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Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2014 om forslag til Rådets direktiv om 

gennemførelse af den europæiske aftale indgået af European Barge Union (EBU), 

European Skippers Organisation (ESO) og European Transport Workers' Federation 

(ETF) om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden inden for 

transport ad indre vandveje (COM(2014)0452 – 2014/2860(RSP)) 

 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af den 

europæiske aftale indgået af European Barge Union (EBU), European Skippers 

Organisation (ESO) og European Transport Workers' Federation (ETF) om visse 

aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden inden for transport ad indre 

vandveje (COM(2014)0452), 

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 155, 

stk. 2, 

– der henviser til den indgåede aftale mellem European Barge Union (EBU), European 

Skippers Organisation (ESO) og European Transport Workers ' Federation (ETF) om 

visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden inden for transport ad 

indre vandveje, 

– der henviser til, at aftalen indeholder en fælles anmodning til Kommissionen om at 

iværksætte aftalen ved en afgørelse, som Rådet træffer på forslag af Kommissionen, i 

henhold til artikel 155, stk. 2, i TEUF, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 101, stk. 3, 

A. der henviser til, at artikel 155, stk. 1, i TEUF giver arbejdsmarkedets parter på EU-plan 

mulighed for, hvis de finder det ønskeligt, at indlede en dialog, som kan føre til 

overenskomstmæssige forbindelser, herunder aftaler, 

B. der henviser til, at det i artikel 155, stk. 2, i TEUF fastsættes, at iværksættelsen af 

aftaler, der indgås på EU-plan, finder sted efter fælles anmodning fra de underskrivende 



 

 

parter ved en afgørelse, som Rådet træffer på forslag af Kommissionen, 

1. glæder sig over, at Kommissionen, på trods af at traktatens artikel 155, stk. 2, i TEUF 

ikke foreskriver høring af 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. glæder sig over, at aftalen er indgået af arbejdsmarkedets parter, og at 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; 

3. henstiller, at Rådets direktiv vedtages; 

4. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 

arbejdsmarkedets parter. 


