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Forslag til beslutning 

Betragtning N får følgende ordlyd: 

N. der henviser til, at Jean-Claude Juncker, formand for Kommissionen, den 15. juli 2014 

i sin tale om Unionens tilstand for 2015 understregede behovet for et mere rimeligt og 

ægte paneuropæisk arbejdsmarked, der kan opnås ved at fremme og værne om 

”borgernes frie bevægelighed som en grundlæggende rettighed i EU og samtidig 

undgå tilfælde af misbrug og mindske risikoen for social dumping”; 

Betragtning O får følgende ordlyd: 

O. der henviser til, at Den Europæiske Unions Domstol i sin dom i Laval-sagen, C-

341/05, af 18. december 20071 gjorde opmærksom på retten til at iværksætte 

kollektive kampskridt mod eventuel social dumping og understregede, at sådanne 

kampskridt skal være forholdsmæssige for ikke at begrænse EU's grundlæggende 

frihedsrettigheder, f.eks. den frie udveksling af tjenesteydelser; 

Betragtning V får følgende ordlyd: 
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V. der henviser til, at antallet af udstationerede arbejdstagere i Unionen anslås til 1,92 

millioner, primært inden for anlægssektoren (43,7 % af alle udstationerede 

arbejdstagere) samt tjenesteydelses-, transport-, kommunikations- og 

landbrugssektorerne; 

Punkt 20 får følgende ordlyd: 

20. bemærker, at direktiv 96/71/EF kun henviser til artikel 64 og 74 i TEUF vedrørende 

fri udveksling af tjenesteydelser og etableringsfriheden, mens et af hovedformålene 

med direktivet er at beskytte arbejdstagere; henleder desuden opmærksomheden på 

vigtigheden af artikel 151 og 153 i TEUF, der fastsætter mål for EU og dets 

medlemsstater om fremme af beskæftigelsen, forbedring af leve- og arbejdsvilkårene, 

en passende social beskyttelse, fremme af dialogen på arbejdsmarkedet og 

bekæmpelse af udstødelse; 

Punkt 39 får følgende ordlyd: 

39. fremhæver, at den sociale dimension i den luftfartsstrategi for Europa, som blev 

offentliggjort af Kommissionen den 7. december 2015, bør styrkes, eftersom 

beskæftigelse af høj kvalitet og gode arbejdsvilkår hænger direkte sammen med 

opretholdelse af sikkerheden for såvel passagerer som personale; understreger 

endvidere, at det er nødvendigt, at Kommissionen og medlemsstaterne overvåger og 

sikrer behørig håndhævelse af national sociallovgivning og nationale kollektive 

overenskomster over for flyselskaber, der opererer fra baser på EU's territorium; 

minder i denne henseende om forbindelsen mellem sociale og miljømæssige 

standarder og tjenesternes kvalitet samt sikkerhed; erkender betydningen af, at der 

opstilles minimumskrav for uddannelse af vedligeholdelsespersonale i den civile 

luftfartssektor; anmoder Kommissionen om at fremsætte et forslag til revision af 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 868/2004 af 21. april 2004 om 

beskyttelse mod støtte og illoyal priskonkurrence til skade for EF-luftfartsselskaber i 

forbindelse med levering af luftfartsydelser fra lande, der ikke er medlemmer af Det 

Europæiske Fællesskab1 og til at analysere årsagerne til den manglende gennemførelse 

heraf; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at revidere reglerne for 

grundlæggende erhvervsuddannelse og om udstedelse af licenser til flybesætninger 

med henblik på at fjerne de mangler, der fører til udnyttelse af piloter, såsom ”pay-to-

fly”-kontrakter; 

(Vedrører alle sprogudgaver.) 

                                                 
1 EUT L 162 af 30.4.2004, s. 1. 


