ELEA VÄÄRTUSPAKKUMINE LIIKMETELE
ELEA (Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon) on rahvusvahelise ekspedeerimise ja logistikateenuste
pakkumisega tegelevate juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus (mittetulundusühing). Organisatsiooni eesmärk on
esindada ja kaitsta liikmete ühiseid tööalaseid huve, vältida ebaausat konkurentsi ja aidata kaasa valdkonna
õigusaktide väljatöötamisele ning info levikule.
ELEA asutamiskoosolek toimus 6.12.1994 Tallinnas ja assotsiatsioon on tegutsenud juba 27 aastat. 26 aastat oleme
kuulunud rahvusvahelisse erialaorganisatsiooni FIATA ning 20 aastat Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmeskonda.
Käesoleval ajal ühendab ELEA endas 58 rahvusvahelise transpordi ja ekspedeerimisega või muude logistikateenuste
pakkumisega tegelevat firmat, sh kümme assotsieerunud liiget.
ELEA on võtnud fookusesse järgmised teemad, millega tegeletakse aktiivselt nii juhatuse kui ka nõukogu tasemel.

















Oleme sektori ettevõtete ja riigiasutuste vahelise suhtluse hääletoru ja kommunikatsioonikanal.
Korraldame valdkonnasiseseid ja valdkondade vahelisi kohtumisi. Oleme alamvaldkondade koostööplatvorm
(uus algatus on kullerisektori ettevõtete ümarlaud, veondussektori konkurentsivõime ümarlaud,
lennutransport jne).
Kanname hoolt selle eest, et meie sektoris oleks piisavalt tööjõudu (autojuhid, kullerid, laotöötajad,
ekspedeerijad, logistikud jne). Osaleme ministeeriumi ümarlauas võõrtööjõu teemadel.
Mitmesuguste kontaktide ning välissidemete vahendamine oma liikmetele.
Korraldame infovahetust naabermaade erialaorganisatsioonidega.
Koostöö mitmesuguste valitsus- ja valitsusväliste organisatsioonidega Eesti transiidi üldiseks arendamiseks.
Võitleme 2+2 teede ja taristu täiendavate ning kiiremate investeeringute eest.
Taotleme pikkade veoste (25,25 ja 34,5 m) lubamist Eesti teedele.
Osaleme e-CMR, paberivaba asjaajamise Singel Window projektides.
Räägime kaasa rohetemaatika ja keskkonnamõjude vähendamise teemadel, mida saab teha ja mis ei ole
sektori vastutada (CO2 vähendamisega, pakendiringluse kohustusega, keskkonnahoiuga seotud teemadel ja
raskeveokimaksu küsimustes jms).
Väljastame liikmetele FIATA dokumente (FBL, FCR, FWB, FFI).
Aitame kaasa logistikaga seotud koolitusturu korrastamisele, et tagada rahvusvaheliselt tunnustatud
standardi (FIATA Minimum Standard) ja sellele vastava pädevuskoolituse (FIATA Diploma Training)
kättesaadavus Eestis. Lisaks tihe koostöö TKTK, Mainori ja TalTechiga.
Osaleme erinevates komisjonides ja töörühmades:
o Transpordi ja Logistika KN (kutsestandardite töörühmades, lõputööde kaitsmiskomisjonides
osalemine)
o ELEA esindaja – European Air Cargo Programme Joint Council (EACP-JC), töörühmades (nii Eesti kui
välimaa FIATA) ja ümarlaudades.
Vahendame liikmetele statistikat ja palgauuringuid seoses ELEA liikmete tegevusega vähemalt kord aastas.
Anname välja ELEA uudiskirja vähemalt kord kvartalis.

Kuuludes ELEA liikmeskonda suurendate oma ettevõtte konkurentsivõimet, ettevõtte tuntust ja nähtavust.
Organisatsiooni kuuludes aitate kaasa kogu Eesti ekspedeerimis- ja logisitikasektori konkurentsivõime parandamisele.
Lisainfo saamiseks vaata: www.elea.ee
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