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DA Forenet i mangfoldighed DA

22.3.2019 A8-0206/723

Ændringsforslag 723
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
for ECR-Gruppen

Betænkning A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i 
vejtransportsektoren
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) For at skabe en sikker, effektiv og 
socialt ansvarlig vejtransportsektor er det 
nødvendigt at sikre egnede arbejdsvilkår og 
social beskyttelse for førerne på den ene 
side og passende forretningsvilkår og fair 
konkurrence for operatørerne på den 
anden side.

(1) For at skabe en sikker, effektiv og 
socialt ansvarlig vejtransportsektor er det 
nødvendigt at sikre fri bevægelighed for 
varer og fri udveksling af tjenesteydelser, 
egnede arbejdsvilkår og social beskyttelse 
for førerne samt passende 
forretningsvilkår, samtidig med at de 
traktatsikrede grundlæggende 
frihedsrettigheder, den frie bevægelighed 
for varer og navnlig den frie udveksling af 
tjenesteydelser overholdes.

Or. pl
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DA Forenet i mangfoldighed DA

22.3.2019 A8-0206/724

Ændringsforslag 724
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
for ECR-Gruppen

Betænkning A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i 
vejtransportsektoren
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Hvis Unionens konkurrenceevne 
skal opretholdes eller endda øges, hvilket 
også omfattet de omkostninger, der er 
forbundet med produkter og 
tjenesteydelser, skal alle regler for 
vejtransport være forholdsmæssige og 
berettigede og ikke hindre eller gøre det 
mindre attraktivt at udøve de i traktaten 
sikrede grundlæggende 
frihedsrettigheder, såsom den frie 
bevægelighed for varer og den frie 
udveksling af tjenesteydelser, ved at sikre 
beskyttelse af førernes arbejdsvilkår og 
sociale vilkår samt ved at tage højde for 
de særlige forhold, der kendetegner 
sektoren, da førerne er yderst mobile 
arbejdstagere og ikke udstationerede 
arbejdstagere.

Or. pl
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DA Forenet i mangfoldighed DA

22.3.2019 A8-0206/725

Ændringsforslag 725
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
for ECR-Gruppen

Betænkning A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i 
vejtransportsektoren
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Den iboende høje grad af mobilitet 
inden for vejtransporttjenester kræver 
særlig opmærksomhed, når det drejer sig 
om at sikre, at førerne nyder godt af deres 
rettigheder, og at operatørerne ikke bliver 
konfronteret med uforholdsmæssigt store 
administrative hindringer, som uretmæssigt 
begrænser deres frihed til at yde 
grænseoverskridende tjenester.

(2) Den iboende høje grad af mobilitet 
inden for vejtransporttjenester kræver 
særlig opmærksomhed, når det drejer sig 
om at sikre, at førerne nyder godt af deres 
rettigheder, og at operatørerne, som for 
størstedelens vedkommende (90 %) er 
SMV'er med færre end ti arbejdstagere, 
ikke bliver konfronteret med 
uforholdsmæssigt store administrative 
hindringer eller uforholdsmæssigt 
omfattende og diskriminerende kontroller, 
som uretmæssigt begrænser deres frihed til 
at yde grænseoverskridende tjenester.

Or. pl
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DA Forenet i mangfoldighed DA

22.3.2019 A8-0206/726

Ændringsforslag 726
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
for ECR-Gruppen

Betænkning A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i 
vejtransportsektoren
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Balancen mellem at forbedre de 
sociale vilkår og arbejdsvilkårene for 
førerne og fremme udøvelsen af retten til 
at levere vejtransporttjenester baseret på 
fair konkurrence mellem nationale og 
udenlandske operatører er afgørende for et 
velfungerende indre marked.

(3) Balancen mellem at fremme 
udøvelsen af retten til at levere 
vejtransporttjenester baseret på vilkårlig 
konkurrence mellem nationale og 
udenlandske operatører er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
traktaten og behovet for passende sociale 
vilkår og arbejdsvilkår for førerne af 
afgørende betydning for et velfungerende 
indre marked.

Or. pl
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DA Forenet i mangfoldighed DA

22.3.2019 A8-0206/727

Ændringsforslag 727
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
for ECR-Gruppen

Betænkning A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i 
vejtransportsektoren
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Balancen mellem at forbedre de 
sociale vilkår og arbejdsvilkårene for 
førerne og fremme udøvelsen af retten til at 
levere vejtransporttjenester baseret på fair 
konkurrence mellem nationale og 
udenlandske operatører er afgørende for et 
velfungerende indre marked.

(3) Balancen mellem at forbedre 
arbejdsvilkårene for førerne og fremme 
udøvelsen af retten til at levere 
vejtransporttjenester baseret på fair 
konkurrence mellem EU-operatører er 
afgørende for et velfungerende indre 
marked.

Or. pl
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DA Forenet i mangfoldighed DA

22.3.2019 A8-0206/728

Ændringsforslag 728
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
for ECR-Gruppen

Betænkning A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i 
vejtransportsektoren
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Efter at have evalueret 
effektiviteten og lønsomheden af Unionens 
gældende sociale bestemmelser vedrørende 
vejtransport, er der konstateret visse 
smuthuller i de gældende bestemmelser og 
mangler i deres håndhævelse. Derudover er 
der en række uoverensstemmelser mellem 
medlemsstaterne, når det drejer sig om 
fortolkning, anvendelse og gennemførelse 
af reglerne. Det skaber retlig usikkerhed og 
ulige behandling af førere og operatører, 
hvilket er skadeligt for arbejds- og 
konkurrencevilkårene og de sociale vilkår i 
sektoren.

(4) Efter at have evalueret 
effektiviteten og lønsomheden af Unionens 
gældende sociale bestemmelser vedrørende 
vejtransport, er der konstateret visse 
smuthuller i de gældende bestemmelser og 
mangler i deres håndhævelse. Derudover er 
der en række uoverensstemmelser mellem 
medlemsstaterne, når det drejer sig om 
fortolkning, anvendelse og gennemførelse 
af reglerne. Dette skaber retlig usikkerhed 
og fører til ulovlige og uretmæssige 
praksisser med ulige behandling af førere 
og operatører i visse medlemsstater, 
hvilket er skadeligt for arbejds- og 
konkurrencevilkårene og de sociale vilkår i 
sektoren.

Or. pl


