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Konventionen om arbete till sjöss

Europaparlamentets resolution av den 14 januari 2009 om förslag till rådets direktiv om 
genomförande av det avtal som ingåtts av European Community Shipowners’ 
Associations (ECSA) och European Transport Workers’ Federation (ETF) om 2006 års 
konvention om arbete till sjöss och om ändring av direktiv 1999/63/EG 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådets direktiv om avtalet mellan 
European Community Shipowners’ Associations (ECSA) och European Transport 
Workers' Federation (ETF) om 2006 års konvention om arbete till sjöss och om ändring 
av direktiv 1999/63/EG (KOM(2008)422),

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna1,

– med beaktande av rådets direktiv 1999/63/EC av den 21 juni 1999 avseende det avtal om 
arbetstidens organisation för sjöfolk som ingåtts av European Community Shipowners' 
Association (ECSA) och Federation of Transport Workers' Unions in the European Union 
(FST)2,

– med beaktande av det avtal som ingåtts av European Community Shipowners’
Association (ECSA) och European Transport Workers’ Federation (ETF) om 2006 års 
konvention om arbete till sjöss (konventionen),

– med beaktande av att avtalet innehåller en gemensam begäran till kommissionen om att 
avtalet och tillhörande bilaga A ska tillämpas genom rådets beslut på förslag av 
kommissionen, i enlighet med artikel 139.2 i fördraget,

– med beaktande av artikel 78.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. I artikel 31 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna anges att 
samtliga arbetstagare har rätt till hälsosamma, säkra och värdiga arbetsförhållanden, till 
en begränsning av den maximala arbetstiden, samt till dygns- och veckovila och årlig 
betald semester.

B. I artikel 139.1 i fördraget anges att arbetsmarknadens parter på gemenskapsnivå har 
möjlighet, om de så önskar, att inleda en dialog som kan leda till avtalsbundna relationer, 
inklusive ingående av avtal.

C. I artikel 139.2 i fördraget anges möjligheten att genomföra avtal som ingåtts på 
gemenskapsnivå på gemensam begäran av de undertecknande parterna, genom ett beslut 
av rådet på förslag av kommissionen.

D. Om samtliga medlemsstater ratificerar konventionen innebär det att kravet för att den ska 
träda i kraft har uppfyllts.

                                               
1 EGT C 364, 18.12.2000, s. 1.
2 EGT L 167, 2.7.1999, s. 33.
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E. En ratificering av konventionen skulle utgöra ett betydelsefullt bidrag till främjande av 
rimliga arbetsvillkor i hela världen.

1. Europaparlamentet välkomnar det faktum att kommissionen har översänt sitt förslag till 
parlamentet och uppmanat det att avge ett yttrande till kommissionen och rådet, trots att 
artikel 139.2 i fördraget inte föreskriver att parlamentet ska höras i samband med att 
begäran görs till kommissionen från arbetsmarknadens parter.

2. Europaparlamentet stödjer det avtal som ingåtts av arbetsmarknadens parter om vissa 
aspekter rörande arbetsvillkoren för anställda inom sjöfartssektorn eftersom det 
garanterar en rättvis balans mellan behovet av förbättrade arbetsvillkor och skyddet av 
sjöfartsanställdas hälsa och säkerhet.

3. Europaparlamentet instämmer med att avtalet bör föreläggas rådet och uppmanar därför 
rådet att anta kommissionens förslag för att genomföra det avtal som ingåtts av 
arbetsmarknadens parter, och beakta medlemsstaternas och därmed EU:s speciella 
intressen.

4. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att utforma och införa globala 
minimistandarder för arbets-, hälso- och säkerhetsvillkor för sjöfartsanställda och 
personer som arbetar ombord på sjögående fartyg.

5. Europaparlamentet ser positivt på att det avtal som ingåtts av arbetsmarknadens parter 
och kommissionens förslag endast innehåller minimikrav och således ger 
medlemsstaterna och/eller arbetsmarknadens parter möjlighet att vidta åtgärder som är 
mer gynnsamma för arbetstagare på det berörda området och som i allt väsentligt 
motsvarar bestämmelserna i del A i konventionens regelverk.

6. Europaparlamentet påminner om den flexibilitet som artikel II, punkt 6 i konventionen 
om arbete till sjöss erbjuder de stater som redan har skrivit under denna.

7. Europaparlamentet betonar den avgörande roll som arbetsmarknadens parter har för att 
förbättra hälso- och säkerhetsförhållanden för arbetstagarna, och ger sitt fulla stöd till att 
arbetsmarknadens parter på ett tillbörligt sätt medverkar i arbetsmarknadsförhandlingar 
och ingår avtal om arbetsvillkor.

8. Europaparlamentet rekommenderar att kommissionens förslag antas.

9. Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att utan dröjsmål ratificera 2006 års 
konvention om arbete till sjöss.

10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och arbetsmarknadens parter.
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