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Europa-Parlamentets beslutning af 14. september 2016 om forslag til Rådets direktiv om 

gennemførelse af den aftale, der er indgået af Sammenslutningen af 

Landbrugsandelsorganisationer i EU (Cogeca), Det Europæiske 

Transportarbejderforbund (ETF) og Sammenslutningen af Nationale 

Fiskeriorganisationer i EU (Europêche) den 21. maj 2012, som ændret den 8. maj 2013, 

vedrørende gennemførelsen af Den Internationale Arbejdsorganisations 2007-

konvention om arbejdsforhold i fiskerisektoren (2016/2794(RSP)) 

 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af den 

aftale, der er indgået af Sammenslutningen af Landbrugsandelsorganisationer i EU 

(Cogeca), Det Europæiske Transportarbejderforbund (ETF) og Sammenslutningen af 

Nationale Fiskeriorganisationer i EU (Europêche) den 21. maj 2012, som ændret den 8. 

maj 2013, vedrørende gennemførelsen af Den Internationale Arbejdsorganisations 

2007-konvention om arbejdsforhold i fiskerisektoren (COM(2016)0235), 

– der henviser til den aftale, der er indgået af Sammenslutningen af 

Landbrugsandelsorganisationer i EU (Cogeca), Det Europæiske 

Transportarbejderforbund (ETF) og Sammenslutningen af Nationale 

Fiskeriorganisationer i EU (Europêche) den 21. maj 2012, som ændret den 8. maj 2013, 

vedrørende gennemførelsen af Den Internationale Arbejdsorganisations 2007-

konvention om arbejdsforhold i fiskerisektoren, 

– der henviser til artikel 155 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 101, stk. 3, 

A. der henviser til, at artikel 155, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde åbner mulighed for, at dialogen mellem arbejdsmarkedets parter på EU-

plan, hvis parterne finder det ønskeligt, kan føre til overenskomstmæssige forbindelser, 

herunder aftaler; 

B. der henviser til, at iværksættelsen af aftaler, der indgås på EU-plan, i henhold til 

traktatens artikel 155, stk. 2, kan finde sted efter fælles anmodning fra de 

underskrivende parter, ved en afgørelse, som Rådet træffer på forslag af Kommissionen; 



 

 

C. der henviser til, at arbejdstagere i fiskerisektoren kræver særlig beskyttelse, blandt andet 

i betragtning af de særlige karakteristika ved arbejdet om bord på fiskerfartøjer, det 

store antal ulykker både med og uden dødelig udgang såvel som risikoen for og 

forekomsten af arbejdsrelaterede sygdomme i denne sektor i sammenligning med andre 

sektorer i et farligt arbejdsmiljø, den uklare sondring mellem arbejdstimer, hvile og 

fritid og følgerne af udmattelse for sundhed og sikkerhed, som til dels hidrører fra 

utilstrækkelig hvile, og forekomsten af uformelle og atypiske arbejdsforhold og 

løntilskud, herunder ordninger med delebesætninger; 

D. der henviser til, at ILO-konvention 188 om arbejdsforhold i fiskerisektoren sammen 

med henstilling 199 dækker væsentlige spørgsmål i forhold til at sikre anstændige 

arbejds- og levevilkår om bord, herunder fiskerfartøjers ejeres og skipperes ansvar for 

arbejdstagernes sundhed og sikkerhed (artikel 8), definitionen af en mindstealder for 

adgang til beskæftigelse og beskyttelsen af unge arbejdstagere (artikel 9), obligatoriske 

helbredsundersøgelser og attester (artikel 10-12), hvileperioder (artikel 13 og 14), 

besætningslister (artikel 15), overenskomster om pligter og arbejdsvilkår (artikel 16-20), 

ret til hjemsendelse (artikel 21), rekruttering og formidling (artikel 22), regelmæssig 

udbetaling til fiskere og overførsler til familiemedlemmer (artikel 23 og 24), normer for 

kost og logi (artikel 25-28), definitionen af arbejdssikkerhed og sundhedsnormer og 

muligheden for sygdomsbehandling om bord (artikel 29-33), social sikring (artikel 34-

37), beskyttelse i tilfælde af arbejdsrelaterede sygdomme, kvæstelser og dødsfald 

(artikel 38-39), overholdelse og håndhævelse (artikel 40-44); 

E. der henviser til, at kun otte lande har ratificeret ILO-konvention 188 om arbejdsforhold 

i fiskerisektoren; der henviser til, at det på trods af Rådets afgørelse om at bemyndige 

EU-medlemsstaterne til at ratificere ILO-konvention 188 om arbejdsforhold i 

fiskerisektoren, hidtil kun er to af dem, nemlig Frankrig og Estland, der har gjort dette; 

der henviser til, at EU og dets medlemsstater bør spille en ledende rolle i bestræbelserne 

på at fremme anstændige lønninger og arbejdsforhold i fiskeriet; 

F. der henviser til, at denne aftale finder anvendelse på alle fiskere, der er beskæftiget om 

bord på et fiskerfartøj, der er registreret i eller fører en EU-medlemsstats flag, og som 

deltager i kommercielle fiskeriaktiviteter; der henviser til, at EU ved at indarbejde 

aftalen mellem arbejdsmarkedets parter om ILO's konvention om arbejdsforhold i 

fiskerisektoren i EU-lovgivningen vil være bedre rustet til at fremme aftalens 

gennemførelse i partnerlandene i hele verden, og at det derfor vil bidrage til fair og 

ensartede vilkår for den globale fiskerisektor, herunder til bekæmpelsen af de værste 

former for udnyttelse af fiskere, såsom tvangsarbejde, menneskehandel og 

børnearbejde; 

1. noterer sig Kommissionens forslag om Rådets direktiv om gennemførelse af den aftale, 

der er indgået af Sammenslutningen af Landbrugsandelsorganisationer i EU (Cogeca), 

Det Europæiske Transportarbejderforbund (ETF) og Sammenslutningen af Nationale 

Fiskeriorganisationer i EU (Europêche) den 21. maj 2012, som ændret den 8. maj 2013, 

vedrørende gennemførelsen af Den Internationale Arbejdsorganisations 2007-

konvention om arbejdsforhold i fiskerisektoren; beklager dog den forsinkede 

fremlæggelse af arbejdsmarkedsparternes aftale, som blev afsluttet i 2013, for Rådet; 

understreger betydningen af den sociale dialog, også på europæisk plan; 

2. glæder sig over, at aftalen som indgået af arbejdsmarkedets parter og Kommissionens 

forslag kun fastsætter minimumsforskrifter, således at medlemsstaterne og/eller 



 

 

arbejdsmarkedets parter kan vedtage foranstaltninger, der er mere gunstige for 

arbejdstagerne på det pågældende område; bemærker, at denne aftale også finder 

anvendelse på selvstændige fiskere, der arbejder sammen med fiskere på det samme 

fiskerfartøj; understreger behovet for at udvikle disse bestemmelser vedrørende løn, 

social beskyttelse og social sikring for at sikre en passende og anstændig indkomst for 

arbejdstagerne og deres familier, herunder i tilfælde af skade, ulykke eller død; 

fremhæver betydningen af at skabe mekanismer for gennemførelse af aftalen, herunder 

udvikling af passende kontrol- og håndhævelsesforanstaltninger; 

3. henstiller, at Rådets direktiv omgående vedtages i overensstemmelse med anmodningen 

fra arbejdsmarkedets parter; 

4. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 

arbejdsmarkedets parter. 


