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Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με την 
πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της συμφωνίας που συνήψαν η 
Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 
Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) σχετικά με τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας του 
2006, και την τροποποίηση της οδηγίας 1999/63/EK (COM(2008)0422) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με τη 
Συμφωνία που συνήψαν η Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και 
η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) σχετικά με τη Σύμβαση 
Ναυτικής Εργασίας του 2006, και την τροποποίηση της οδηγίας 1999/63/ΕΚ 
(COM(2008)422),

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης1,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 1999/63/ΕΚ του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, σχετικά 
με τη συμφωνία για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ναυτικών που συνήψαν η 
Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η Ομοσπονδία των 
Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (FST)2,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία που συνήψαν η Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας (ECSA) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) 
σχετικά με τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας του 2006 (στο εξής: Σύμβαση),

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η συμφωνία περιελάμβανε κοινό αίτημα προς την 
Επιτροπή για την εφαρμογή της συμφωνίας και του Παραρτήματος Α αυτής, με απόφαση 
του Συμβουλίου μετά από πρόταση της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 139, 
παράγραφος 2, της Συνθήκης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το άρθρο 31 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όλοι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε υγιεινές, ασφαλείς και 
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, σε όριο μέγιστης διάρκειας εργασίας, σε εβδομαδιαίες 
και ημερήσιες περιόδους ανάπαυσης, καθώς και σε ετήσια περίοδο αμειβομένων 
διακοπών,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 139, παράγραφος 1, της Συνθήκης αναγνωρίζει στους 
κοινωνικούς εταίρους σε κοινοτικό επίπεδο τη δυνατότητα να αρχίζουν, εφόσον το 
επιθυμούν, διάλογο που μπορεί να οδηγεί στη σύναψη συμβατικών σχέσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών,

                                               
1 ΕΕ C 364, 18.12.2000, σ. 1.
2 ΕΕ L 167, 2.7.1999, σ. 33.
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Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 139, παράγραφος 2, της Συνθήκης προβλέπει τη 
δυνατότητα να εφαρμόζονται οι συμφωνίες που συνάπτονται σε κοινοτικό επίπεδο, 
εφόσον το ζητούν από κοινού τα συμβαλλόμενα μέρη, με απόφαση του Συμβουλίου 
κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν η Σύμβαση κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη θα έχει 
επιτευχθεί το αναγκαίο ελάχιστο όριο προκειμένου να τεθεί σε ισχύ,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κύρωση της Σύμβασης θα συμβάλει σημαντικά στην 
προώθηση αξιοπρεπών κανόνων εργασίας παγκοσμίως,

1. εκφράζει την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι, καίτοι το άρθρο 139, παράγραφος 2, 
της Συνθήκης δεν προβλέπει διαβούλευση με το Κοινοβούλιο για αιτήματα των 
κοινωνικών εταίρων προς την Επιτροπή, η Επιτροπή έχει διαβιβάσει την πρότασή της στο 
Κοινοβούλιο και έχει ζητήσει από το Κοινοβούλιο να κοινοποιήσει τη γνώμη του στην 
Επιτροπή και στο Συμβούλιο·

2. υποστηρίζει τη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων όσον αφορά ορισμένες πτυχές των 
συνθηκών εργασίας στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, καθώς με τη συμφωνία αυτή 
επιτυγχάνεται δίκαιη ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας και συνεπώς της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των ναυτικών·

3. συμμερίζεται την άποψη ότι η συμφωνία πρέπει να υποβληθεί στο Συμβούλιο· ζητεί 
επομένως από το Συμβούλιο να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής εν όψει της 
εφαρμογής της συμφωνίας όπως συνήφθη από τους κοινωνικούς εταίρους, λαμβάνοντας 
υπόψη οιαδήποτε ειδικά συμφέροντα των κρατών μελών και, ως εκ τούτου, της ΕΕ·

4. θεωρεί σημαντικό να καθοριστούν και να επιβληθούν παγκόσμια ελάχιστα πρότυπα όσον 
αφορά τις συνθήκες εργασίας, υγιεινής και ασφάλειας για τους ναυτικούς που 
απασχολούνται ή εργάζονται σε ποντοπόρα πλοία·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η συμφωνία, όπως συνήφθη από τους 
κοινωνικούς εταίρους, και η πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Συμβουλίου, 
προβλέπουν μόνον τις ελάχιστες απαιτήσεις, δίνοντας στα κράτη μέλη και/ή στους 
κοινωνικούς εταίρους την ελευθερία να θεσπίσουν ευνοϊκότερα μέτρα για τους 
εργαζόμενους στην εκάστοτε περιοχή και σε μεγάλο βαθμό ισοδύναμα προς τις διατάξεις 
του Μέρους Α του Κώδικα της Σύμβασης·

6. υπενθυμίζει την ευελιξία που δίδεται στα κράτη, τα οποία έχουν ήδη υπογράψει τη 
Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας, από το άρθρο II, παράγραφος 6 της ανωτέρω Σύμβασης·

7. υπογραμμίζει τον αποφασιστικό ρόλο των κοινωνικών εταίρων στη βελτίωση των 
συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζομένους· υποστηρίζει πλήρως τη δέουσα 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του κοινωνικού 
διαλόγου και την εκ μέρους τους σύναψη συμφωνιών για τις συνθήκες εργασίας·

8. συνιστά να εγκριθεί η πρόταση της Επιτροπής·

9. ζητεί από όλα τα κράτη μέλη να κυρώσουν τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας 2006 χωρίς 
καθυστέρηση·
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10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στους κοινωνικούς εταίρους.
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