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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 

της τις ακόλουθες προτάσεις: 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα των μεταφορών, η ασφάλεια, η προστασία των 

επιβατών και οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας είναι αλληλένδετες σε μεγάλο βαθμό· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών 

επιβεβαιώθηκε ως απώτερος στόχος της Λευκής Βίβλου του 2011 για τις μεταφορές· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των μεταφορών αποτελεί έναν από τους πυλώνες της 

ενιαίας αγοράς της ΕΕ, με την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών και 

εργαζομένων και το δικαίωμα εγκατάστασης, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της μη 

διακριτικής μεταχείρισης προϋποθέτει ότι η ίση εργασία, τα ίσα δικαιώματα, οι 

αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ο θεμιτός ανταγωνισμός πρέπει να είναι η βάση μιας 

ενιαίας αγοράς που λειτουργεί σωστά· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση που αναλαμβάνεται σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα των 

οδικών μεταφορών πρέπει να στοχεύει κυρίως στην περαιτέρω βελτίωση της εφαρμογής 

και επιβολής του υφιστάμενου καθεστώτος και θα πρέπει να είναι ανάλογη με την 

κλίμακα των προβλημάτων· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε αλλαγή της νομοθεσίας αφορά τις κοινωνικές και 

εργασιακές συνθήκες πρέπει να σέβεται όλες τις θεμελιώδεις ελευθερίες της ΕΕ και δεν 

πρέπει να περιορίζει τον θεμιτό ανταγωνισμό που βασίζεται σε αντικειμενικά 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ούτε να δημιουργεί περαιτέρω διοικητικό φόρτο και 

πρόσθετο κόστος για τις εταιρείες μεταφορών, και ιδίως για τις ΜΜΕ· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των μεταφορών, και ιδίως των διεθνών μεταφορών και 

του καμποτάζ, δεν εμπίπτει στην οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων (οδηγία 

96/71/ΕΚ) και λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στην κοινή δήλωση της 

Επιτροπής και των κρατών μελών σχετικά με αυτό το ζήτημα (10048/96 ADD 1)· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παρατυπίες που στρεβλώνουν τον θεμιτό ανταγωνισμό στον 

τομέα των μεταφορών θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα μέσω της συνεπούς 

ερμηνείας, της ομοιόμορφης εφαρμογής και της αυστηρής επιβολής της υφιστάμενης 

νομοθεσίας, καθώς και μέσω της αύξησης της διασυνοριακής συνεργασίας με πλήρη 

συμμόρφωση στην αρχή της επικουρικότητας· 

1. επαναλαμβάνει ότι δεν υφίσταται σαφής και καθολικά αποδεκτός ορισμός του 

«κοινωνικού ντάμπινγκ» και ότι υπάρχουν διάφορες ερμηνείες του όρου, οι οποίες 

ενδέχεται να δημιουργούν σύγχυση· θεωρεί απαραίτητο τον επαναπροσδιορισμό της 

έννοιας «κοινωνικό ντάμπινγκ»· υπενθυμίζει ότι ο όρος «ντάμπινγκ» που γνωρίζουμε από 

τον τομέα της εμπορικής πολιτικής διαφέρει στην περίπτωση του τομέα μεταφορών και, 

γενικότερα, στην περίπτωση της αγοράς εργασίας· 

2. υπενθυμίζει ότι συχνά γίνεται κακή χρήση του όρου «κοινωνικό ντάμπινγκ» προκειμένου 
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να εισαχθούν προστατευτικά μέτρα που μπορεί να οδηγήσουν σε κατακερματισμό της 

κοινής αγοράς της ΕΕ· 

3. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως, αποτελεσματικά και χωρίς διακρίσεις όλα 

τα σχετικά νομοθετήματα κοινωνικής φύσεως που καλύπτουν τον τομέα των μεταφορών 

και να αυξήσουν τον αριθμό των ουσιαστικών ελέγχων, ιδίως όσον αφορά τις ώρες 

οδήγησης και ανάπαυσης· καλεί με επίταση την Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές να 

παρακολουθήσουν στενά την εφαρμογή, κυρίως όσον αφορά τη διασυνοριακή 

συνεργασία και ερμηνεία καθώς και τη σωστή επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας, ούτως 

ώστε να εξαλείψουν τα υφιστάμενα κενά στην νομοθεσία και την κακή χρήση της εθνικής 

νομοθεσίας που αποσκοπεί να περιορίσει την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, 

ιδίως δε τα προστατευτικά μέτρα και αδικαιολόγητα εμπόδια· τονίζει ότι δεν πρέπει να 

υπάρξει αντίφαση μεταξύ της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας για τις μεταφορές και της 

νομοθεσίας για τον θεμιτό ανταγωνισμό, την ελεύθερη κυκλοφορία και την ελευθερία 

εγκαταστάσεως· καλεί την Επιτροπή να εναρμονίσει περαιτέρω τη διενέργεια ελέγχων και 

να επιβάλει κυρώσεις σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης ελέγχων από τα κράτη μέλη· 

4. τονίζει ότι ο ακριβής ορισμός των προβλημάτων στον τομέα των μεταφορών της ΕΕ 

αποτελεί προϋπόθεση για περαιτέρω νομική δράση σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο και 

ότι όλα τα προβλήματα στην αγορά μεταφορών της ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίζονται με μια 

στοχευμένη προσέγγιση που δεν θα δημιουργεί εμπόδια στις επιχειρήσεις που 

λειτουργούν με έντιμα μέσα· 

5. τονίζει ότι όλες οι νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών πρέπει να 

είναι αναλογικές και να βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία, λεπτομερείς αναλύσεις και 

αντικειμενικά δεδομένα προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι προτεινόμενες λύσεις 

ενισχύουν την ανάπτυξη ενός αποδοτικού και ανταγωνιστικού τομέα μεταφορών· 

6. αναγνωρίζει τις δυνατότητες βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και συνεπώς δημιουργίας 

θέσεων απασχόλησης στους τομείς μεταφορών και τουρισμού της ΕΕ· πιστεύει 

ακράδαντα ότι η απασχόληση στον τομέα των μεταφορών της ΕΕ θα πρέπει να καταστεί 

πιο ελκυστική για τις μελλοντικές γενεές σε έναν τομέα που χρειάζεται νέους 

επαγγελματίες· θεωρεί ειδικότερα ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των 

γυναικών και των νέων· τονίζει ότι η κατάρτιση των εργαζομένων θα πρέπει, κατά 

περίπτωση, να περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους που 

προβλέπονται στην σχετική νομοθεσία της ΕΕ· 

7. παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι προτάσεις σχετικά με το άνοιγμα των 

υπηρεσιών σε όλες τις αγορές μεταφορών συνοδεύονται από σωστή επιβολή της 

κοινωνικής νομοθεσίας της ΕΕ, καθώς και από υποστηρικτικά μέτρα για την αποφυγή 

των αποκλίσεων στις κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στα διάφορα κράτη μέλη· 

τονίζει ότι το άνοιγμα των αγορών μεταφορών δεν θα πρέπει να οδηγήσει στην 

υποβάθμιση των όρων και προϋποθέσεων για τους εργαζόμενους, στην παροχή 

υπηρεσιών χαμηλότερης ποιότητας, σε αθέμιτες επιχειρηματικές πρακτικές, στη 

δημιουργία μονοπωλίων ή στη στρέβλωση του θεμιτού ανταγωνισμού όσον αφορά την 

κοινωνική προστασία των εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών· 

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την ενίσχυση του κοινωνικού 

διαλόγου στον τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής στο σύνολό τους· 
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9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την 

καταπολέμηση των παράνομων δραστηριοτήτων, των εικονικών εταιρειών και των 

αθέμιτων εμπορικών πρακτικών όπως οι άτυπες συμβάσεις εργασίας, προκειμένου να 

διασφαλίζεται η κοινωνική προστασία των εργαζομένων και η ασφάλεια δικαίου για τις 

επιχειρήσεις μέσω της αποτελεσματικότερης επιβολής της νομοθεσίας· καλεί τα κράτη 

μέλη να διασφαλίσουν κατάλληλα ελάχιστα πρότυπα για τους απασχολούμενους στον 

τομέα των μεταφορών· 

10. ζητεί από την Επιτροπή να εγγυηθεί ότι οι εργαζόμενοι στον ευρωπαϊκό τομέα 

μεταφορών και τουρισμού που δεν είναι κάτοικοι της ΕΕ θα συμμορφώνονται επίσης με 

τις απαιτήσεις ασφάλειας που ισχύουν στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ· 

11. καλεί μετ' επιτάσεως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, αναφορικά με τον κανονισμό για 

τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) και άλλη συναφή 

νομοθεσία, να υποστηρίξουν ως πρότυπο τη σχέση άμεσης απασχόλησης και να 

περιορίσουν τη χρήση άτυπων σχέσεων απασχόλησης· 

12. ζητεί την εντατικοποίηση των ελέγχων σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τον 

χρόνο εργασίας και ανάπαυσης στις οδικές μεταφορές· ζητεί τη βελτίωση των 

μηχανισμών παρακολούθησης και την έγκαιρη εισαγωγή του ευφυούς ταχογράφου για 

επαγγελματική χρήση, με σκοπό να διασφαλισθεί η σωστή, αποτελεσματική και χωρίς 

διακρίσεις εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας από τα κράτη μέλη χωρίς να 

δημιουργούνται περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη 

δημιουργία «ηλεκτρονικού και ολοκληρωμένου αρχείου επιχειρήσεων» για όλες τις 

επιχειρήσεις που λειτουργούν με κοινοτική άδεια με στόχο τη συγκέντρωση όλων των 

συναφών δεδομένων σχετικά με τον μεταφορέα, το όχημα και τον οδηγό τα οποία 

συλλέγονται κατά τη διάρκεια οδικών ελέγχων· 

13. υπογραμμίζει την ανάγκη να αντιμετωπίσει η Επιτροπή την κοινωνική πτυχή και εκείνη 

της ασφάλειας ως μείζονα προτεραιότητα της δέσμης μέτρων για τις οδικές μεταφορές, 

συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την βελτίωση της νομικής σαφήνειας και την 

διευκόλυνση της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών μεταφορών ανά την ΕΕ, διασφαλίζοντας 

παράλληλα την ορθή εφαρμογή και επιβολή από τα κράτη μέλη κανόνων που διέπουν τις 

συνθήκες εργασίας και τα κοινωνικά δικαιώματα, και λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο 

ανάπτυξης του τομέα των μεταφορών στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένη η 

μεταφορική επιχείρηση και το επίπεδο παραγωγικότητας της εργασίας του τομέα· 

υπογραμμίζει την ανάγκη να καθορίζεται κατά την διενέργεια ελέγχων σε ποιο κράτος 

μέλος λαμβάνει χώρα το πραγματικό έργο μιας επιχείρησης οδικών μεταφορών και των 

υπαλλήλων της και, ως εκ τούτου, ποια εθνική κοινωνική νομοθεσία θα πρέπει να 

εφαρμοστεί· 

14. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει προτάσεις για τις προσεχείς πρωτοβουλίες οδικών 

μεταφορών που θα επιτρέπουν μια πιο αποτελεσματική διάκριση μεταξύ της ελευθερίας 

παροχής υπηρεσιών και της ελευθερίας εγκατάστασης, με στόχο να διασφαλισθεί ότι οι 

δραστηριότητες των επιχειρήσεων έχουν προσωρινό χαρακτήρα σε ένα κράτος μέλος στο 

οποίο η επιχείρηση δεν είναι εγκατεστημένη και να εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι 

υπάγονται στη νομοθεσία της χώρας του συνήθους τόπου εργασίας τους ή εκεί που 

ασκούν το μεγαλύτερο μέρος της επαγγελματικής τους δραστηριότητας· 

15. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει συλλογικά για τους μετακινούμενους εργαζόμενους 
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του τομέα των οδικών μεταφορών το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

593/2008 (Ρώμη Ι), όπως ερμηνεύτηκε στην απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στην υπόθεση Koelzsch [απόφαση C-29/10 του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος 

συνθέσεως)] της 15ης Μαρτίου 2011· 

16. ζητεί από εκείνα τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν σύστημα διοδίων να παρέχουν στις 

ελεγκτικές αρχές πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγονται σχετικά με τα διόδια με 

σκοπό την αξιολόγησή τους, ώστε με τον τρόπο αυτό να καθίσταται εφικτός μεταξύ 

άλλων ο καλύτερος έλεγχος των ενδομεταφορών· 

17. ζητεί την παροχή ασφαλών χώρων στάθμευσης και τη βελτίωση των προτύπων ποιότητας 

και υγιεινής τους· 

18. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν σε διασυνοριακή βάση σε σχέση με την 

παροχή πληροφοριών που αφορούν την επιβολή κανόνων, να δώσουν στις ελέγχουσες 

αρχές καλύτερη πρόσβαση σε δεδομένα που καταγράφονται στα εθνικά ηλεκτρονικά 

μητρώα των κρατών μελών και στο Ευρωπαϊκό Μητρώο για τις Επιχειρήσεις Οδικών 

Μεταφορών (ERRU) και να εδραιώσουν τον κατάλογο των παραβάσεων που οδηγούν 

στην απώλεια των εχέγγυων αξιοπιστίας των οδικών μεταφορέων, συμπεριλαμβάνοντας 

τη μη συμμόρφωση με τυχόν συναφή νομοθεσία της ΕΕ· τονίζει ότι η ευθύνη για την 

παράβαση των κανόνων αυτών θα πρέπει να επιρρίπτεται σε εκείνους που δίδουν εντολές 

στους εργαζομένους· 

19. απορρίπτει οποιαδήποτε περαιτέρω ελευθέρωση των ενδομεταφορών μέχρις ότου 

ενισχυθεί η εφαρμογή του τρέχοντος νομοθετικού πλαισίου· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 

προτείνει βελτιωμένους κανόνες για τη διασφάλιση της καλύτερης εφαρμογής και τη 

διευκόλυνση των ελέγχων· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία 92/106/ΕΟΚ 

σχετικά με τις συνδυασμένες μεταφορές, προκειμένου να καταπολεμήσει τις αθέμιτες 

πρακτικές, και ζητεί περαιτέρω μέτρα για την τήρηση των κοινωνικών διατάξεων στον 

τομέα των συνδυασμένων μεταφορών· 

20. ζητεί από την Επιτροπή να συντονίσει και να ενισχύσει τη συνεργασία στον τομέα της 

νομοθεσίας για τις οδικές μεταφορές μεταξύ των εθνικών αρχών, μεταξύ άλλων μέσω της 

ανταλλαγής πληροφοριών και άλλων προσπαθειών για την υποστήριξη της εφαρμογής 

της νομοθεσίας και τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους φορείς 

εκμετάλλευσης· επισημαίνει ότι η επιβολή της νομοθεσίας σε αυτόν τον τομέα αποτελεί 

πρωτίστως αρμοδιότητα των κρατών μελών· παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 

στενότερη συνεργασία με την Euro Contrôle Route και την TISPOL με στόχο τη 

βελτίωση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τις οδικές μεταφορές της ΕΕ διασφαλίζοντας 

την ισότιμη και κατάλληλη εφαρμογή της· 

21. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Οδικών Μεταφορών προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της 

ΕΕ και να προωθήσει την τυποποίηση και την συνεργασία μεταξύ όλων των κρατών 

μελών όσον αφορά της οδικές μεταφορές· 

22. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει, από κοινού με την Ευρωπόλ, πόσο εκτεταμένη είναι 

η απάτη με τα έγγραφα μεταφορών και τις άδειες οδήγησης στην ΕΕ και να αναλάβει 

δράση σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας· 
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23. φρονεί ότι πριν από την ενδεχόμενη δημιουργία Ευρωπαϊκού Οργανισμού Οδικών 

Μεταφορών ή άλλου φορέα αρμόδιου για τις διασυνοριακές επιθεωρήσεις εργασίας θα 

πρέπει να προηγηθεί η λεπτομερής αξιολόγηση των υφιστάμενων κανόνων και των 

δυνατοτήτων βελτίωσης που υπάρχουν, με πλήρη συμμόρφωση στην αρχή της 

επικουρικότητας και στον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΕ και των 

κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα· 

24. αναγνωρίζει ότι η συνεργασία μεταξύ κρατών μελών στον τομέα της επιβολής θα πρέπει 

να βελτιωθεί· φρονεί εν προκειμένω ότι οι δραστηριότητες που εκτελούνται στο πλαίσιο 

της Euro Controle Route και οι πρωτοβουλίες όπως το έργο CLOSER συνιστούν 

κατάλληλα μέσα για την επίτευξη του στόχου βελτίωσης της επιβολής· 

25. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η κοινωνική διάσταση της Στρατηγικής της 

Επιτροπής για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη που δημοσιεύθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 

2015 επειδή η ποιοτική απασχόληση και οι καλές συνθήκες εργασίας είναι άμεσα 

συνδεδεμένες με τη διατήρηση της ασφάλειας και της προστασίας τόσο των επιβατών όσο 

και του προσωπικού· υπογραμμίζει, περαιτέρω, στο πλαίσιο αυτό την ανάγκη για την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ελέγχουν και να εξασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή της 

εθνικής κοινωνικής νομοθεσίας και των συλλογικών συμφωνιών για τις αεροπορικές 

εταιρείες που έχουν επιχειρησιακές βάσεις στην επικράτεια της ΕΕ· υπενθυμίζει εν 

προκειμένω τη σύνδεση μεταξύ των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων και της 

ποιότητας υπηρεσιών καθώς και της ασφάλειας· αναγνωρίζει τη σημασία που έχει να 

θεσπισθούν ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης για το προσωπικό συντήρησης στον τομέα 

της πολιτικής αεροπορίας· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει την αναθεώρηση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 868/2004 και να αναλύσει τις αιτίες της μη εφαρμογής του· 

26. ζητεί τη βελτίωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 προκειμένου να διασφαλίσει 

την δεσμευτική εφαρμογή του εθνικού εργατικού δικαίου για τις αεροπορικές εταιρείες 

που έχουν επιχειρησιακές βάσεις στην ΕΕ και να βελτιώσει τον ορισμό και την έννοια του 

όρου «κύριος τόπος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων», και επίσης, στο πλαίσιο του 

συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και εργατικής νομοθεσίας, ζητεί 

την εναρμόνιση του ορισμού «έδρα βάσης» για τα μέλη του πληρώματος σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 83/2014 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 465/2012· 

27. θεωρεί ότι, στον ναυτιλιακό τομέα, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει την πλήρη 

εφαρμογή της κοινωνικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης Ναυτικής 

Εργασίας του 2006· επισημαίνει τις διατάξεις της Επιτροπής σχετικά με τις κρατικές 

ενισχύσεις για την υποστήριξη του ευρωπαϊκού ναυτιλιακού τομέα που ενθαρρύνουν τη 

χορήγηση ή εκ νέου χορήγηση σημαίας στα μητρώα των κρατών μελών μέσω ευνοϊκών 

φορολογικών διατάξεων (φόρος χωρητικότητας)· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

να εξετάσουν μέτρα που ενθαρρύνουν την πρόσληψη και διατήρηση έμπειρων ναυτικών 

με έδρα την Ευρώπη· 

28. υπογραμμίζει ότι, με την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου και του δικαίου της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών συμβάσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, οι 

αρμόδιες αρχές θα πρέπει να απαιτήσουν από τον καθορισμένο πάροχο υπηρεσιών 

μεταφορών να θεσπίσει όρους εργασίας για το προσωπικό στη βάση των δεσμευτικών 

εθνικών, περιφερειακών και τοπικών κοινωνικών προτύπων και να εφαρμόσει την οδηγία 

2001/23/ΕΚ σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση 
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μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή 

επιχειρήσεων· 

29. ζητεί από την Επιτροπή (ΓΔ Ανταγωνισμού), σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές 

ανταγωνισμού, να ελέγχει τις δραστηριότητες των μεταφορικών εταιρειών και να 

αξιολογεί τη συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο ανταγωνισμού· 

30. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει συστάσεις σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις 

εκπαίδευσης για όλο το προσωπικό που συμμετέχει σε λειτουργίες ασφαλείας στον 

σιδηροδρομικό τομέα και να διασφαλίσει την οικονομική ισορροπία όσον αφορά τις 

υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας· 

31. καλεί την Επιτροπή, λαμβανομένης υπόψη της εξέλιξης των τεχνολογιών στον τομέα των 

μεταφορών, και ιδίως της εμφάνισης των πλήρως αυτοματοποιημένων συστημάτων 

οδήγησης στις οδικές μεταφορές, να εστιάσει στη μελλοντική ρύθμιση των εν λόγω 

τεχνολογιών, αφενός, και να εξετάσει τον πρωτοφανή αντίκτυπο που θα έχουν στην 

απασχόληση στον τομέα των μεταφορών, αφετέρου. 
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