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Förslag till resolution 

Skäl N ska lyda som följer: 

N. Kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker, betonade i sitt tal om tillståndet i 

unionen 2015 den 15 juli 2014 behovet av en rättvisare och verkligt alleuropeisk 

arbetsmarknad, som kan åstadkommas genom att främja och skydda medborgarnas rätt 

till fri rörlighet, som är en grundläggande rättighet i EU, samtidigt som man undviker 

missbruk och risker för social dumpning. 

Skäl O ska lyda som följer: 

O. EU-domstolen fastställde i sin dom av den 18 december 20071 i mål C-341/05, Laval, 

rätten att vidta stridsåtgärder mot eventuell social dumpning och betonade att sådana 

åtgärder måste vara proportionella för att inte inskränka de grundläggande friheterna i 

EU, såsom friheten att tillhandahålla tjänster. 

Skäl V ska lyda som följer: 

V. Antalet utstationerade arbetstagare inom unionen ligger på 1,92 miljoner, huvudsakligen 
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inom byggnadssektorn (43,7 % av samtliga utstationerade arbetstagare) samt tjänste-, 

transport-, kommunikations- och jordbrukssektorerna. 

Punkt 20 ska lyda som följer: 

20. Europaparlamentet noterar att direktiv 96/71/EG enbart hänvisar till artiklarna 64 och 

74 i EUF-fördraget som handlar om friheten att tillhandahålla tjänster och 

etableringsfriheten, medan ett av de huvudsakliga målen med direktivet är att skydda 

arbetstagare. Parlamentet påminner dessutom om betydelsen av artiklarna 151 och 153 i 

EUF-fördraget, som fastställer som mål för EU och medlemsstaterna att främja 

sysselsättningen, förbättra levnads- och arbetsvillkoren, åstadkomma ett fullgott socialt 

skydd, främja en dialog mellan arbetsmarknadens parter och bekämpa social utslagning. 

Punkt 39 ska lyda som följer: 

39. Europaparlamentet understryker att den sociala dimensionen i luftfartsstrategin för 

Europa som offentliggjordes av kommissionen den 7 december 2015 bör stärkas 

eftersom sysselsättning av god kvalitet och goda arbetsförhållanden är direkt kopplade 

till upprätthållandet av säkerheten och tryggheten för både passagerare och besättning. 

Parlamentet understryker dessutom att kommissionen och medlemsstaterna i detta 

avseende måste övervaka och säkerställa ett korrekt genomförande av den nationella 

sociallagstiftningen och av kollektivavtalen i flygbolag som har sin verksamhetsbas i 

EU. Parlamentet erinrar här om kopplingen mellan sociala och miljömässiga standarder 

och kvaliteten på servicen samt säkerhet. Parlamentet erkänner vikten av att införa 

minimikrav på utbildning för underhållspersonal inom den civila luftfartssektorn. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en översyn av Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 868/2004 av den 21 april 2004 om skydd mot sådana 

subventioner och sådan illojal prissättning vid tillhandahållandet av lufttrafiktjänster 

från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen som skadar EG-

lufttrafikföretag1, och analysera orsakerna till att den inte har genomförts. Parlamentet 

uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se över reglerna om inledande 

utbildning och licensiering av flygbesättningar i syfte att undanröja de brister som leder 

till att piloter utnyttjas, till exempel kontrakt där piloter betalar för att få flyga. 

(Berör samtliga språkversioner.) 
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