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Søfarendes arbejdsstandarder 2006 (social dialog)

Europa-Parlamentets beslutning af 14. januar 2009 om forslag til Rådets direktiv om 
iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners' 
Associations (ECSA) og European Transport Workers' Federation (ETF) om 
konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006, og om ændring af direktiv 
1999/63/EF 

Europa-Parlamentet,

- der henviser til Kommissionens forslag til Rådets direktiv om iværksættelse af den aftale, 
der er indgået mellem European Community Shipowners' Associations (ECSA) og 
European Transport Workers' Federation (ETF) om konventionen om søfarendes 
arbejdsforhold af 2006, og om ændring af direktiv 1999/63/EF (KOM(2008)0422),

- der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder1,

- der henviser til Rådets direktiv 1999/63/EF af 21. juni 1999 om gennemførelse af den 
aftale om tilrettelæggelse af arbejdstiden for søfarende, som er indgået mellem European 
Community Shipowners' Associations (ECSA) og the Federation of Transport Workers' 
Unions in the European Union (FST)2,

- der henviser til, den aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners' 
Associations (ECSA) og the European Transport Workers' Federation (ETF) om 
konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006,

- der henviser til, at aftalen indeholder en fælles anmodning til Kommissionen om at 
iværksætte aftalen og dennes bilag A ved en afgørelse, som Rådet træffer på forslag af 
Kommissionen, i henhold til traktatens artikel 139, stk. 2,

- der henviser til forretningsordenens artikel 78, stk. 3,

A. der henviser til, at det i artikel 31 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder fastsættes, at enhver arbejdstager har ret til sunde, sikre og værdige 
arbejdsforhold, til en begrænsning af den maksimale arbejdstid, til daglige og ugentlige 
hvileperioder samt til årlig ferie med løn,

B. der henviser til, at traktatens artikel 139, stk. 1, giver arbejdsmarkedets parter på 
fællesskabsplan mulighed for, hvis de finder det ønskeligt, at indlede en dialog, som kan 
føre til overenskomstmæssige forbindelser, herunder aftaler,

C. der henviser til, at aftaler, der indgås på fællesskabsplan, i medfør af artikel 139, stk. 2, 
kan iværksættes efter fælles anmodning fra de underskrivende parter ved en afgørelse, 
som Rådet træffer på forslag af Kommissionen,

                                               
1 EFT C 364 af 18.12.2000, s. 1.
2 EFT L 167 af 2.7.1999, s. 33.
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D. der henviser til, at betingelserne for, at konventionen kan træde i kraft, vil være opfyldt,
hvis alle EU's medlemsstater ratificerer den,

E. der henviser til, at en ratificering af konventionen vil udgøre et vigtigt bidrag til fremme 
af værdige arbejdsstandarder over hele kloden,

1. glæder sig over, at Kommissionen, på trods af at traktatens artikel 139, stk. 2, ikke 
foreskriver høring af Europa-Parlamentet i forbindelse med anmodninger til 
Kommissionen fra arbejdsmarkedets parter, har sendt sit forslag til Parlamentet og 
anmodet dette om at afgive udtalelse herom til Kommissionen og Rådet;

2. støtter den aftale, der er indgået mellem arbejdsmarkedets parter om visse aspekter af 
arbejdsforholdene for arbejdere i shippingsektoren, eftersom den skaber en god balance 
mellem behovet for at forbedre arbejdsforholdene og beskyttelsen af de søfarendes 
sundhed og sikkerhed; 

3. er enig i, at aftalen bør forelægges for Rådet; opfordrer derfor Rådet til at vedtage 
Kommissionens forslag med henblik på at iværksætte aftalen i den form, den er indgået 
mellem arbejdsmarkedets parter, under hensyntagen til medlemsstaternes og følgelig EU's 
særinteresser;

4. mener, at det er meget vigtigt at definere og håndhæve globale minimumsnormer for 
ansættelsesvilkår og sundheds- og sikkerhedsforhold for søfarende, der er ansat eller 
arbejder om bord på et søgående skib.

5. glæder sig over, at den aftale, der er indgået af arbejdsmarkedets parter, og 
Kommissionens forslag kun fastsætter minimumsforskrifter, således at medlemsstaterne 
og/eller arbejdsmarkedets parter kan vedtage foranstaltninger, der er mere gunstige for 
arbejdstagerne på det pågældende område og i væsentlig grad svarer til bestemmelserne i 
del A i konventionen om søfarendes arbejdsforhold;

6. minder om den fleksibilitet, der i medfør af konventionens artikel II, stk. 6 gives de stater, 
der allerede har undertegnet den;

7. understreger arbejdsmarkedets parters centrale rolle i forbindelse med forbedring af 
arbejdstageres sundheds- og sikkerhedsforhold; støtter fuldt ud, at arbejdsmarkedets 
parter i passende omfang inddrages i forhandlinger i forbindelse med den sociale dialog, 
samt at de indgår aftaler om arbejdsforhold;

8. anbefaler at Kommissionens forslag vedtages;

9. opfordrer alle medlemsstater til hurtigst muligt at ratificere konventionen om søfarendes 
arbejdsforhold af 2006;

10. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 
arbejdsmarkedets parter.
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