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SUGGESTIES 

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

A. overwegende dat betrouwbaarheid, veiligheid van passagiers en passende 

arbeidsomstandigheden in de vervoerssector in belangrijke mate samenhangen; 

B. overwegende dat de verwezenlijking van een interne Europese vervoersruimte als het 

uiteindelijke doel van het Witboek van 2011 over vervoer is bekrachtigd; 

C. overwegende dat de vervoerssector  de ruggengraat vormt van de Europese interne markt, 

die gekenmerkt wordt door vrij verkeer van goederen, diensten en personen en het recht 

van vestiging, en overwegende dat het beginsel van non-discriminatie met zich meebrengt 

dat gelijk werk, gelijke rechten en eerlijke mededinging centraal moeten staan in een goed 

functionerende interne markt; 

D. overwegende dat maatregelen die op EU-niveau met betrekking tot de wegvervoerssector 

genomen worden primair gericht moeten zijn op verdere verbetering van de 

tenuitvoerlegging en handhaving van het bestaande recht en in verhouding moeten staan 

tot de omvang van de problemen; 

E. overwegende dat wijzigingen van wetgeving inzake de sociale en arbeidsomstandigheden 

alle fundamentele vrijheden van de Europese Unie moeten eerbiedigen en geen 

belemmeringen mogen opwerpen voor eerlijke mededinging op basis van objectieve 

concurrentievoordelen en evenmin mogen leiden tot extra administratieve lasten of 

bijkomende kosten voor vervoersondernemingen, met name kmo's; 

F. overwegende dat vervoer, en met name internationaal vervoer en cabotage, niet valt onder 

de detacheringsrichtlijn (Richtlijn 96/71/EG) en dat aandacht moet worden besteed aan de 

gemeenschappelijke verklaring van de Commissie en de lidstaten ter zake 

(10048/96 ADD 1); 

G. overwegende dat de onregelmatigheden die eerlijke mededinging in de vervoerssector 

verstoren snel moeten worden aangepakt door middel van een consistente uitlegging, 

uniforme toepassing en sterkere handhaving van de bestaande wetgeving, en door middel 

van intensievere grensoverschrijdende samenwerking, waarbij het subsidiariteitsbeginsel 

volledig moet worden nageleefd; 

1. wijst er nogmaals op dat er geen duidelijke en algemeen aanvaarde definitie bestaat van 

"sociale dumping" en dat deze term op diverse manieren wordt uitgelegd, hetgeen tot 

verwarring kan leiden; is van mening dat het concept "sociale dumping" 

geherinterpreteerd moet worden; herinnert eraan dat het concept "dumping", dat bekend is 

uit het handelsbeleid, in de vervoerssector en meer in het algemeen op het gebied van 

arbeid een andere inhoud heeft; 

2. herinnert eraan dat de term "sociale dumping" soms ten onrechte gebruikt wordt voor 

protectionistische maatregelen die tot versnippering van de gemeenschappelijke markt van 
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de EU kunnen leiden; 

3. dringt er bij de lidstaten op aan alle relevante sociale wetgeving met betrekking tot de 

vervoerssector volledig, doeltreffend en op niet-discriminerende wijze ten uitvoer te 

leggen en het aantal feitelijke controles, met name controles van rij- en rusttijden, te 

vergroten; dringt er bij de Commissie en de bevoegde autoriteiten met klem op aan 

nauwer toezicht te houden op de uitvoering, onder meer wat betreft grensoverschrijdende 

samenwerking en uitlegging en behoorlijke handhaving van de bestaande wetgeving, om 

bestaande lacunes in de wetgeving te dichten en een einde te maken aan het misbruik van 

nationale wetgeving om het vrij verkeer van werknemers te belemmeren, met name 

protectionistische maatregelen en ongerechtvaardigde barrières; benadrukt dat er geen 

tegenstrijdigheid moet zijn tussen de correcte uitvoering van wetgeving op het gebied van 

vervoer en wetgeving inzake eerlijke mededinging, vrij verkeer en vrijheid van vestiging; 

verzoekt de Commissie om de uitvoering van controles verder te harmoniseren en het 

onvoldoende of niet-uitvoeren van controles door de lidstaten strafbaar te stellen; 

4. benadrukt dat de problemen van de EU-vervoerssector nauwkeurig in kaart moeten 

worden gebracht om verdere juridische maatregelen op EU- of nationaal niveau te kunnen 

vaststellen en dat problemen op de EU-vervoersmarkt aangepakt moeten worden door 

middel van een gerichte aanpak die geen belemmeringen opwerpt voor eerlijk opererende 

ondernemingen; 

5. benadrukt dat voorstellen voor EU-wetgeving op het gebied van vervoer evenredig 

moeten zijn en gebaseerd moeten worden op feiten, gedetailleerde analyses en objectieve 

gegevens, om te waarborgen dat de oplossingen die worden voorgesteld bijdragen aan de 

ontwikkeling van een doeltreffende en competitieve vervoerssector; 

6. wijst op de duurzame economische groei en de positieve effecten van die groei voor de 

werkgelegenheid in de sectoren vervoer en toerisme; is er stellig van overtuigd dat werken 

in de EU-vervoerssector voor toekomstige generaties aantrekkelijker gemaakt moet 

worden, omdat deze sector behoefte heeft aan jonge professionals; vindt met name dat 

vrouwen en jongeren gestimuleerd moeten worden om in deze sector te gaan werken; 

benadrukt dat werknemers tijdens hun opleiding waar nodig ook informatie moeten 

krijgen over de rechten die zij hebben op grond van de EU-wetgeving op dit gebied; 

7. verzoekt de Commissie om ervoor te zorgen dat voorstellen inzake de openstelling van de 

markt voor vervoersdiensten hand in hand gaan met een gedegen handhaving van de 

sociale wetgeving van de EU, en gepaard gaan met ondersteunende maatregelen die ten 

doel hebben om de verschillen in sociale omstandigheden in de diverse lidstaten te 

verkleinen; benadrukt dat de openstelling van vervoersmarkten niet mag leiden tot een 

verslechtering van de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van werknemers, tot 

diensten van slechtere kwaliteit, oneerlijke handelspraktijken, het ontstaan van 

monopolies of tot verstoring van de eerlijke mededinging met betrekking tot de sociale 

bescherming van werknemers in de vervoerssector; 

8. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan steun te verlenen aan een versterkte 

sociale dialoog in de hele vervoers- en logistieke sector; 

9. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan de nodige maatregelen vast stellen ter 

bestrijding van illegale activiteiten, brievenbusondernemingen en oneerlijke 
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handelspraktijken zoals atypische contracten, teneinde, door middel van een 

doeltreffender handhaving, de sociale bescherming van werknemers en de rechtszekerheid 

voor ondernemingen te waarborgen; verzoekt de lidstaten passende minimumnormen voor 

werknemers in de vervoerssector te waarborgen;  

10. dringt er bij de Commissie op aan te waarborgen dat in de Europese vervoers- en 

toerismesector ook werknemers die geen EU-ingezetenen zijn voldoen aan de uit hoofde 

van het EU-recht voor hen geldende veiligheidseisen; 

11. verzoekt de Commissie en de lidstaten met klem om in de verordening betreffende het 

Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) en andere relevante 

wetgeving te kiezen voor rechtstreekse arbeidsovereenkomsten als standaardmodel en het 

gebruik van atypische arbeidsovereenkomsten te beperken; 

12. pleit voor beter toezicht op de tenuitvoerlegging van de regelgeving inzake werk- en 

rusttijden in de wegvervoerssector; dringt aan op verbetering van controle-apparatuur en 

snelle invoering van de slimme tachograaf voor professioneel gebruik, om te waarborgen 

dat de bestaande wetgeving door de lidstaten naar behoren en op doeltreffende en niet-

discriminerende wijze ten uitvoer wordt gelegd, zonder dat hierbij de administratieve 

lasten onnodig worden verzwaard; verzoekt de Commissie te kijken wat de mogelijkheden 

zijn om een "geïntegreerd elektronisch bestand van vervoersondernemers" op te zetten, dat 

alle vervoerders met een communautaire vergunning omvat en waarin alle tijdens 

wegcontroles verzamelde relevante gegevens over vervoersondernemers,  voertuigen en 

chauffeurs worden opgenomen; 

13. benadrukt dat de Commissie de sociale en veiligheidsaspecten tot prioriteiten van het 

wegvervoerpakket moet maken en maatregelen moet vaststellen ter verbetering van de 

juridische duidelijkheid en ter bevordering van de vrijheid tot het verlenen van 

vervoersdiensten in de hele EU, en er tevens op moet toezien dat de lidstaten de regels 

inzake arbeidsomstandigheden en sociale rechten naar behoren ten uitvoer leggen en 

handhaven, rekening houdend met het ontwikkelingsniveau van de vervoerssector in de 

lidstaat waarin de vervoerder is gevestigd en het niveau van de arbeidsproductiviteit in de 

sector; benadrukt dat controles uitgevoerd moeten worden om op correcte wijze te kunnen 

bepalen in welke lidstaat het eigenlijke werk van een wegvervoerder en diens werknemers 

wordt verricht en dus welke nationale sociale wetgeving van toepassing is; 

14. verzoekt de Commissie voorstellen te formuleren voor toekomstige initiatieven in de 

wegvervoerssector, die een duidelijker onderscheid mogelijk maken tussen de vrijheid van 

dienstverlening en de vrijheid van vestiging, met als doel te waarborgen dat 

bedrijfsactiviteiten in een lidstaat waarin een onderneming niet gevestigd is van tijdelijke 

aard zijn en om ervoor te zorgen dat werknemers vallen onder de wetgeving van het land 

waarin zij gewoonlijk werkzaam zijn of het merendeel van hun professionele activiteiten 

uitvoeren; 

15. verzoekt de Commissie om artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr.593/2008 (Rome I) 

op collectieve wijze toe te passen op mobiel personeel in de wegvervoerssector, zoals 

uitgelegd door het Europees Hof van Justitie in het arrest in de zaak Koelzsch 

(Zaak C-29/10, arrest van het Hof (Grote kamer) van 15 maart 2011; 

16. verzoekt de lidstaten die gebruik maken van een tolsysteem om de verzamelde 
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tolgegevens aan de controleautoriteiten ter beschikking te stellen, zodat deze gegevens 

kunnen worden bestudeerd en er een betere controle op cabotagevervoer kan worden 

uitgeoefend; 

17. pleit voor veilige parkeerplaatsen en voor aanscherping van de kwaliteits- en 

hygiënenormen voor parkeerplaatsen; 

18. dringt er bij de EU en de lidstaten op aan om grensoverschrijdend samen te werken op het 

gebied van handhavingsinformatie, om de toegang van toezichthoudende autoriteiten tot 

gegevens die zijn opgenomen in de nationale elektronische registers van de lidstaten en in 

het Europees register van ondernemingen voor vervoer over de weg (ERRU) te verbeteren 

en om de lijst van inbreuken die tot verlies van de betrouwbaarheidsstatus van 

wegvervoerondernemers leiden te consolideren door daar niet-naleving van relevante 

Europese wetgeving in op te nemen; benadrukt dat diegenen die werknemers orders geven 

verantwoordelijk geacht moeten worden voor schending van de regels; 

19. is tegen verdere liberalisering van cabotage zolang de tenuitvoerlegging van het huidige 

wetgevingskader niet versterkt is; verzoekt de Commissie verbeterde regelgeving voor te 

stellen, om te zorgen voor betere tenuitvoerlegging en om controletaken te 

vereenvoudigen;  verzoekt de Commissie de richtlijn gecombineerd vervoer (Richtlijn 

92/106/EEG) aldus te herzien dat een einde gemaakt wordt aan oneerlijke praktijken en 

dringt aan op verdere maatregelen om te voldoen aan de sociale wetgeving op het gebied 

van gecombineerd vervoer; 

20. dringt er bij de Commissie op aan om de samenwerking tussen de nationale autoriteiten op 

het gebied van de wetgeving inzake wegvervoer te coördineren en te versterken, onder 

meer via informatie-uitwisseling en andere inspanningen die gericht zijn op het 

ondersteunen van de uitvoering van de wetgeving en het waarborgen van gelijke 

voorwaarden voor marktdeelnemers; merkt op dat de handhaving van de wetgeving op dit 

gebied in de eerste plaats de verantwoordelijkheid is van de lidstaten; verzoekt de lidstaten 

nauwer samen te werken met Euro Contrôle Route en Tispol, om de tenuitvoerlegging van 

EU-wetgeving inzake wegvervoer te verbeteren door te zorgen voor gelijke en passende 

uitvoering van die wetgeving; 

21. verzoekt de Commissie na te denken over de oprichting van een Europees agentschap 

voor wegvervoer, om de correcte tenuitvoerlegging van EU-wetgeving te waarborgen en 

normalisatie en samenwerking tussen alle lidstaten op het gebied van wegvervoer te 

bevorderen; 

22. verzoekt de Commissie om samen met Europol onderzoek te doen naar de omvang van 

fraude met vervoersdocumenten en rijbewijzen in de EU, en op basis van de uitkomsten 

van dit onderzoek maatregelen te treffen; 

23. is van mening dat de eventuele oprichting van een Europees agentschap voor wegvervoer 

of een andere instantie belast met grensoverschrijdende arbeidsinspecties moet worden 

voorafgegaan door een gedetailleerde evaluatie van de bestaande regels en huidige 

mogelijkheden tot verbetering, een en ander volledig in overeenstemming met het 

subsidiariteitsbeginsel en de bevoegdheidsverdeling tussen de EU en de lidstaten op dit 

gebied; 
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24. is van oordeel dat de samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van handhaving 

moet worden verbeterd; meent in dit verband dat de activiteiten binnen de Euro Contrôle 

Route en initiatieven als het Closer-project passende instrumenten zijn om de doelstelling 

van verbetering van de handhaving te realiseren; 

25. 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 kwaliteitsvolle werkgelegenheid en goede 

arbeidsomstandigheden enerzijds en het waarborgen van de veiligheid van zowel 

passagiers als personeel anderzijds; benadrukt in dit verband voorts dat de Commissie en 

de lidstaten moeten toezien op een correcte handhaving van nationale sociale wetgeving 

en collectieve overeenkomsten voor luchtvaartmaatschappijen die een operationele 

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

sociale en milieunormen en kwaliteit van de dienstverlening en veiligheid; benadrukt dat 

het belangrijk is dat er minimumvereisten worden vastgesteld met betrekking tot het 

scholingsniveau van onderhoudspersoneel in de burgerluchtvaartsector; verzoekt de 

Commissie een voorstel in te dienen tot herziening van Verordening (EG) 868/2004, en 

onderzoek te doen naar redenen waarom deze verordening niet naar behoren ten uitvoer 

wordt gelegd; 

26. dringt erop aan dat Verordening (EG) nr. 1008/2008 aldus wordt herzien dat 

luchtvaartmaatschappijen met een operationele basis in Europa verplicht worden de 

nationale arbeidswetgeving te eerbiedigen en dat de definitie en omschrijving van de term 

"hoofdvestiging" worden verbeterd en dringt er met het oog op de coördinatie van 

socialezekerheidsstelsels en arbeidswetgeving tevens op aan dat de definitie van 

"thuisbasis" voor bemanningsleden wordt aangepast overeenkomstig Verordening (EU) 

nr. 83/2014 en Verordening (EU) nr. 465/2012; 

27. is van oordeel dat de Commissie in de maritieme sector de volledige tenuitvoerlegging 

van de sociale wetgeving moet waarborgen, waaronder het Maritiem Arbeidsverdrag van 

2006;  neemt nota van de bepalingen inzake staatssteun van de Commissie, die ten doel 

hebben de Europese maritieme sector te ondersteunen door de omvlagging of 

heromvlagging naar registers van lidstaten te bevorderen door middel van het creëren van 

een gunstig belastingklimaat (tonnagebelasting); dringt er bij de Commissie en de 

lidstaten op aan te zoeken naar maatregelen ter bevordering van de werving en het behoud 

van geschoolde in Europa gevestigde zeevarenden; 

28. benadrukt dat bevoegde autoriteiten, onverminderd nationaal recht of het recht van de EU, 

met inbegrip van collectieve overeenkomsten tussen sociale partners, van aangewezen 

aanbieders van vervoersdiensten moeten verlangen dat zij voor hun personeel 

arbeidsomstandigheden waarborgen in overeenstemming met bindende nationale, 

regionale of plaatselijke sociale normen en dat zij Richtlijn 2001/23/EG betreffende het 

behoud van de rechten van werknemers bij overgang van ondernemingen of vestigingen 

toepassen; 

29. verzoekt de Commissie (DG Concurrentie) om samen met de nationale 

mededingingsautoriteiten de activiteiten van vervoersbedrijven te toetsen en om na te gaan 

in hoeverre de van kracht zijnde mededingingswetgeving wordt nageleefd; 

30. verzoekt de Commissie aanbevelingen op te stellen inzake minimumopleidingseisen voor 
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al het personeel dat betrokken is bij veiligheidsoperaties in de spoorwegsector en het 

economisch evenwicht van openbaredienstverplichtingen te waarborgen; 

31. verzoekt de Commissie om, gelet op de technologische vooruitgang op het gebied van 

vervoer, en met name op de opkomst van geautomatiseerde besturingssystemen in het 

wegvervoer, ten eerste zich te bezinnen op toekomstige regelgeving met betrekking tot 

deze technologieën en ten tweede na te denken over de enorme gevolgen van deze 

technologieën voor de werkgelegenheid in de vervoerssector. 
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