-

Direttiva 2002/15/UE għandhom ikunu 

limitati għall-ħin tax-xogħol fil-ġimgħa u 

ta' kuljum, il-pawżi, il-perjodi ta' mistrieħ 

u x-xogħol bil-lejl. Obbligi oħra li 

jirriżultaw mid-Direttiva 2002/15/KE 

għandhom jiġu kkontrollati fl-

istabbilimenti tal-operatur. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/111 

Emenda  111 

Marita Ulvskog 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

 

Rapport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Rekwiżiti tal-infurzar u regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-

triq 

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

Proposta għal direttiva 

Premessa 6 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Jidher li l-kooperazzjoni 

amministrattiva bejn l-Istati Membri fir-

rigward tal-implimentazzjoni tar-regoli 

soċjali fis-settur tat-trasport bit-triq ma 

kinitx biżżejjed, u wasslet biex l-infurzar 

transfruntiera jkun aktar diffiċli, 

ineffiċjenti u inkonsistenti. Għalhekk 

jeħtieġ li jiġi stabbilit qafas għal 

komunikazzjoni effettiva u assistenza 

reċiproka, inkluż l-iskambju ta' dejta dwar 

każijiet ta' ksur u informazzjoni dwar 

prattiki tajba fil-qasam tal-infurzar. 

(6) Jidher li l-kooperazzjoni 

amministrattiva bejn l-Istati Membri u l-

appoġġ tal-Unjoni fir-rigward tal-

implimentazzjoni tar-regoli soċjali fis-

settur tat-trasport bit-triq ma kinitx 

biżżejjed, u wasslet biex l-infurzar 

transfruntiera jkun aktar diffiċli, 

ineffiċjenti u inkonsistenti. Għalhekk 

jeħtieġ li jiġi stabbilit qafas għal 

komunikazzjoni effettiva u assistenza 

reċiproka, inkluż l-iskambju ta' dejta dwar 

każijiet ta' ksur u informazzjoni dwar 

prattiki tajba fil-qasam tal-infurzar. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/112 

Emenda  112 

Marita Ulvskog 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

 

Rapport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Rekwiżiti tal-infurzar u regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-

triq 

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

Proposta għal direttiva 

Premessa 9 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) Instabu wkoll diffikultajiet fl-

applikazzjoni tar-regoli dwar l-istazzjonar 

tal-ħaddiema speċifikati fid-Direttiva 

96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill15 għas-settur tat-trasport bit-triq, li 

huwa mobbli ħafna. L-istess jgħodd fil-każ 

tal-applikazzjoni tar-regoli dwar ir-

rekwiżiti amministrattivi stabbiliti fid-

Direttiva 2014/67/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill16. Il-miżuri 

nazzjonali mhux koordinati dwar l-

applikazzjoni u l-infurzar tad-

dispożizzjonijiet dwar l-istazzjonar tal-

ħaddiema fis-settur tat-trasport bit-triq 

iġġeneraw piżijiet amministrattivi kbar 

għall-operaturi tal-Unjoni li mhumiex 

residenti. Dan ħoloq restrizzjonijiet bla 

bżonn fuq il-libertà li jiġu pprovduti 

servizzi ta' trasport transfruntiera bit-triq, 

b'effetti kollaterali negattivi fuq l-

impjiegi. 

(9) Instabu wkoll diffikultajiet fl-

applikazzjoni tar-regoli dwar l-istazzjonar 

tal-ħaddiema speċifikati fid-

Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew 

u tal-Kunsill15 għas-settur tat-trasport bit-

triq, li huwa mobbli ħafna. L-istess jgħodd 

fil-każ tal-applikazzjoni tar-regoli dwar ir-

rekwiżiti amministrattivi stabbiliti fid-

Direttiva 2014/67/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill16. Il-miżuri 

nazzjonali mhux koordinati dwar l-

applikazzjoni u l-infurzar tad-

dispożizzjonijiet dwar l-istazzjonar tal-

ħaddiema fis-settur tat-trasport bit-triq 

iġġeneraw piżijiet amministrattivi kbar 

għall-operaturi tal-Unjoni, u ħolqu 

sitwazzjoni inġusta fil-kompetizzjoni bejn 

il-kumpaniji f'dan is-settur. 

__________________ __________________ 

15 Id-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 

1996 dwar l-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas 

ta' prestazzjoni ta' servizzi (ĠU L 18, 

21.1.97, p. 1). 

15 Id-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tas-

16 ta' Diċembru 1996 dwar l-impjieg ta' 

ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' 

servizzi (ĠU L 18, 21.1.97, p. 1). 

16 Id-Direttiva 2014/67/UE tal-Parlament 16 Id-Direttiva 2014/67/UE tal-Parlament 
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Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 

2014 dwar l-infurzar tad-Direttiva 

96/71/KE dwar l-istazzjonament ta' 

ħaddiema fil-qafas tal-prestazzjoni ta' 

servizzi u li temenda r-Regolament (UE) 

Nru 1024/2012 dwar il-kooperazzjoni 

amministrattiva permezz tas-Sistema ta' 

Informazzjoni tas-Suq Intern ("ir-

Regolament tal-IMI") (ĠU L 159, 

28.5.2014, p. 11). 

Ewropew u tal-Kunsill tal-

15 ta' Mejju 2014 dwar l-infurzar tad-

Direttiva 96/71/KE dwar l-istazzjonament 

ta' ħaddiema fil-qafas tal-prestazzjoni ta' 

servizzi u li temenda r-Regolament (UE) 

Nru 1024/2012 dwar il-kooperazzjoni 

amministrattiva permezz tas-Sistema ta' 

Informazzjoni tas-Suq Intern ("ir-

Regolament tal-IMI") (ĠU L 159, 

28.5.2014, p. 11). 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/113 

Emenda  113 

Marita Ulvskog 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

 

Rapport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Rekwiżiti tal-infurzar u regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-

triq 

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

Proposta għal direttiva 

Premessa 9a (ġdida) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (9a) Nuqqas ta' konformità mar-regoli 

dwar l-istabbiliment ta' kumpaniji 

internazzjonali tat-trasport bit-triq joħloq 

differenzi fis-suq uniku kollu u 

jikkontribwixxi għal sitwazzjoni inġusta 

fil-kompetizzjoni bejn il-kumpaniji. Il-

kundizzjonijiet li jirregolaw it-twaqqif ta' 

kumpaniji internazzjonali tat-trasport bit-

triq għalhekk għandhom ikunu aktar 

stretti u aktar faċli biex jiġu ssorveljati, 

b'mod partikolari bil-għan li jiġi 

miġġieled il-ħolqien ta' kumpaniji fittizji. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/114 

Emenda  114 

Marita Ulvskog 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

 

Rapport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Rekwiżiti tal-infurzar u regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-

triq 

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

Proposta għal direttiva 

Premessa 10 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Fil-proposta tagħha tat-8 ta' Marzu 

201617 għar-reviżjoni tad-Direttiva 

96/71/KE, il-Kummissjoni rrikonoxxiet li 

l-implimentazzjoni ta' dik id-Direttiva 

tqajjem kwistjonijiet u diffikultajiet legali 

partikolari fis-settur tat-trasport bit-triq, li 

huwa mobbli ħafna. Il-Kummissjoni 

indikat ukoll li jenħtieġ li l-aħjar mod kif 

dawk il-kwistjonijiet jiġu indirizzati huwa 

permezz ta' leġiżlazzjoni speċifika għas-

settur tat-trasport bit-triq. 

(10) Fil-proposta tagħha tat-

8 ta' Marzu 201617 għar-reviżjoni tad-

Direttiva 96/71/KE, il-Kummissjoni 

rrikonoxxiet li l-implimentazzjoni ta' dik 

id-Direttiva fis-settur tat-trasport bit-triq li 

huwa mobbli ħafna, tqajjem kwistjonijiet u 

diffikultajiet legali partikolari. Il-

Kummissjoni indikat ukoll li jenħtieġ li l-

aħjar mod kif dawk il-kwistjonijiet jiġu 

indirizzati huwa permezz ta' leġiżlazzjoni 

speċifika għas-settur tat-trasport bit-triq. 

Madankollu, b'kont meħud tal-fatt li s-

settur tat-trasport huwa wieħed mis-

setturi l-aktar vulnerabbli, id-

dispożizzjonijiet minimi ta' protezzjoni 

tad-Direttiva 96/71/KE jridu jiġu applikati 

għall-ħaddiema kollha. 

__________________ __________________ 

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

Or. en 

 

 


