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KORTFATTAD MOTIVERING

– Fiskeriutskottet välkomnar kommissionens förslag till direktiv, som lades fram den 
19 november 2013, vars syfte är att förbättra sjöfolks rättigheter genom att ändra fem 
direktiv som rör arbetstagarnas rättigheter så att även sjöfolks rättigheter omfattas av 
deras tillämpningsområden. 

– Fiskeriutskottet välkomnar detta försök att verkligen skapa lika villkor för dem som 
berörs av de nuvarande undantagen och konstaterar att förutom att de relevanta 
direktiven bör tillämpas på sjöfolk, bör sjöfolk ha samma rättigheter som arbetstagare 
på land i fråga om lika lön för lika arbete, oavsett nationalitet, bostadsort, ras, kön, 
sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder.

– Eftersom kommissionen försöker göra arbetsvillkoren i denna sektor mer attraktiva, i 
linje med den nya agendan för sysselsättning och tillväxt, uppmanar fiskeriutskottet den 
att uppmuntra och skapa incitament för unga att börja arbeta i sjöfarts- och 
fiskerisektorerna för att vända den nuvarande trenden där allt färre unga 
unionsmedborgare väljer sjöfartsyrken, och för att behålla kompetent arbetskraft.

– Fiskeriutskottet betonar att arbetsrätten bör gälla för alla, oavsett deras arbetsplats. 
Utskottet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att garantera anständiga löner 
och pensioner för alla sjöfolk, oavsett deras nationalitet eller bostadsort.

– Fiskeriutskottet vill se att alla bestämmelser för bättre arbetsvillkor och sociala villkor 
åtföljs av investeringar i vidareutbildning, forskning, utbildning, hälso- och 
säkerhetsfrämjande åtgärder, entreprenörskap och innovation, för att minska bristen på 
anställda inom unionens sjöfartssektor.

– Fiskeriutskottet uppmanar kommissionen att uppmuntra alla medlemsstater att ratificera 
ILO:s konvention1 om arbete till sjöss med avseende på deras europeiska och 
utomeuropeiska territorier.

– Fiskeriutskottet betonar betydelsen av och potentialen hos sjöfartskluster och uppmanar 
med eftertryck kommissionen att undersöka och utnyttja denna potential för att skapa 
sysselsättning, främja sektorn och föryngra landsbygden.

– Fiskeriutskottet betonar behovet av en öppen och systematisk datainsamling i fiskeri-
och sjöfartssektorn, och uppmanar kommissionen att lägga fram realistiska, men 
ambitiösa tidsplaner för de studier som avses i dess konsekvensbedömning. Utskottet 
konstaterar att en officiell databas behövs för att garantera insamling av relevanta och 
tillförlitliga uppgifter på unionsnivå.

– Fiskeriutskottet uppmanar kommissionen att garantera rättssäkerhet i avtalen och i de 
avtalsenliga förbindelserna, och att övervaka den sociala dumpningen i fiskeri- och 
sjöfartssektorn.

                                               
1 Internationella arbetsorganisationens konvention om arbete till sjöss, 2006.
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– Fiskeriutskottet välkomnar det fortskridande nära samarbetet mellan 
arbetsmarknadsparterna Europeiska transportarbetarförbundet och Europeiska 
redareföreningen, och uppmanar kommissionen att ta hänsyn till de åsikter som uttrycks 
av dem som är direkt involverade i fiskeri- och sjöfartssektorn.

– Fiskeriutskottet betonar att det kan finnas farhågor för en strategi där samma åtgärder 
kommer att tillämpas på alla. Utskottet välkomnar att mikroföretagen undantagits och 
uppmanar kommissionen att rapportera om återstående frågor efter det framgångsrika 
införandet av ändringarna till de fem direktiv som rör arbetstagarnas rättigheter, vilka är 
föremål för ändring.

– Fiskeriutskottet noterar att små företag och familjeföretag kan behöva extra stöd för att 
anpassa sig till de ändrade bestämmelserna och uppmanar kommissionen att underlätta 
en sådan övergång.

– Fiskeriutskottet konstaterar att trots att stora framsteg har gjorts när det gäller teknik 
ombord på fartyg kanske mindre företag behöver moderniseras för att kunna följa de 
nya riktlinjerna. Utskottet uppmanar kommissionen att underlätta en sådan 
modernisering.

– Fiskeriutskottet understryker vikten av en föryngring av fiskeri- och sjöfartssektorn och 
välkomnar denna viktiga utveckling inom arbetsrätten, men betonar samtidigt att 
mycket mer måste göras för att säkra framtiden för denna sektor i unionen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Fiskeriutskottet uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt 
utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Enligt artikel 153 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt får 
Europaparlamentet och rådet i enlighet 
med det ordinarie lagstiftningsförfarandet 
genom direktiv anta minimikrav, som ska 
genomföras gradvis, i syfte att förbättra 
arbetsvillkor, skydd för arbetstagarna då 
deras anställningsavtal slutar gälla, 
information till och samråd med 
arbetstagarna samt arbetsmiljön för att 

(1) Enligt artikel 153 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt får 
Europaparlamentet och rådet i enlighet 
med det ordinarie lagstiftningsförfarandet 
genom direktiv anta minimikrav, som ska 
genomföras gradvis, i syfte att förbättra 
arbetsvillkor, skydd för arbetstagarna då 
deras anställningsavtal slutar gälla, 
information till och samråd med 
arbetstagarna samt arbetsmiljön för att 
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skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet. I 
dessa direktiv ska sådana administrativa, 
finansiella och rättsliga ålägganden 
undvikas som motverkar tillkomsten och 
utvecklingen av små och medelstora 
företag.

skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet. I 
dessa direktiv ska sådana administrativa, 
finansiella och rättsliga ålägganden 
undvikas som motverkar tillkomsten och 
utvecklingen av små och medelstora 
företag, som ju bidrar mest till att skapa 
sysselsättning i unionen.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Redan i kommissionens grönbok 
”Unionens framtida havspolitik: En 
europeisk vision för oceanerna och 
haven” från 2006 framhålls vikten av att 
det införs en integrerad rättslig ram för 
att förbättra sektorns konkurrenskraft.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I den utsträckning som undantag eller 
möjligheter att införa undantag inte är 
objektivt motiverade bör de avskaffas.

(3) I den utsträckning som undantag eller 
möjligheter att införa undantag inte är 
objektivt motiverade bör de avskaffas för 
att alla arbetstagare ska ha lika 
rättigheter och för att illojal konkurrens 
och social dumpning ska undvikas.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Om sjöfolk utesluts från de direktiv 
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som reglerar arbetstagarnas rättigheter 
kan det leda till ojämlik behandling och 
illojal konkurrens mellan 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Sjöfolk bör garanteras samma 
rättigheter som arbetstagare på land, och 
de bör få lika lön för samma arbete, utan 
någon åtskillnad. Även sjöfartskluster bör 
främjas, samtidigt som ungdomar bör 
uppmuntras att börja arbeta i sjöfarts-
och fiskerisektorn.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Det rådande rättsläget medför att 
samma kategori arbetstagare behandlas 
olika av olika medlemsstater, beroende på 
huruvida de tillämpar de undantag som den 
gällande lagstiftningen medger. Ett 
betydande antal medlemsstater har utnyttjat 
undantagen i begränsad mån.

(5) Det rådande rättsläget medför att 
samma kategori arbetstagare behandlas 
olika av olika medlemsstater, beroende på 
huruvida de tillämpar de undantag som den 
gällande lagstiftningen medger. Ett 
betydande antal medlemsstater har utnyttjat 
undantagen i begränsad mån, och endast 
åtta medlemsstater har inte utnyttjat 
undantagen alls, vilket skapar 
ojämlikheter mellan sjöfolk i unionen.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Förbättrade arbetsvillkor för sjöfolk 
innebär hänsyn till de specifika 
förhållandena i varje sektor, såsom det 
icke-industriella fisket eller kustfisket, där 
det är nödvändigt med 
sektorsövergripande åtgärder.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) Med hänsyn till de specifika 
förhållandena i varje sektor, såsom det 
icke-industriella fisket eller kustfisket, bör 
utbildning uppmuntras i alla sektorer med 
hjälp av flexiblare åtgärder där erfarenhet 
och praktik ska kunna tillgodoräknas för 
vissa ämnen. Kvalifikationer och studier 
som är anpassade till den enskilda sektorn 
bör också uppmuntras.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Den 10 oktober 2007 lade 
kommissionen fram sin syn på en 
integrerad havspolitik för Europeiska 
unionen27.  Kommissionen framhåller här 
att alla frågor som rör de europeiska haven 
hänger samman med varandra, och att 
havsrelaterade politiska insatser måste 
utvecklas med en helhetssyn för att nå 
önskat resultat.

(6) Detta direktiv överensstämmer med 
Europa 2020-strategin. Vidare lade 
kommissionen den 10 oktober 2007 fram 
sin syn på en integrerad havspolitik för 
Europeiska unionen27. Kommissionen 
framhåller här att alla frågor som rör de 
europeiska haven hänger samman med 
varandra, och att havsrelaterade politiska 
insatser måste utvecklas med en helhetssyn 
för att nå önskat resultat.

__________________ __________________
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27 KOM(2007) 575. 27 KOM(2007) 575.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) I meddelandet28 betonas att det krävs 
fler och bättre arbetstillfällen för EU-
medborgare och att arbetsförhållandena 
ombord på fartyg måste förbättras.

(7) I meddelandet28 betonas att det krävs 
fler och bättre arbetstillfällen för EU-
medborgare och att arbetsförhållandena 
ombord på fartyg måste förbättras, bl.a. 
genom investeringar i forskning, 
utbildning, hälsa och säkerhet. I detta 
direktiv tas båda frågorna upp.

__________________ __________________
28 KOM(2007) 575. 28 KOM(2007) 575.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Detta direktiv överensstämmer med 
Europa 2020-strategin och med
kommissionens agenda för ny kompetens 
och arbetstillfällen: EU:s bidrag till full 
sysselsättning. Man bör dock ha i åtanke 
att arbetet till sjöss inte är något som 
lockar ungdomar. Därför bör 
kommissionen utarbeta en agenda som 
ger ungdomar incitament att börja arbeta 
i sektorn.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Även om det är ett steg i rätt 
riktning att tillämpningen av dessa 
direktiv utvidgas till att omfatta sjöfolk, är 
det bara ett första steg, eftersom STCW-F-
konventionen och ILO:s konvention 
nr 188 om arbetsförhållanden i 
fiskerisektorn måste införlivas i 
unionsrätten, vilket redan har skett för 
personer som arbetar i sjöfartssektorn.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 10b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10b) Detta direktiv får inte öka den 
administrativa bördan för de små och 
medelstora företagen och mikroföretagen 
i sektorn.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Kommissionen bör omedelbart 
återgå till det förslag till direktiv som 
drogs tillbaka 2004 om sjöfolks 
arbetsvillkor, för att ge särskild 
uppmärksamhet åt situationen inom 
denna sektor. Olika rättigheter beroende 
på lagstiftningen i flaggstaten leder till 
social dumpning och konkurrens mellan 
arbetstagare som inte kan lösas juridiskt 
genom direktivet om utstationering av 
arbetstagare.
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Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1a (nytt)
Direktiv 2009/38/EG
Artikel 6 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I artikel 6.2 ska följande led införas:

”da) Vad gäller sjöfolk som är ledamoter 
av ett europeiskt företagsråd eller ett 
särskilt förhandlingsorgan ska det i 
avtalet tas hänsyn till de begränsningar 
som orsakas av att de ofta är på sjön eller 
i en hamn i ett annat land än det där 
deras företag är registrerat.”

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 1a (nytt)
Direktiv 2002/14/EG
Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I artikel 4 ska följande punkt läggas till:

”4a. Medlemsstaterna ska se till att 
information till och samråd med 
besättningen kan ske per distans genom 
elektronisk kommunikation.”

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 3a (nytt)
Direktiv 98/59/EG
Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I artikel 4 ska följande punkt läggas 
till:
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”4a. Bestämmelser i nationell lagstiftning 
eller i kollektivavtal om kollektiva 
uppsägningar av besättningar ska inte 
påverkas av detta direktiv, förutsatt att de 
garanterar minst samma grad av skydd 
som detta direktiv.”.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
bestämmelser i lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv senast fem år efter 
dagen för detta direktivs ikraftträdande. De 
ska till kommissionen genast överlämna 
texten till dessa bestämmelser.

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
bestämmelser i lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv senast två år efter dagen 
för detta direktivs ikraftträdande. De ska 
till kommissionen genast överlämna texten 
till dessa bestämmelser.
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