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Предложение за резолюция 

Съображение Н да се чете, както следва: 

Н. като има предвид, че на 15 юли 2014 г. и в своята реч за състоянието на Съюза от 

2015 г. Жан-Клод Юнкер, председател на Европейската комисия, подчерта 

необходимостта от по-справедлив и наистина общоевропейски пазар на труда, 

който може да бъде постигнат чрез насърчаване и гарантиране на „свободното 

движение на гражданите като основно право на нашия Съюз, като същевременно 

се избягват случаите на злоупотреби и рисковете от социален дъмпинг“; 

Съображение О да се чете, както следва: 

О. като има предвид, че Съдът в своето решение по делото Laval (C-34/05) от 

18 декември 2007 г.1 подчерта правото да се предприемат колективни действия 

срещу възможен социален дъмпинг, както и подчерта, че подобни действия 

трябва да бъдат пропорционални, за да не ограничават основните свободи на ЕС, 

като например свободата на предоставяне на услуги; 

Съображение Х да се чете, както следва: 

Х. като има предвид, че броят на командированите работници в ЕС се изчислява на 

1,92 милиона души, най-вече в строителството (43,7% от командированите 

                                                 
1  http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=71925&pageIndex=0& 

doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=498309 
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работници), услугите, транспорта, комуникациите и селското стопанство; 

Параграф 20 да се чете, както следва: 

20. Отбелязва, че в Директива 96/71/ЕО се прави позоваване само на член 64 и член 

74 от ДФЕС, свързани със свободното предоставяне на услуги и свободата на 

движение, а една от основните цели на Директивата е защитата на работниците; 

обръща внимание също така на значението на членове 151 и 153 от ДФЕС, които 

определят цели за ЕС и неговите държави членки по отношение на насърчаването 

на заетостта, подобряването на условията на живот и труд, адекватната социална 

закрила, насърчаването на социалния диалог и борбата с изключването; 

Параграф 39 да се чете, както следва: 

39. Подчертава, че следва да се засили социалното измерение на „Стратегията за 

въздухоплаването в Европа“, публикувана от Комисията на 7 декември 2015 г., 

тъй като качествената заетост и добрите условия на труд са пряко свързани с 

поддържането на безопасността и сигурността на пътниците и персонала; 

подчертава освен това необходимостта Комисията и държавите членки да 

наблюдават и гарантират правилното прилагане на националното социално 

законодателство и колективните трудови договори за въздушните превозвачи, 

които разполагат с оперативни бази на територията на ЕС; припомня в това 

отношение връзката между социалните и екологичните стандарти и качеството на 

услугата и безопасността; признава колко е важно да се определи минимално 

равнище на обучение на техническия персонал в сектора на гражданското 

въздухоплаване; призовава Комисията да предложи преразглеждане на Регламент 

(ЕО) № 868/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. 

относно защита срещу субсидиране и практики на несправедливо ценообразуване, 

причиняващи щети на въздушните превозвачи на Общността при осигуряване на 

въздушно обслужване от държави, които не са членки на Европейската общност1, 

както и призовава Комисията да анализира причините за неговото неприлагане; 

призовава Комисията и държавите членки да преразгледат правилата относно 

първоначалното обучение и относно лицензирането на екипажите на 

въздухоплавателни средства с цел премахване на недостатъците, които водят до 

експлоатация на пилоти, като например договори от типа „плати, за да летиш“ 

(pay to fly); 

(Отнася се до текстовете на всички езици.) 

                                                 
1  ОВ L 162, 30.4.2004 г., стр. 1. 


