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Predlog resolucije 

Uvodna izjava N. naj se glasi: 

N. ker je predsednik Komisije Jean-Claude Juncker 15. julija 2014 v svojem nagovoru o 

stanju v Uniji leta 2015 izpostavil, da potrebujemo bolj pošten in resnično vseevropski trg 

dela, ki ga lahko dosežemo s spodbujanjem in zagotavljanjem prostega gibanja državljanov 

kot temeljne pravice Unije, pri čemer je treba preprečiti primere zlorab in nevarnosti 

socialnega dampinga; 

Uvodna izjava O naj se glasi: 

O. ker je Sodišče Evropske unije v sodbi v zadevi Laval, C-341/05, z dne 18. decembra 

20071 poudarilo pravico do sprejetja kolektivnih ukrepov proti morebitnemu socialnemu 

dampingu in izpostavilo, da mora biti tako ukrepanje sorazmerno, da ne bi omejili temeljnih 

svoboščin EU, kot je svoboda opravljanja storitev; 

Uvodna izjava V naj se glasi: 

V. ker se ocenjuje, da je napotenih delavcev v Uniji 1,92 milijona, od tega največ v 

gradbenem sektorju (43,7 % napotenih delavcev) ter v sektorjih storitev, prometa, 

komunikacij in kmetijstva; 

                                                 
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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Odstavek 20 naj se glasi: 

20. je seznanjen, da se Direktiva 96/71/ES sklicuje zgolj na člena 64 in 74 PDEU, ki se 

nanašata na svobodo opravljanja storitev in svobodo gibanja, medtem ko je eden glavnih 

ciljev direktive zaščititi delavce; poleg tega opozarja na pomembnost členov 151 in 153 

PDEU, v katerih so določeni cilji EU in držav članic, in sicer spodbujanje zaposlovanja, 

izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev, ustrezna socialna varnost, spodbujanje 

socialnega dialoga ter boj proti izključenosti; 

Odstavek 39 naj se glasi: 

39. poudarja, da bi bilo treba okrepiti socialno razsežnost letalske strategije za Evropo, ki 

jo je Komisija objavila 7. decembra 2015, saj so kakovostne zaposlitve in dobri delovni 

pogoji neposredno povezani z vzdrževanjem varnosti in zaščite potnikov in osebja; poudarja 

tudi, da morajo Komisija in države članice spremljati in zagotavljati pravilno izvrševanje 

nacionalne socialne zakonodaje in kolektivnih pogodb za letalske prevoznike, ki imajo 

operativni sedež na ozemlju EU; ob tem opozarja na povezavo med socialnimi in okoljskimi 

standardi ter kakovostjo storitev, pa tudi varnostjo; priznava, da je pomembno določiti 

minimalno usposabljanje za vzdrževalno osebje v sektorju civilnega letalstva; poziva 

Komisijo, naj predlaga pregled Uredbe (ES) št. 868/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 21. aprila 2004 o varstvu pred subvenconiranjem in nepošteno prakso oblikovanja cen, ki 

povzroča škodo letalskim prevoznikom Skupnosti pri izvajanju zračnega prevoza iz tretjih 

držav1, in analizira vzroke za njeno neizvajanje; poziva Komisijo in države članice, naj 

pregledajo predpise o začetnem usposabljanju in izdaji dovoljenj za letalske posadke, da bi se 

na ta način odpravile pomanjkljivosti, ki vodijo v izkoriščanje pilotov, kot so pogodbe 

imenovane »pay-to-fly« (plačaj za letenje); 

(Zadeva vse jezikovne različice.) 

 

                                                 
1  UL L 162, 30.4.2004, str. 1. 


