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Postiteenuste direktiivi kohaldamine 

Euroopa Parlamendi 15. septembri 2016. aasta resolutsioon postiteenuste direktiivi 

kohaldamise kohta (2016/2010(INI)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 49 ja 56 asutamisvabaduse ja 

liidu piires teenuste osutamise vabaduse kohta, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 101 ja 102 ettevõtjate suhtes 

kohaldatavate konkurentsieeskirjade kohta, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 14, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu protokolli nr 26 üldhuviteenuste 

kohta, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 1997. aasta 

direktiivi 97/67/EÜ ühenduse postiteenuste siseturu arengut ja teenuse kvaliteedi 

parandamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta1, mida on muudetud 

direktiiviga 2002/39/EÜ ja direktiiviga 2008/6/EÜ (edaspidi „postiteenuste direktiiv“), 

– võttes arvesse komisjoni 10. augusti 2010. aasta otsust, millega loodi Euroopa 

postiteenuseid reguleerivate asutuste töörühm,2 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta 

direktiivi 2013/11/EL tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta, millega muudeti 

määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ,3 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrust (EL) 

nr 524/2013 tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta, millega muudetakse 

määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ,4 

                                                 
1  EÜT L 15, 21.1.1998, lk 14. 
2  ELT C 217, 11.8.2010, lk 7. 
3  ELT L 165, 18.6.2013, lk 63. 
4  ELT L 165, 18.6.2013, lk 1. 



 

 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta 

direktiivi 2011/83/EL tarbija õiguste kohta, millega muudetakse nõukogu 

direktiivi 93/13/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja 

millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ ning Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ,1 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta 

direktiivi 95/46/EÜ üksikisiku kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste 

andmete vaba liikumise kohta,2 

– võttes arvesse komisjoni 17. novembri 2015. aasta aruannet postiteenuste direktiivi 

kohaldamise kohta (COM(2015)0568) ja sellele lisatud töödokumenti 

(SWD(2015)0207), 

– võttes arvesse komisjoni 6. mai 2015. aasta teatist „Euroopa digitaalse ühtse turu 

strateegia“ (COM(2015)0192), 

– võttes arvesse komisjoni 16. detsembri 2013. aasta teatist „Tegevuskava postipakkide 

kättetoimetamise ühtse turu lõpuleviimiseks – usalduse kujundamine 

kättetoimetamisteenuste vastu ja internetimüügi ergutamine“ (COM(2013)0886), 

– võttes arvesse komisjoni 29. novembri 2012. aasta rohelist raamatut „ELi e-

kaubanduse arengut toetav ühtne pakiveoturg“ (COM(2012)0698), 

– võttes arvesse komisjoni 11. jaanuari 2012. aasta teatist „Ühtne raamistik usalduse 

loomiseks digitaalse ühtse turu vastu seoses e-kaubanduse ja internetipõhiste 

teenustega“ (COM(2011)0942), 

– võttes arvesse komisjoni 28. märtsi 2011. aasta valget raamatut „Euroopa ühtse 

transpordipiirkonna tegevuskava – Konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa 

transpordisüsteemi suunas“ (COM(2011)0144), 

– võttes arvesse oma 4. veebruari 2014. aasta resolutsiooni ELi e-kaubanduse arengut 

toetava ühtse pakiveoturu kohta,3 

– võttes arvesse oma 19. jaanuari 2016. aasta resolutsiooni ettevalmistuste kohta 

digitaalse ühtse turu aktiks,4 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52, 

– võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit ning tööhõive- ja 

sotsiaalkomisjoni ja siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi (A8-0254/2016), 

A. arvestades, et postiteenuste turg on endiselt majandusvaldkond, millel on tugevad 

väljavaated kasvule ja konkurentsi suurenemisele, kuigi Euroopa Komisjoni 

postistatistika andmebaasi andmete kohaselt vähenes kirjateenuste osutamine ELis 

keskmiselt 4,85 % võrra, mis on kooskõlas kirjade hulga vähenemisega viimase 

                                                 
1  ELT L 304, 22.11.2011, lk 64. 
2  EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31. 
3  Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0067. 
4  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0009. 



 

 

kümne aasta jooksul, mis tuleneb peamiselt elektrooniliste teenustega asendamisest; 

B. arvestades, et postiteenuste direktiivi rakendamine on aidanud avada siseturge 

konkurentsile kirjaturgude osas, kuid areng on olnud aeglane ja see ei ole viinud 

siseturu kujunemiseni postiteenuste puhul, mis on sektor, milles enamikus 

liikmesriikides domineerivad endiselt universaalteenuse osutajad; 

C. arvestades, et info- ja sidetehnoloogia kasutamine on postiteenuste sektorit pidevalt 

toetanud, luues uusi võimalusi innovatsiooniks ja võimaldades turul laieneda; 

D. arvestades, et uued konkurendid on peamiselt keskendunud suurtest ettevõtjatest 

klientidele ja tihedalt asustatud piirkondadele; 

E. arvestades, et postipakkide kättetoimetamise turg on väga konkurentsitihe, uuenduslik 

ja kiiresti kasvav sektor, mis ajavahemikul 2008–2011 kasvas mahu poolest 33 % 

võrra, ning arvestades, et turu kasvu seisukohast on juhtivaks teguriks e-kaubandus;  

F. arvestades, et kaugjuhitava õhusõiduki süsteemide (droonid) ulatuslik kasutamine 

võimaldab kasutada uut, kiiret, keskkonnasõbralikku ja tõhusat postipaki 

kättetoimetamise viisi, eriti hõredalt asustatud, isoleeritud ja kaugetes piirkondades; 

G. arvestades, et tarbijad ja väikeettevõtted on andnud teada, et postipakkide 

kättetoimetamisega seotud probleemid, eeskätt kõrged hinnad, takistavad neil 

müümast suuremal määral muudesse liikmesriikidesse või ostmast sealt rohkem; 

I. Universaalteenus: riikide reguleerivate asutuste sõltumatuse suurendamine 

1. märgib, et kuigi universaalteenuse osutamise kohustusega seotud miinimumnõuded 

(kuni 2 kg kaaluvad postisaadetised, 10–20 kg kaaluvad postipakid, registreeritud ja 

kindlustatud saadetised ja muud üldist majanduslikku huvi pakkuvad teenused, nagu 

ajalehed ja ajakirjad), mida reguleerib EL, eelkõige tagades olulise teenuste 

miinimumvaliku igas ELi osas, takistamata liikmesriikidel kohaldada kõrgemaid 

standardeid, üldiselt vastavad klientide nõudmistele, kehtestavad selleks volitatud 

riikide reguleerivad asutused õigustatult teatavad üksikasjalikud nõuded, mida ei 

reguleerita ELi tasandil; 

2. märgib, et riikide reguleerivate asutuste peamine ülesanne on saavutada postiteenuste 

direktiivi üldine eesmärk tagada universaalteenuse jätkusuutlik osutamine; kutsub 

liikmesriike üles toetama riiklike reguleerivate asutuste rolli ja sõltumatust töötajate 

rangete kutsekvalifikatsiooni kriteeriumite kehtestamisega, tagades seejuures õiglase 

ja mittediskrimineeriva juurdepääsu töökohasisesele täienduskoolitusele, 

kindlaksmääratud ametiaja ja õiguskaitse ametist põhjuseta tagandamise eest ning 

nähes ametist tagandamisega seoses ette ammendava loetelu põhjustest, mis 

õigustavad ametist tagandamist (nt tõsine õigusrikkumine), et riiklikud reguleerivad 

asutused saaksid täita postiteenuste direktiivist tulenevaid kohustusi neutraalselt, 

läbipaistvalt ja õigeaegselt; 

3. on seisukohal, et igasugusel riiklike reguleerivate asutuste rolli suurendamisel pakituru 

uue reguleerimise käigus tuleks kättetoimetamise sektoris lahendada nn koore 

riisumise küsimus ning kehtestada miinimumstandardid kõigile ettevõtjatele, et tagada 

õiglane ja võrdne konkurents; 



 

 

4. arvab, et sõltumatuse kohustusi saab täita ainult siis, kui riikide reguleerivate asutuste 

regulatiivsed funktsioonid on struktuuriliselt ja funktsionaalselt eraldatud 

postiettevõtja omandiõiguse või kontrolliga seotud tegevusest; on seisukohal, et 

huvide konfliktide vältimiseks ei tohiks riikide reguleerivate asutuste kõrgematel 

ametnikel olla lubatud töötada avalik-õigusliku postiettevõtja või muu huvitatud poole 

teenistuses vähemalt kuue kuu jooksul pärast riigi reguleerivast asutusest lahkumist; 

on seisukohal, et selleks peaksid liikmesriigid kehtestama õigusnormid, mis 

võimaldavad eespool nimetatud reegli rikkumise eest kehtestada sanktsioone; 

5. palub komisjonil hõlbustada ja tõhustada riikide reguleerivate asutuste vahelist 

koostööd ja kooskõlastamist, et saavutada piiriülesel kättetoimetamisel suurem 

tõhusus ja koostalitlusvõime, ning jälgida riikide reguleerivate asutuste reguleerivat 

tegevust, sealhulgas universaalteenuste osutamist, et tagada Euroopa õiguse 

kohaldamisel ühtne lähenemisviis ning postituru ühtlustamine ELis; 

6. tuletab meelde, et postiteenuste direktiiv annab liikmesriikidele paindlikkuse, mis on 

vajalik kohalike iseärasuste arvessevõtmiseks ja tagamaks universaalteenuse 

osutamise pikaajaline jätkusuutlikkus, rahuldades seejuures kasutajate vajadused ja 

kohanedes tehnilise, majandus- ja sotsiaalse keskkonna muutustega; 

7. võtab teadmiseks komisjoni kinnituse, et postiteenuste direktiivis ei nõuta 

universaalteenuse osutajatelt mingit konkreetset omandistruktuuri; on veendunud, et 

universaalteenuste osutajaid ei tohiks takistada tõhusate ja kvaliteetsete postiteenuste 

osutamisse investeerimisel ja selles valdkonnas uuenduste teostamisel; 

II. Universaalteenuse säilitamine ja ausa konkurentsi võimaldamine: juurdepääs, 

teenuse kvaliteet ja kasutajate vajadused 

8. on seisukohal, et universaalteenuse osutamise kohustuse ulatuse osas on võetud suund 

selle piiramise poole; kutsub üles edendama tarbijate valikuvõimalusi, et määratleda 

kirjade kättetoimetamine selliselt, et universaalteenuse osutamise kohustus seda 

hõlmaks; rõhutab seetõttu, kui oluline on pakkuda vastuvõetavatel tingimustel 

kvaliteetset universaalteenust, mis hõlmab iga kodaniku jaoks vähemalt viit 

kättetoimetamis- ja viit kogumispäeva nädalas; märgib, et universaalteenuse 

pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamist silmas pidades ja oma konkreetseid riiklikke 

iseärasusi ja geograafilisi olusid arvestades võimaldavad mõned liikmesriigid teatavat 

paindlikkust; tuletab meelde, et kuigi direktiivi kohaselt on teatav paindlikkus lubatud, 

ei tohiks seatud piiri siseriiklike õigusnormidega ületada; 

9. tuletab meelde, et universaalteenus peab arenema vastavalt tehnilisele, majandus- ja 

sotsiaalsele keskkonnale ning kasutajate vajadustele ning et postiteenuste direktiiv 

annab liikmesriikidele paindlikkuse, mis on vajalik kohalike iseärasuste 

arvessevõtmiseks ja selleks, et tagada universaalteenuse osutamise pikaajaline 

jätkusuutlikkus; 

10. on seisukohal, et postipakkide kättetoimetamise universaalteenuste geograafilist 

ulatuvust ja nendele juurdepääsu saab ning on vaja parandada, eriti puudega ja piiratud 

liikumisvõimega kodanike ning äärepoolseimates piirkondades asuvate kodanike 

jaoks; rõhutab, et on oluline tagada takistusteta juurdepääs postiteenustele ning 

postiteenuste direktiivi kooskõla juurdepääsetavuse aktiga; 



 

 

11. märgib, et kirjade arvu vähenemine paljudes liikmesriikides muudab 

universaalteenuste osutamise üha keerulisemaks; tunnistab, et paljud määratud 

universaalteenuse osutajad kasutavad universaalteenuse osutamise kohustuse 

rahastamiseks tulusid, mis tulenevad äritegevusest, mis ei ole seotud universaalteenuse 

osutamise kohustusega, näiteks finantsteenused või postipakkide kättetoimetamine; 

12. märgib, et postisektoris on mitmeid ebaausa konkurentsi juhtumeid, ning kutsub 

vastutavat asutust üles määrama reeglite rikkumise eest sanktsioone; 

13. palub liikmesriikidel ja komisjonil jälgida postiteenuste osutamist avaliku teenusena, 

et tagada avaliku teenuse kompenseerimine proportsionaalsel, läbipaistval ja ausal 

viisil; 

14. rõhutab, kuivõrd tähtis on, et universaalteenuse osutamise kohustuse alla kuuluvate 

teenuste hinnad oleksid taskukohased ja tagaksid kõigile kasutajatele juurdepääsu 

nendele teenustele; tuletab meelde, et riikide reguleerivad asutused peavad selgelt 

määratlema kirjasaadetise vastuvõetava hinna, ning et liikmesriigid võivad jätkuvalt 

pakkuda tasuta postiteenust või alustada tasuta postiteenuse pakkumist pimedatele ja 

vaegnägijatele; 

15. kutsub liikmesriike üles säilitama territoriaalse ja sotsiaalse ühtekuuluvuse ja nendega 

seotud kvaliteedinõuded ning märgib, et liikmesriigid võivad juba kohandada 

mõningaid konkreetseid elemente, et võtta arvesse kohalikku nõudlust, kasutades 

direktiivis 97/67/EÜ ette nähtud paindlikkust; tunnistab, et postivõrgud ja -teenused 

on ELi kodanike jaoks väga tähtsad; palub liikmesriikidel kasutada riigiabi vahendeid 

üksnes erakorralistel juhtudel, tehes seda kooskõlas ELi konkurentsipoliitikaga, ja 

läbipaistval, mittediskrimineerival ja sobival viisil ning tagada, et klientidel oleks 

jätkuvalt juurdepääs postiteenustele, tagades vajaduse korral samas 

juurdepääsupunktis minimaalse teenuste arvu; kutsub komisjoni üles tagama, et 

kompensatsioon on proportsionaalne ning et riigihankemenetlused on läbipaistvad ja 

õiglased; 

16. palub liikmesriikidel tagada, et turu avamine oleks ka edaspidi soodne kõigile 

kasutajatele, eriti tarbijatele ning väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, 

jälgides tähelepanelikult turul toimuvaid arenguid; kutsub üles jätkuvalt parandama 

teenuste osutamise kiirust, nende valikut ja usaldusväärsust; 

17. kutsub komisjoni üles parandama universaalteenuse praegust määratlust, et sätestada 

teenuse minimaalne tarbijatele garanteeritud tase, teha universaalteenuse osutamise 

kohustus sobilikuks arenevate turgude jaoks, et võtta arvesse turu muutusi eri 

liikmesriikides ning soodustada majanduskasvu ja sotsiaalset ühtekuuluvust; on siiski 

seisukohal, et kuna igal turul on oma spetsiifilised piirangud, peaks ettevõtjatel olema 

universaalteenuse pakkumisel võimalik kasutada teatavat paindlikkust; kutsub 

liikmesriike üles rakendama vastavalt kehtivale direktiivile loa andmise menetlused ja 

täiendavalt ühtlustama loa andmise ja/või teatamise menetlusi, et vähendada siseturule 

sisenemist takistavaid põhjendamatuid takistusi, põhjustamata ebavajalikku 

halduskoormust; 

18. rõhutab, et hõlpsalt kättesaadava ja vastuvõetava maksumusega lepitusmenetluse 

rakendamisel on huvitav potentsiaal vaidluste korral hõlpsa ja kiire lahenduse 

saavutamiseks nii ettevõtjate kui ka tarbijate jaoks ; kutsub komisjoni üles esitama 



 

 

õigusakti ettepaneku postiteenuste tarbijate õiguste kohta; 

19. kutsub komisjoni tungivalt üles võtma õigusaktide ettepanekute koostamisel arvesse 

digiteerimist ja neid võimalusi, mida see loob, samuti liikmesriikide iseärasusi ja 

üldisi suundumusi postiteenuste ja postipakkide turgudel; 

20. tuletab meelde, et postiteenuste käibemaksuvabastust tuleb kohaldada viisil, millega 

minimeeritaks varasemate monopolide ja turule sisenejate vahelisi 

konkurentsimoonutusi, tagades seejuures universaalteenuse osutamise kohustuse 

pikaajalise jätkusuutlikkuse, et kõik ettevõtjad saaks jätkata postiteenuste osutamist 

kõikjal Euroopas; märgib, et muude kui universaalteenuste puhul 

käibemaksuvabastuse tagamine üksnes turul valitsevatele teenuseosutajatele, kui 

teised teenuseosutajad on kohustatud käibemaksu tasuma, on märkimisväärne takistus 

konkurentsi arengule turul; 

21. kutsub komisjoni üles tagama teenuseosutajatele võrdsed tingimused nii 

traditsioonilise kirjade kättetoimetamise kui ka kiiresti laieneva postipakkide 

kättetoimetamise sektoris ning postiturul valitsevatele ettevõtjatele ja uutele tulijatele; 

teeb ettepaneku, et komisjonil peaks olema õigus hinnata, kas hankemenetlused 

põhjustavad ebaõiglase koormuse; 

22. kutsub liikmesriike üles arvesse võtma, et turul valitsevad ettevõtjad ei tohi tänu riigi 

toetusele olla eelisolukorras ega tulenevalt avalike teenuste osutamise kohustusest või 

varasematest kohustustest ebasoodsamas olukorras võrreldes uute turule tulijatega; 

23. on arvamusel, et konkurents ja turud on edasiviivateks jõududeks innovatsioonile ja 

lisaväärtust pakkuvate teenuste väljatöötamisele, ning palub komisjonil 

proportsionaalsuse ja majandusliku õigustatuse põhimõtteid arvesse võttes toetada 

innovatsiooni selles sektoris, et edendada teenuseid, mis pakuvad lisaväärtust, nagu 

tuvastus- ja jälgimissüsteem, kättesaamis- ja kohaletoimetamiskohad, võimalus valida 

kättetoimetamisaega, sobiv tagastamiskord ja hõlpsa vaidlusmenetluse kättesaadavus; 

tunnustab postiettevõtjate poolt selles valdkonnas tehtud tööd ja juba tehtud 

investeeringuid; 

24. kutsub komisjoni üles jälgima tähelepanelikult liikmesriikide toetust universaalteenuse 

osutamise kohustustele ja muudele postiteenuste pakkujate varasematele kohustustele 

vastavalt üldist majandushuvi pakkuvate teenuste riigiabi kontrolli peamistele 

normidele (2012. aasta raamistik üldist majandushuvi pakkuvate teenuste kohta); 

25. on seisukohal, et teenuste kvaliteeti tuleks hinnata kõnealuses direktiivis sätestatud 

standardite alusel ning see peaks kajastama tarbijate vajadusi, et parandada 

koostalitlusvõimet ja teenuste kvaliteeti;  

26. märgib, et Euroopa postiteenuste osutajad on investeerinud oma võrkude 

koostalitlusvõime parandamisse ning alustanud piiriülest e-kaubandust kasutavatele 

tarbijatele ja väikestest ja keskmise suurusega ettevõtjatest e-jaemüüjatele 

innovatiivsete ja kasutajasõbralike teenuste pakkumist; on seisukohal, et neid 

investeeringuid tuleks kaitsta õiglaste juurdepääsutingimustega; 

27. avaldab veel kord toetust postiteenuste kasutajate foorumile, mille komisjon asutas 

2011. aastal, et hõlbustada kasutajate, ettevõtjate, ametiühingute ja muude 



 

 

sidusrühmade vahelisi arutelusid niisugustel teemadel, mis hõlmavad ka 

lõppkasutajate rahulolu, ärikasutajate nõudmisi ning seda, kuidas parandada e-

kaubanduse toodete kättetoimetamist; on arvamusel, et see foorum on väga kasulik 

ning selle raames toimuvad kohtumised peaksid toimuma korrapäraselt, et teha 

kindlaks võimalikud lahendused postiteenuste ja postipakkide kättetoimetamise 

teenuste parandamiseks; 

III. Piiriülene mõõde ja e-kaubandus 

28. palub liikmesriikidel tagada postivõrkude koostalitlusvõime ja uuendamine ning, kui 

on olemas mitu universaalteenuse osutajat, vältida takistusi postisaadetiste transpordis 

ja võimaldada väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel pääseda ligi rahaliselt 

atraktiivsetele teenustele piiriüleste kättetoimetamiste sektoris, suurendades 

postiettevõtjate tariifide läbipaistvust;  

29. leiab, et postipakkide kättetoimetamine on suure konkurentsivõimega, innovatiivne ja 

kiiresti kasvav sektor; märgib, et digitaalse ühtse turu saavutamisel on olulised 

vastuvõetava hinnaga ja usaldusväärsed postipakkide kättetoimetamise teenused; 

tuletab meelde, et selle sektori konkurentsile avamine on kiirendanud selliste 

lisaväärtust pakkuvate teenuste väljatöötamist nagu tuvastamine- ja jälgimine, 

kättesaamis- ja kohaletoimetamiskohad, paindlik kättetoimetamisaeg ja 

tagastamiskord; usub seetõttu, et selle turu igasugune uus reguleerimine peab olema 

proportsionaalne ja seda peavad toetama kindlad majanduslikud tõendid; 

30. märgib sellega seoses, et tuleks arvesse võtta kõiki uue tehnoloogia, sealhulgas 

droonide pakutavaid eeliseid, sest need saaksid hõlbustada kättetoimetamise teenuseid, 

eelkõige vähese asustustihedusega, isoleeritud või äärepoolseimates piirkondades, 

võttes arvesse ka ohutuse aspekte ja keskkonnasäästlikkust; 

31. leiab, et suure konkurentsiga, innovatiivse ja kiiresti kasvava postipakkide 

kättetoimetamise turu dünaamikat ei tohiks kahjustada põhjendamata reguleerimisega 

ja ebavajaliku bürokraatiaga; 

32. kutsub komisjoni üles töötama vajaduse korral välja postipakkide kättetoimetamise 

turujärelevalve, lähtudes tulemuslikkusest, ja ergutama riiklike reguleerivate asutuste 

pädevust, kahjustamata piiriüleste teenuste tariifide taskukohasust ja tegema kindlaks 

ebaõiglase, konkurentsi rikkuva ja monopoolse tegevuse; kutsub üles suurendama 

tariifide läbipaistvust ja teenuste kättesaadavust, eriti jaeklientide ning väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtjate jaoks; 

33. tervitab komisjoni ettepanekut, mis käsitleb kolmandate isikute läbipaistvat ja 

mittediskrimineerivat piiriülest juurdepääsu võrgu kõigile elementidele, seotud 

rajatistele, asjaomastele teenustele ja postivõrkude teabesüsteemidele; usub, et taristu 

tõhus kasutamine võiks anda majanduslikku kasu universaalteenuste osutajatele ja 

suurendada konkurentsi piiriülese kättetoimetamise sektoris; 

34. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles koguma rohkem andmeid postipakkide 

kättetoimetamise turu kohta, et hinnata paremini selle majandussektori arengut ja selle 

struktuurilist arengut; 

35. rõhutab, et selleks, et taastada tarbijate usalduse piisav tase, on olulised teenuste 



 

 

kvaliteedi parandamine ja tarbijate õiguste kaitse; leiab, et usalduse puuduse vastu 

saaks võidelda selliste vahenditega nagu parem hindade läbipaistvus, kättetoimetamise 

võimalused, viisid ja kvaliteet/tulemuslikkus (kiirus, geograafiline ulatus, viivitused ja 

kahjustatud või kaotsi läinud esemete käsitlemine); 

36. palub liikmesriikidel ja komisjonil suurendada läbipaistvust seoses avalike hinna 

kujundamise tingimustega ja teenuse osutamisega (kättetoimetamise võimalused, 

lõplik kättetoimetamine, usaldusväärsus), eriti e-kaubanduse puhul; nõuab 

läbipaistvuse kontrollimist, kui hindu ei kontrolli konkurents või need on 

põhjendamatult kõrged; rõhutab, kuivõrd tähtis on vähendada erinevust siseriiklike ja 

piiriüleste hindade vahel, ja toetab meetmeid, mis suurendavad tarbijate teadlikkust ja 

suutlikkust võrrelda siseriiklike ja piiriüleste hindade struktuure; kutsub riikide 

reguleerivaid asutusi üles hindama hindade vastuvõetavust mõnede piiriüleste 

marsruutide puhul, pöörates erilist tähelepanu ülemäärastele lahknevustele; 

37. kutsub komisjoni üles edendama e-kaubanduse ja postipakkide piiriülese 

kättetoimetamise strateegiat; soovitab parandada kättetoimetamisahelas 

koostalitlusvõimet ja arendada parimaid tavasid e-jaemüüjate jaoks; 

38. on seisukohal, et kaebuste esitamise kord ja vaidluste lahendamise kord peavad olema 

lihtsad ja tõhusad ning piiriüleselt kohaldatavad; rõhutab, et vaidluste kohtuvälise 

lahendamise direktiiv ja internetipõhine platvorm, mis loodi määrusega (EL) 

nr 524/2013 tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta, võivad tuua tarbijatele 

ja äriklientidele kasu piiriülestes tehingutes; tunneb muret selle pärast, et kuigi 

ülevõtmise tähtaeg oli 2015. aasta juuli, on praeguseks vaidluste kohtuvälise 

lahendamise direktiivi võtnud üle ainult 24 liikmesriiki ja sellest tulenevalt on 

miljonid Euroopa kodanikud jäetud ilma kõnealusest olulisest 

õiguskaitsemehhanismist; on veendunud, et Euroopa väiksemate nõuete menetlus võib 

tarbijate ja äriklientide jaoks piiriülestes tehingutes olla kasulik vahend; nõuab, et 

vajaduse korral kaalutaks tarbijatele täiendavate õiguskaitsemehhanismide loomist 

postiteenuste valdkonnas; 

39. kutsub liikmesriike üles toetama kulude vähendamist, parandades postipakkide 

saatmise ja kokkukogumise protsesside koostalitlusvõimet, ning töötama välja 

integreeritud jälgimissüsteemide Euroopa standardid; tunneb heameelt edusammude 

üle, mida sektoris tegutsevad ettevõtjad on tarbijate ja väikeste ja keskmise suurusega 

ettevõtjate piiriülesel teenindamisel teinud, parandades koostalitlusvõimet ja pakkide 

teekonna jälgimise süsteemi; soovitab rakendada avatud vahendeid ja teenuste 

kvaliteedi näitajaid, et tarbijad saaksid võrrelda erinevate teenuseosutajate pakkumisi; 

tervitab edusamme, mis toetavad turupõhist lähenemisviisi, mida Euroopa Parlament 

on soovitanud ja taotlenud; soovitab luua kättetoimetamisega tegelevate ettevõtjate 

koostöö- ja teabevahetusplatvorme, et suurendada kättetoimetamise ja tagastamise 

võimalusi tarbijate jaoks; 

40. palub komisjonil ja liikmesriikidel uurida postipakkide piiriülese kättetoimetamise 

toimimist kooskõlas mitmesuguste normidega, mis tulenevad kas rahvusvahelistest 

kaubanduslepingutest (nt Ülemaailmse Postiliidu ja Rahvusvahelise Tsiviillennunduse 

Organisatsiooni normid) või ELi õigusest (nt liidu tolliseadustik), eriti 

universaalteenuse osutamise kohustusest, mida võidakse väärkasutada ja mis võivad 

tekitada turumoonutusi; soovitab Euroopa Liidul esitada taotluse saada Ülemaailmse 

Postiliidu liikmeks, et saavutada täielikult integreeritud Euroopa postiteenuste sektor; 



 

 

41. toetab postipakkide kättetoimetamise turu kohta statistika koostamise põhimõtet, et 

saada selgem pilt juhtivatest turuosalistest, konkurentsi olukorrast ja turu 

suundumustest; 

IV. Sotsiaalne mõõde: tööhõive parandamine  

42. kutsub liikmesriike üles tagama kõigile postiteenuste sektori töötajatele inimväärsed 

töötingimused, k.a nõutaval tasemel töötervishoiu ja tööohutuse, olenemata nende 

tööandjaks oleva ettevõtte suurusest ja liigist, töökohast või kehtivast lepingust; 

rõhutab tööohutuse ja töötervishoiu tähtsust, pidades eelkõige silmas demograafilisi 

muutusi ja töötajate suurt liikuvust postisektoris; tunneb heameelt Euroopa 

Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) koostöö üle selle sektori 

sotsiaalpartneritega kampaania „Tervislik töökoht hoiab stressi ohjes“ raames;  

43. märgib, et tehnoloogia arengu ja digiteerimise tulemusel on postiteenuste sektor 

viimastel aastatel tugevasti muutunud ning et postiteenuste moderniseerimine ja 

mitmekesistumine on oluliselt mõjutanud sektori töötingimusi ja tööhõivet; 

44. märgib, et postisektori liberaliseerimine on mõnes liikmesriigis toonud kaasa suured 

erinevused universaalteenuse osutajate ja spetsiifilisi postiteenuseid pakkuvate 

konkureerivate ettevõtjate vahel töötingimuste ja palkade osas; on seisukohal, et 

suurem konkurents ei tohiks luua seadusevastaseid sotsiaalseid tavasid ega tuua kaasa 

töötingimuste halvenemist; 

45. märgib, et kui postiettevõtjatel on võimalik arendada ja laiendada oma tootmist 

innovaatiliselt, eriti äärealadel, peaks sellel samuti olema tööhõivet edendav mõju; 

46. märgib, et osalise tööajaga töötajate, renditöötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv 

sektoris on kasvanud ning üldine arengusuund on paindlikumate töölepingute poole, 

mis võivad teatud tingimustel tekitada töötajatele piisava kaitseta ebakindlaid 

töökohti; väljendab heameelt uute tööaja mudelite väljaarendamise üle töötajatele, kes 

ühendavad seeläbi näiteks paremini töö- ja pereelu, saavad läbida tööalase 

täienduskoolituse või saavad võimaluse töötada osalise tööajaga; märgib, et uued, 

paindlikud töölepingud peavad välistama sellised võimalikud ohud nagu töötajate 

ülekoormus või tulemustele mittevastav töötasu; rõhutab seepärast ühelt poolt vajadust 

tööjõuturu paindlikkuse järele ning teiselt poolt vajadust töötajate majandusliku ja 

sotsiaalse turvalisuse järele; rõhutab, et tööjõukulude kärpimist töötingimuste ja 

tööhõivestandardite piiramise kaudu ei tohiks käsitada paindlikkusena; palub, et 

komisjon ja liikmesriigid jälgiksid tegevust, et tõrjuda postisektoris fiktiivse füüsilisest 

isikust ettevõtjana töötamist; nõuab, et liikmesriigid hoiaksid üldisemalt ära 

töölepingute paindlikkuse negatiivse mõju töötajatele; 

47. väljendab heameelt ametiühingute tähtsa rolli üle, kes teevad paljudes liikmesriikides 

universaalteenuse osutajatega koostööd, et postiteenuste sektori muutused oleksid 

sotsiaalselt kestlikud; rõhutab, kui tähtsad on postisektoris tugevad ja sõltumatud 

sotsiaalpartnerid, institutsionaliseeritud sotsiaaldialoog ja töötajate osalemine 

äriühinguga seotud küsimustes; 

48. rõhutab seda, kui oluline on jälgida kohustuslikest sõidu- ja puhkeaegadest ning ka 

tööaegadest kinnipidamist postisektoris; on seisukohal, et järelevalve peaks toimuma 

sõidukitesse paigaldatud digitaalsete kontrolliseadmete abil; tuletab meelde, et 



 

 

määrust (EL) nr 165/2014 (autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta) ei 

kohaldata alla 3,5 tonni kaaluvatele sõidukitele; nõuab seetõttu töö- ja puhkeajaga 

seotud nõuete täitmise kontrolli tõhustamist; tuletab meelde, et kõiki töötaja 

tegevusega seotud ülesandeid tuleb lugeda tööajaks; rõhutab samuti, kui tähtis on 

jälgida vastavust Euroopa ja riiklike töötervishoiu ja tööohutuse õigusaktidele (sh 

sõidukite tingimusi) kõigi postisaadetistega seotud inimeste puhul, olenemata 

tööhõiveseisundist (füüsilisest isikust ettevõtja, alltöövõtja, ajutine või lepinguline 

töötaja); 

49. peab vajalikuks tagada tasakaal vaba konkurentsi, tarbijate vajaduste, 

universaalteenuse jätkusuutlikkuse ja selle rahastamise ning töökohtade säilitamise 

vahel; 

50. väljendab muret seoses katsetega hoiduda kõrvale kehtivatest miinimumpalga 

eeskirjadest, suurendades töökoormust mahuni, mida ei ole võimalik teostada 

tasustatud tööaja jooksul; 

51. tunneb heameelt postisektori sotsiaaldialoogi komitee olulise töö üle ning toonitab 

Euroopa sotsiaalpartnerite algatatud projekti „Managing demographic challenges and 

finding sustainable Solutions by the social partners in the postal sector“ 

(Sotsiaalpartnerid ohjavad postisektoris demograafilisi probleeme ja otsivad kestlikke 

lahendusi); 

52. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles koguma rohkem andmeid töötajate arvu ja 

töötingimuste kohta postiteenuste sektoris, et tegelikku olukorda pärast turgude 

täielikku avanemist paremini hinnata ning muutustele kiiresti reageerida ja võimalikke 

probleeme tõhusalt lahendada; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles hoolikalt jälgima 

uusi automaatseid posti kättetoimetamise viise, nende mõju töötingimustele ja 

tööhõivele ning hindama vajadust sotsiaal- ja tööõigusaktide moderniseerimise järele, 

kui see on vajalik, et pidada sammu muutustega postisektoris; soovitab ka 

sotsiaalpartneritel vajaduse korral uuendada kollektiivlepinguid, et tagada kõrged töö- 

ja töölevõtustandardid; 

o 

o   o 

53. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile. 


