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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei
Prin această propunere de regulament Comisia urmărește să creeze un cadru clar privind 
accesul la piața serviciilor portuare și să introducă norme comune privind transparența 
financiară și taxele care urmează să fie percepute de către organismele de administrare sau de 
către furnizorii de servicii portuare.

Punctele principale ale propunerii:
 libertatea de a furniza servicii va putea fi aplicată serviciilor portuare; 
 serviciile de manipulare a mărfurilor și terminalele de pasageri sunt excluse din domeniul 

de aplicare al regulamentului;
 organismul de administrare al unei companii poate limita numărul de furnizori de servicii 

ca urmare a unor constrângeri de spațiu în port sau în cazul în care există o obligație de 
serviciu public;

 introducerea unor obligații de serviciu public pentru anumite tipuri de servicii portuare 
este în continuare posibilă;

 drepturile angajaților ar trebui să fie protejate, iar statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a consolida și mai mult aceste drepturi;

 sporirea transparenței pentru a se putea identifica utilizarea abuzivă a banilor publici sau 
acordarea de ajutor de stat ilegal;

 în fiecare port se instituie un comitet consultativ al utilizatorilor portului; 
 se introduce o obligație a organismului de administrare al portului de a consulta părțile 

interesate;
 statele membre ar trebui să asigure existența unui organism de supraveghere independent.

Partea EMPL a textului
Porturile UE asigură peste 3 milioane de locuri de muncă (directe și indirecte). Există o 
legătură directă între creșterea traficului portuar și crearea de locuri de muncă în regiunile 
învecinate. 

În propunerea Comisiei, porțiunile care intră în domeniul de competență al Comisiei pentru 
ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) sunt destul de limitate. Există câteva 
considerente legate de drepturile sociale și unele referiri în articole, articolul 10 fiind cel mai 
important pentru EMPL.

Poziția raportorului
Raportorul salută propunerea Comisiei. Povestea pachetului portuar a început în urmă cu 25 
de ani, fiind respins de două ori de Parlamentul European, în anii 2001 și 2004. Comunicarea 
privind politica portuară europeană din anul 2007 a fost o soluție temporară pentru abordarea 
unor probleme nerezolvate în legătură cu accesul la piața serviciilor portuare și transparența 
financiară prin intermediul unor instrumente orizontale și al unor măsuri fără caracter 
normativ. Este însă necesară legiferarea la nivel european, întrucât măsurile fără caracter 
normativ fie au avut un impact redus, fie nu au avut niciun impact, iar Curtea de Justiție a fost 
consultată periodic. Pentru a soluționa incertitudinea juridică ce împiedică creșterea porturilor 
noastre, raportorul consideră că este necesară legislația.
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Trebuie să găsim un echilibru între protecția socială, viabilitatea economică a furnizorilor de 
servicii și competitivitatea porturilor. În plus, trebuie să ținem seama de dimensiunea 
internațională pe care o au transporturile maritime. Raportorul recunoaște dificultățile și este 
de opinie că propunerea Comisiei poate fi un pas în direcția bună. Întrucât raportorul sprijină 
abordarea Comisiei, opiniile sale sunt destul de restrânse.

Libertatea serviciilor
Raportorul este încântat de propunerea Comisiei de a introduce libertatea serviciilor în 
domeniul serviciilor portuare într-un text legislativ. Sectorul serviciilor portuare este unul 
dintre puținele sectoare ale economiei UE în care încă mai există monopoluri și drepturi 
exclusive. Experiențele acumulate în alte sectoare au demonstrat faptul că deschiderea pieței 
funcționează într-adevăr; aceasta determină eficiență, întrucât furnizorii de servicii sunt 
obligați să își îmbunătățească performanțele pentru a putea rămâne pe piață. Deschiderea 
pieței nu este echivalentul unei uniformizări la nivel inferior ci, dimpotrivă, aceasta sporește 
eficiența și permite oferirea unor servicii mai bune clienților și utilizatorilor finali.  Raportorul 
nu a propus nicio modificare a articolului, întrucât sprijină textul Comisiei.

Protejarea drepturilor lucrătorilor
Raportorul recunoaște pericolele cu care se pot confrunta lucrătorii atunci când își îndeplinesc 
sarcinile în zona portuară. În opinia sa, garantarea siguranței lucrătorilor în porturi este foarte 
importantă.
Propunerea Comisiei nu aduce atingere aplicării normelor sociale și în domeniul muncii ale 
statelor membre. Legislația națională rămâne în vigoare. În ceea ce privește transferurile de 
personal, raportorul sprijină ideea ca transferurile de personal să rămână voluntare și să se 
respecte Directiva 2001/23/CE. 

Munca în porturi
Comisia a decis să nu includă în propunerea sa legislație legată de regimurile de muncă în 
porturi. Cu toate acestea, Comisia va facilita activitatea Comitetului de dialog social sectorial 
pentru porturi la nivelul Uniunii prin furnizarea de sprijin tehnic și administrativ. Negocierile 
din cadrul Comitetului au fost deja demarate. Raportorul respectă decizia Comisiei și este de 
opinie că partenerii sociali trebuie să aibă oportunitatea de a prezenta o soluție la problemele 
legate de munca în porturi. Negocierile ar trebui să se desfășoare într-un mediu deschis și 
cinstit. Comisia prevede o revizuire în 2016, în cadrul căreia să se evalueze funcționarea 
dialogului social european în ceea ce privește sectorul portuar și progresele înregistrate în 
cadrul acestuia.  Raportorul crede că dacă nu se ajunge la un acord până în 2016, Comisia ar 
trebui să analizeze dacă o propunere legislativă în acest domeniu este oportună, iar în caz 
afirmativ, să se prezinte o propunere. În acest sens, este important să se sublinieze faptul că 
dialogul social la nivelul Uniunii completează, dar nu înlocuiește dialogul social la nivel 
național, local și la nivelul întreprinderilor.

AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
transport și turism, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Obiectivul articolului 56 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene este 
de a elimina restricțiile în ceea ce privește 
libertatea de a furniza servicii în Uniune. În 
conformitate cu articolul 58 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
acesta ar trebui să fie realizat în 
conformitate cu dispozițiile titlului referitor 
la transporturi, mai precis în conformitate 
cu articolul 100 alineatul (2).

(5) Obiectivul articolului 56 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene este 
de a elimina restricțiile în ceea ce privește 
libertatea de a furniza servicii în Uniune. În 
conformitate cu articolul 58 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
acest lucru ar trebui să fie realizat în 
conformitate cu dispozițiile titlului referitor 
la transporturi, mai precis în conformitate 
cu articolul 100 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Instituirea libertății de a furniza 
servicii în porturi sporește certitudinea 
juridică și, prin urmare, va îmbunătăți 
eficiența și funcționarea porturilor, 
generând beneficii pentru porturi, 
utilizatorii porturilor și pentru statele 
membre. Certitudinea juridică în ceea ce 
privește porturile va influența în  mod 
pozitiv și condițiile de muncă ale 
lucrătorilor din porturi.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 19
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Statele membre ar trebui să își 
mențină competența de a asigura un nivel 
corespunzător de protecție socială pentru 
personalul întreprinderii care prestează 
servicii portuare. Prezentul regulament nu 
aduce atingere aplicării normelor sociale și 
în domeniul muncii ale statelor membre. În 
cazul limitării numărului de furnizori de 
servicii portuare, atunci când încheierea 
unui contract de servicii portuare poate 
atrage după sine schimbarea operatorului 
de servicii portuare, ar trebui să fie posibil 
ca autoritățile competente să solicite 
operatorului de servicii ales să aplice 
dispozițiile Directivei 2001/23/CE a 
Consiliului privind apropierea legislației 
statelor membre referitoare la menținerea 
drepturilor lucrătorilor în cazul transferului 
de întreprinderi, unități sau părți de 
întreprinderi sau unități11.

(19) Statele membre ar trebui să își 
mențină competența de a asigura un nivel 
corespunzător de protecție socială pentru 
personalul întreprinderii care prestează 
servicii portuare. Prezentul regulament nu 
aduce atingere aplicării normelor sociale și 
în domeniul muncii ale statelor membre, 
întrucât acest aspect va fi discutat la 
nivelul UE în cadrul Comitetului de 
dialog social pentru porturi. În cazul 
limitării numărului de furnizori de servicii 
portuare, atunci când încheierea unui 
contract de servicii portuare poate atrage 
după sine schimbarea operatorului de 
servicii portuare, ar trebui să fie posibil ca 
autoritățile competente să solicite 
operatorului de servicii ales să aplice 
dispozițiile Directivei 2001/23/CE a 
Consiliului privind apropierea legislației 
statelor membre referitoare la menținerea 
drepturilor lucrătorilor în cazul transferului 
de întreprinderi, unități sau părți de 
întreprinderi sau unități11.

__________________ __________________
11 JO L 82, 22.3.2001, p. 16. 11 JO L 82, 22.3.2001, p. 16.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31a) Rapoartele de muncă în porturi au o 
mare influență asupra funcționării 
porturilor. Prin urmare, Comitetul de 
dialog social sectorial pentru porturi le 
oferă partenerilor sociali un cadru pentru 
a stabili rezultate în privința organizării 
muncii și a condițiilor de muncă, cum ar 
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fi sănătatea și siguranța, formarea și 
calificările, a politicii UE privind 
combustibilii cu conținut redus de sulf, a 
atractivității sectorului pentru lucrătorii 
tineri și pentru lucrătoare. Comisia ar 
trebui să faciliteze negocierile și să le 
monitorizeze îndeaproape. În cazul în 
care nu se ajunge la un acord clar până 
în 2016, Comisia ar trebui să analizeze 
dacă ar fi oportună prezentarea unei 
propuneri legislative.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament nu aduce atingere 
aplicării normelor sociale și în domeniul 
muncii ale statelor membre.

(1) Prezentul regulament nu aduce atingere 
aplicării normelor sociale și în domeniul 
muncii care sunt în vigoare în statele
membre.

Or. en


