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Verdrag betreffende maritieme arbeid  

Resolutie van het Europees Parlement van 14 januari 2009 over het voorstel voor een 
richtlijn van de Raad tot tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen de Associatie van 
reders van de Europese Gemeenschap (ECSA) en de Europese Federatie van 
vervoerswerknemers (ETF) inzake het verdrag betreffende maritieme arbeid van 2006 en 
tot wijziging van Richtlijn 1999/63/EG 

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot tenuitvoerlegging van de 
overeenkomst tussen de Associatie van reders van de Europese Gemeenschap (ECSA) en de 
Europese Federatie van vervoerswerknemers (ETF) inzake het verdrag betreffende 
maritieme arbeid van 2006 en tot wijziging van Richtlijn 1999/63/EG (COM(2008)0422),

– gelet op het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie1,

– gelet op Richtlijn 1999/63/EG van de Raad van 21 juni 1999 inzake de overeenkomst 
betreffende de organisatie van de arbeidstijd van zeevarenden, gesloten door de Associatie 
van reders van de Europese Gemeenschap (ECSA) en de Federatie van de bonden voor het 
vervoerspersoneel in de Europese Unie (FST)2,

– gelet op de overeenkomst tussen de Associatie van reders van de Europese Gemeenschap 
(ECSA) en de Europese Federatie van vervoerswerknemers (ETF) inzake het verdrag 
betreffende maritieme arbeid van 2006 (het verdrag),

– gezien het feit dat de overeenkomst een gezamenlijk verzoek aan de Commissie bevatte tot 
tenuitvoerlegging van de overeenkomst en bijlage A daarbij door middel van een besluit 
van de Raad op voorstel van de Commissie, overeenkomstig artikel 139, lid 2 van het 
Verdrag, 

– gelet op artikel 78, lid 3, van zijn Reglement,

A. overwegende dat artikel 31 van het Handvest van grondrechten van de Europese Unie 
bepaalt dat iedere werknemer recht heeft op gezonde, veilige en waardige 
arbeidsomstandigheden, op een beperking van de maximumarbeidsduur en op dagelijkse en 
wekelijkse rusttijden, alsmede op een jaarlijkse vakantie met behoud van loon,

B. overwegende dat artikel 139, lid 1 van het verdrag de sociale partners op communautair 
niveau de mogelijkheid biedt om desgewenst een dialoog aan te gaan die tot contractuele 
betrekkingen, met inbegrip van overeenkomsten, kan leiden,

C. overwegende dat artikel 139, lid 2 van het verdrag voorziet in de mogelijkheid van 
tenuitvoerlegging van op communautair niveau gesloten overeenkomsten, op gezamenlijk 
verzoek van de ondertekenende partijen, door een besluit van de Raad op voorstel van de 
Commissie, 

                                               
1 PB C 364 van 18.12.2000, blz. 1.
2 PB L 167 van 2.7.1999, blz. 33.
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D. overwegende dat het verdrag zonder belemmeringen in werking kan treden indien alle 
lidstaten het ratificeren,

E. overwegende dat ratificatie van het verdrag een belangrijke bijdrage zal leveren aan de 
wereldwijde bevordering van behoorlijke arbeidsvoorwaarden,

1. is verheugd over het feit dat, hoewel artikel 139, lid 2 van het Verdrag niet voorziet in 
raadpleging van het Europees Parlement inzake aan de Commissie door de sociale partners 
gedane verzoeken, de Commissie haar voorstel toch aan het Parlement heeft voorgelegd met 
het verzoek om zijn advies aan de Commissie en de Raad mede te delen;

2. steunt de door de sociale partners gesloten overeenkomst inzake bepaalde aspecten van de 
arbeidsvoorwaarden voor werknemers in de zeevaartsector, aangezien deze de noodzaak de 
werkomstandigheden te verbeteren verenigt met bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van de zeevarenden;

3. stemt ermee in dat de overeenkomst dient te worden voorgelegd aan de Raad; roept de Raad 
derhalve op het voorstel van de Commissie aan te nemen zodat de door de sociale partners 
gesloten overeenkomst ten uitvoer kan worden gelegd, rekening houdend met alle 
bijzondere belangen van de lidstaten en dus van de EU;

4. acht het van wezenlijk belang wereldwijd geldende minimumnormen op het gebied van 
arbeidsvoorwaarden en gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden voor zeevarenden die 
aangesteld of werkzaam zijn aan boord van zeeschepen, vast te stellen en na te leven; 

5. juicht het toe dat de door de sociale partners gesloten overeenkomst en het voorstel van de 
Commissie slechts minimale voorschriften bevatten, waardoor het de lidstaten en/of de 
sociale partners vrij staat maatregelen te treffen die gunstiger zijn voor werknemers in het 
betrokken gebied en die in essentie gelijkwaardig zijn aan de bepalingen in Deel A van de 
codex van het verdrag;

6. herinnert aan de soepelheid die door artikel II, lid 6, van het verdrag wordt geboden aan de 
staten die dit verdrag al hebben ondertekend;

7. beklemtoont de essentiële rol van de sociale partners als het gaat om verbetering van de 
gezondheid en veiligheidsomstandigheden van werknemers; steunt ten volle de gepaste 
betrokkenheid van de sociale partners bij onderhandelingen in het kader van de sociale 
dialoog en de sluiting van overeenkomsten over de arbeidsomstandigheden;

8. adviseert het voorstel van de Commissie goed te keuren;

9. roept alle lidstaten op het verdrag betreffende maritieme arbeid van 2006 onverwijld te 
ratificeren;

10. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de 
sociale partners.
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