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Ontwerpresolutie 

Overweging N wordt als volgt gelezen: 

N. overwegende dat Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Commissie, op 15 juli 

2014 tijdens zijn toespraak over de Staat van de Unie in 2015 de noodzaak van een eerlijkere 

en echtere pan-Europese arbeidsmarkt aan de orde stelde, die bereikt kan worden door 

promotie en waarborging van het vrij verkeer van burgers als fundamenteel recht van de EU, 

waarbij gevallen van misbruik en en risico’s op sociale dumping vermeden worden; 

Overweging O wordt als volgt gelezen: 

O. overwegende dat het Hof van Justitie in zijn arrest in zaak C-341/05 Laval van 18 

december 20071 het recht om collectief actie te ondernemen tegen mogelijke sociale dumping 

aan de orde heeft gesteld en heeft benadrukt dat dergelijke actie proportioneel moet zijn om 

de fundamentele vrijheden van de EU, zoals de vrijheid om diensten te verlenen, niet te 

beperken; 

 

 

                                                 
1http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=71925&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&oc

c=first&part=1&cid=498309 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=71925&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=498309
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=71925&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=498309
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Overweging V wordt als volgt gelezen: 

V. overwegende dat er 1,92 miljoen gedetacheerde werknemers in de Unie zijn, vooral in 

de bouw (43,7 % van alle gedetacheerde werknemers), maar ook in de diensten-, vervoer-, 

communicatie- en landbouwsector; 

Paragraaf 39 wordt als volgt gelezen: 

39. benadrukt dat de sociale dimensie van de "Luchtvaartstrategie voor Europa" van de 

Commissie, gepubliceerd op 7 december 2015, versterkt moet worden, omdat er een 

rechtstreeks verband bestaat tussen kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid en goede 

arbeidsomstandigheden enerzijds en de instandhouding van de veiligheid van zowel 

passagiers als personeel anderzijds; benadrukt daarnaast dat de Commissie en de lidstaten 

moeten toezien op en zorg dragen voor een correcte handhaving van nationale sociale 

wetgeving en collectieve overeenkomsten voor luchtvaartmaatschappijen die een operationele 

vestiging hebben op EU-grondgebied; herinnert in dit verband aan de samenhang tussen 

sociale en milieunormen enerzijds en kwaliteit van de dienstverlening en veiligheid 

anderzijds; benadrukt dat het belangrijk is dat er minimumvereisten worden vastgesteld met 

betrekking tot het scholingsniveau van onderhoudspersoneel in de burgerluchtvaartsector; 

vraagt de Commissie een voorstel te doen voor herziening van Verordening (EG) nr. 

868/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende bescherming 

tegen aan communautaire luchtvaartmaatschappĳen schade toebrengende subsidiëring en 

oneerlĳke tariefpraktĳken bĳ de levering van luchtdiensten vanuit landen die geen lid zĳn van 

de Europese Gemeenschap1, en te analyseren waarom deze niet wordt toegepast; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten de voorschriften inzake de basisopleiding en vergunningen van 

bemanningen van vliegtuigen te herzien, teneinde iets te doen aan de tekortkomingen die tot 

de uitbuiting van beginnende piloten leiden, zoals ‘pay-to-fly’-contracten; 

(Betreft alle taalversies.) 

                                                 
1  PB L 162 van 30.4.2004, blz. 1. 


