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22.3.2019 A8-0206/723

Pakeitimas 723
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo 
taisyklės
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) siekiant sukurti saugų, veiksmingą 
ir socialiai atsakingą kelių transporto 
sektorių, reikia užtikrinti tinkamas 
vairuotojų darbo sąlygas ir socialinę 
apsaugą, o veiklos vykdytojams tinkamas 
verslo ir sąžiningos konkurencijos 
sąlygas;

(1) siekiant sukurti saugų, veiksmingą 
ir socialiai atsakingą kelių transporto 
sektorių, reikia užtikrinti laisvą prekių 
judėjimą ir laisvę teikti paslaugas, 
tinkamas vairuotojų darbo sąlygas ir 
socialinę apsaugą, veiklos vykdytojams 
tinkamas verslo sąlygas, laikantis 
Sutartyse garantuojamų pagrindinių 
laisvių, laisvo prekių judėjimo ir, visų 
pirma, laisvo paslaugų judėjimo;

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/724

Pakeitimas 724
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo 
taisyklės
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) visos kelių transportui taikomos 
taisyklės turi būti proporcingos ir 
pagrįstos ir turi netrukdyti naudotis 
Sutartyje garantuojamomis pagrindinėmis 
laisvėmis, pvz., laisvu prekių judėjimu ir 
laisve teikti paslaugas, ir nemažinti 
naudojimosi jomis patrauklumo, jei 
laikantis vairuotojų darbo sąlygų ir 
socialinės apsaugos reikalavimų ir 
atsižvelgiant į šio sektoriaus specifiką, nes 
vairuotojai yra itin mobilūs darbuotojai, o 
ne komandiruojami darbuotojai, siekiama 
išlaikyti arba net padidinti Sąjungos 
konkurencingumą, įskaitant produktų ir 
paslaugų kainų konkurencingumą;

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/725

Pakeitimas 725
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo 
taisyklės
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) dėl kelių transporto paslaugoms 
būdingo didelio mobilumo itin daug 
dėmesio reikia skirti tam, kad būtų 
užtikrinta, jog vairuotojai galėtų 
pasinaudoti savo teisėmis, o veiklos 
vykdytojai nesusidurtų su 
neproporcingomis administracinėmis 
kliūtimis, kurios nepagrįstai ribotų jų laisvę 
teikti tarpvalstybines paslaugas;

(2) dėl kelių transporto paslaugoms 
būdingo didelio mobilumo itin daug 
dėmesio reikia skirti tam, kad būtų 
užtikrinta vairuotojų galimybė pasinaudoti 
savo teisėmis, o veiklos vykdytojai, 
daugiausia MVĮ (90 proc.), kuriose dirba 
mažiau kaip 10 darbuotojų, nesusidurtų su 
neproporcingomis administracinėmis 
kliūtimis ar perteklinėmis ir 
diskriminacinėmis patikromis, kurios 
nepagrįstai ribotų jų laisvę teikti 
tarpvalstybines paslaugas;

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/726

Pakeitimas 726
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo 
taisyklės
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) siekiant užtikrinti sklandų vidaus 
rinkos veikimą, labai svarbi vairuotojų 
socialinių ir darbo sąlygų gerinimo ir 
palankesnių sąlygų šalies ir užsienio 
veiklos vykdytojams sudarymo sąžiningai 
konkuruojant naudotis laisve teikti kelių 
transporto paslaugas pusiausvyra;

(3) siekiant užtikrinti sklandų vidaus 
rinkos veikimą, labai svarbi pusiausvyra 
tarp šalies ir užsienio veiklos vykdytojams 
užtikrinamos galimybės be 
diskriminacijos konkuruojant naudotis 
laisve teikti kelių transporto paslaugas, 
vadovaujantis Sutarties nuostatomis, ir 
poreikio užtikrinti vairuotojams tinkamas 
socialines ir darbo sąlygas;

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/727

Pakeitimas 727
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo 
taisyklės
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) siekiant užtikrinti sklandų vidaus 
rinkos veikimą, labai svarbi vairuotojų 
socialinių ir darbo sąlygų gerinimo ir 
palankesnių sąlygų šalies ir užsienio 
veiklos vykdytojams sudarymo sąžiningai 
konkuruojant naudotis laisve teikti kelių 
transporto paslaugas pusiausvyra;

(3) siekiant užtikrinti sklandų vidaus 
rinkos veikimą, labai svarbi vairuotojų 
socialinių ir darbo sąlygų gerinimo ir 
palankesnių sąlygų ES veiklos 
vykdytojams sudarymo sąžiningai 
konkuruojant naudotis laisve teikti kelių 
transporto paslaugas pusiausvyra;

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/728

Pakeitimas 728
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo 
taisyklės
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) įvertinus galiojančių Sąjungos kelių 
transporto sektoriui taikomų socialinės 
teisės aktų veiksmingumą ir efektyvumą, 
nustatyta tam tikrų galiojančių nuostatų 
spragų ir jų vykdymo užtikrinimo trūkumų. 
Be to, taisykles valstybės narės aiškina, 
taiko ir įgyvendina nevienodai. Tai sukuria 
teisinį netikrumą ir laikomasi nevienodo 
požiūrio į vairuotojus ir veiklos 
vykdytojus, o tai daro neigiamą poveikį 
darbo, socialinėms ir konkurencijos 
sąlygoms šiame sektoriuje;

(4) įvertinus galiojančių Sąjungos kelių 
transporto sektoriui taikomų socialinės 
teisės aktų veiksmingumą ir efektyvumą, 
nustatyta tam tikrų galiojančių nuostatų 
spragų ir jų vykdymo užtikrinimo trūkumų. 
Be to, taisykles valstybės narės aiškina, 
taiko ir įgyvendina nevienodai. Tai sukuria 
teisinį netikrumą ir lemia tai, kad kai 
kuriose valstybėse narėse laikomasi 
neteisėto nevienodo požiūrio į vairuotojus 
ir veiklos vykdytojus, o tai daro neigiamą 
poveikį darbo, socialinėms ir 
konkurencijos sąlygoms šiame sektoriuje;

Or. pl


