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POBUDE 

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni 

odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

A. ker so zaščita, varnost potnikov in ustrezne delovne razmere v prometnem sektorju 

medsebojno močno povezane; 

B. ker je bila vzpostavitev enotnega evropskega prometnega prostora potrjena kot temeljni 

cilj bele knjige o prometu iz leta 2011; 

C. ker je prometni sektor hrbtenica enotnega trga EU s prostim pretokom dobrin, storitev 

in oseb ter pravico do ustanavljanja; ker načelo nediskriminacije pomeni, da morajo biti 

enako delo, enake pravice, dostojni delovni pogoji in poštena konkurenca v samem 

središču dobro delujočega enotnega trga; 

D. ker bi morali biti sprejeti ukrepi na ravni EU v sektorju cestnega prometa predvsem 

usmerjeni v še boljše izvajanje in izvrševanje veljavnega režima in bi morali biti 

sorazmerni z obsegom problemov; 

E. ker se morajo pri vseh spremembah zakonodaje glede socialnih in delovnih razmer 

upoštevati temeljne svoboščine EU, z njimi pa se ne bi smela omejevati poštena 

konkurenca, ki temelji na objektivnih konkurenčnih prednostih, oziroma te spremembe 

ne bi smele pomeniti še večje upravno breme ali dodatne stroške za prometna podjetja, 

predvsem MSP; 

F. ker promet, predvsem mednarodni promet in kabotaža, ne sodi na področje uporabe 

direktive o napotitvi delavcev (Direktiva 96/71/ES), in bi bilo treba v zvezi s tem 

pozornost nameniti skupni izjavi Komisije in držav članic (10048/96 ADD 1); 

G. ker bi se bilo treba čim hitreje spopasti z nepravilnostmi, ki izkrivljajo pošteno 

konkurenco v prometnem sektorju, in v ta namen zagotoviti dosledno razlago, enotno 

uporabo in učinkovitejše izvrševanje veljavne zakonodaje, pa tudi okrepljeno čezmejno 

sodelovanje ob celovitem spoštovanju načela subsidiarnosti; 

1. ponavlja, da ni jasne in splošno sprejete opredelitve „socialnega dampinga“ in za ta 

termin obstajajo različne razlage, kar lahko povzroči zmedo; meni, da je treba ponovno 

razložiti koncept socialnega dampinga; opozarja, da je koncept dampinga, kot ga 

poznamo iz trgovinske politike, v prometnem sektorju, in bolj splošno na področju dela, 

drugačen; 

2. opozarja, da se izraz „socialni damping“ včasih zlorablja in vključuje protekcionistične 

ukrepe, ki lahko vodijo v razdrobljenost skupnega trga EU; 

3. poziva države članice, naj začnejo v celoti, učinkovito in nediskriminatorno izvajati vso 

socialno zakonodajo, ki velja za prometni sektor, in naj povečajo število dejanskih 

nadzorov, zlasti kar zadeva čas vožnje in počitka; odločno poziva Komisijo in pristojne 

organe, naj po bliže spremljajo izvajanje predpisov, vključno kar zadeva čezmejno 

sodelovanje in tolmačenje ter ustrezno izvrševanje veljavne zakonodaje, da bi odpravili 
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sedanje zakonodajne vrzeli in zlorabo nacionalnih predpisov za onemogočanje prostega 

pretoka delavcev, zlasti glede protekcionističnih ukrepov in neupravičenih ovir; 

poudarja, da ne bi smelo prihajati do protislovij med ustreznim izvajanjem prometne 

zakonodaje in zakonodaje o pošteni konkurenci, prostim pretokom in svobodo 

ustanavljanja; poziva Komisijo, naj zagotovi bolj harmonizirano preverjanje in naj 

kaznuje države članice za nezadostno ali neopravljeno preverjanje; 

4. poudarja, da je treba natančno opredeliti probleme v prometnem sektorju EU, saj je to 

osnovni pogoj za pravno ukrepanje na ravni EU ali na nacionalni ravni; poudarja še, da 

je treba probleme na trgu prevoznih storitev EU obravnavati z usmerjenim pristopom, ki 

ne bo oviral pošteno poslujočih podjetij; 

5. poudarja, da morajo biti vsi predlogi za prometno zakonodajo EU sorazmerni in se 

opirati na dokaze, podrobne analize in objektivne podatke, da bodo predlagane rešitve 

zagotovljeno krepile razvoj učinkovitega in konkurenčnega prometnega sektorja; 

6. priznava, da imata promet in turizem v EU potencial za trajnostno gospodarsko rast in 

ustvarjanje delovnih mest; verjame, da bi bilo treba zaposlovanje v prometnem sektorju 

EU napraviti privlačnejše za prihodnje generacije, saj gre za sektor, ki potrebuje novo, 

strokovno usposobljeno delovno silo; meni, da je treba zlasti spodbujati udeležbo žensk 

in mladih; poudarja, da bi moralo usposabljanje zaposlenih, kjer je to pač umestno, 

vključevati temeljne informacije o njihovih pravicah po zakonodaji EU; 

7. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo predlogi o odpiranju storitev na vseh trgih 

prevoznih storitev skladni z ustreznim izvrševanjem socialne zakonodaje EU in 

podpornimi ukrepi s ciljem preprečiti razlike v socialnih pogojih v različnih državah 

članicah; poudarja, da odpiranje trgov prevoznih storitev ne bi smelo privesti do 

slabšanja pogojev in razmer za delavce, slabše kakovosti storitev, nepoštenih poslovnih 

praks, vzpostavitve monopolnih položajev ali izkrivljanja poštene konkurence v zvezi s 

socialno zaščito delavcev v prometu; 

8. poziva Komisijo in države članice, naj podpirajo okrepljen socialni dialog v prometnem 

sektorju in logistiki nasploh; 

9. poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo potrebne ukrepe za odpravo 

nezakonitega delovanja, navideznih družb in nepoštenih poslovnih praks, npr. netipičnih 

pogodb, da se z učinkovitejšim izvrševanjem zagotovi socialna zaščita za delavce in 

pravna varnost za podjetja; poziva države članice, naj zagotovijo ustrezne minimalne 

standarde za zaposlene v prometu; 

10. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo v evropskem prometnem in turističnem sektorju 

tudi delavci, ki niso rezidenti EU, izpolnjevali varnostne zahteve v skladu s pravom EU; 

11. poziva Komisijo in države članice, naj med drugim v uredbi o Evropski agenciji za 

varnost v letalstvu in drugi ustrezni zakonodaji podprejo neposredno zaposlitveno 

razmerje kot standardni vzorec, uporabo netipičnih zaposlitvenih razmerij pa omejijo; 

12. poziva, naj se poveča nadzor nad upoštevanjem delovnega časa in časa za počitek v 

sektorju cestnega prometa; poziva k boljšim nadzornim napravam in pravočasni uvedbi 

pametnega tahografa za poklicno uporabo s ciljem zagotavljanja ustreznega, 
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učinkovitega in nediskriminatornega izvajanja veljavne zakonodaje v državah članicah, 

brez nepotrebnega dodatnega upravnega obremenjevanja; poziva Komisijo, naj oceni 

možnost vzpostavitve „elektronske in integrirane datoteke o prevozniku“ za vse 

prevoznike z licenco Skupnosti, saj bi to omogočalo, da se vsi relevantni podatki o 

prevozniku, vozilu in vozniku, ugotovljeni pri cestnem preverjanju, zberejo na enem 

mestu; 

13. poudarja, da mora Komisija kot eno glavnih prednostnih nalog svežnja o cestnem 

prometu obravnavati socialne in varnostne vidike, vključno z ukrepi za večjo pravno 

jasnost, lažje uveljavljanje svobode zagotavljanja prevoznih storitev po EU in ustrezno 

izvajanje in izvrševanje pravil o delovnih pogojih in socialnih pravicah, pri čemer je 

treba upoštevati stopnjo razvoja prometnega sektorja v državi članici, kjer ima prevozno 

podjetje sedež, in stopnjo produktivnosti dela v tem sektorju; poudarja, da je treba s 

preverjanji ustrezno oceniti, v kateri državi članici se dejansko izvaja dejavnost 

cestnega prevoznika in njegovih zaposlenih ter katera nacionalna socialna zakonodaja bi 

se morala zato uporabljati; 

14. poziva Komisijo, naj pripravi predloge za bližajoče se pobude o cestnem prometu, ki 

bodo omogočale učinkovitejše razlikovanje med svobodo opravljanja storitev in 

svobodo ustanavljanja s ciljem, da se bodo poslovne dejavnosti v državi članici, kjer 

podjetje nima svojega sedeža, izvajale zgolj začasno, in da bo za zaposlene veljala 

zakonodaja države, kjer imajo običajno delovno mesto ali kjer izvajajo večino poklicne 

dejavnosti; 

15. poziva Komisijo, naj člen 8(2) Uredbe (ES) št. 593/2008 (Rim I), kot je razložen v 

sodbi Evropskega sodišča v zadevi Koelzsch (C-29/10, sodba Sodišča (veliki senat) z 

dne 15. marca 2011, uporablja za vse mobilne delavce v cestnem prometu; 

16. poziva države članice z vzpostavljenim cestninskim sistemom, naj nadzornim organom 

omogočijo dostop do zbranih cestninskih podatkov, da bi jih lahko ocenili ter tako med 

drugim bolje preverili zahteve za kabotažo; 

17. poziva, naj se zagotovijo varna parkirišča in se izboljšajo standardi njihove kakovosti in 

higiene; 

18. poziva EU in države članice, naj čezmejno sodelujejo glede informacij o izvrševanju, 

naj organom za spremljanje omogočijo boljši dostop do podatkov, vpisanih v 

nacionalnih elektronskih registrih držav članic in v evropskem registru cestnih 

prevoznikov, ter naj na seznam kršitev, zaradi katerih cestni prevoznik izgubi dobro 

ime, dodajo nespoštovanje vse ustrezne zakonodaje EU; poudarja, da bi morali za 

kršitve pravil odgovarjati tisti, ki dajejo navodila zaposlenim; 

19. zavrača vsakršno novo liberalizacijo kabotaže, dokler ne bo okrepljeno izvajanje 

sedanjega zakonodajnega okvira; spodbuja Komisijo, naj predlaga izboljšana pravila, da 

bi zagotovila boljše izvajanje in omogočila nadzor; poziva Komisijo, naj pregleda 

direktivo 92/106/EGS o kombiniranem prevozu, da se odpravijo nepoštene prakse, 

poziva pa tudi k dodatnim ukrepom za spoštovanje socialne zakonodaje na področju 

kombiniranega prevoza;  

20. poziva Komisijo, naj usklajuje in krepi sodelovanje nacionalnih organov na področju 
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cestnega prometa, tudi z izmenjavo informacij, in pri drugih prizadevanjih za podporo 

izvajanju zakonodaje in zagotavljanju enakih konkurenčnih pogojev za izvajalce 

dejavnosti; ugotavlja, da so za izvrševanje zakonodaje v zvezi s tem odgovorne 

predvsem države članice; poziva države članice, naj tesneje sodelujejo z organizacijo 

Euro Contrôle Route in evropsko mrežo prometnih policij (TISPOL), da bi s 

poenotenim in ustreznim izvajanjem zakonodaje o cestnem prometu EU izboljšale njeno 

izvrševanje; 

21. poziva Komisijo, naj pretehta možnost ustanovitve evropske agencije za cestni promet, 

ki bi zagotavljala ustrezno izvajanje zakonodaje EU ter spodbujala standardizacijo in 

sodelovanje na področju cestnega prometa med vsemi državami članicami; 

22. poziva Komisijo, naj skupaj z Europolom razišče obseg goljufij s prometnimi in 

vozniškimi dovoljenji v EU ter naj na podlagi ugotovitev ukrepa; 

23. meni, da bi bilo treba pred morebitno ustanovitvijo evropske agencije za cestni promet 

ali drugega organa, pristojnega za čezmejno inšpekcijo dela, natančno oceniti sedanja 

pravila in možnosti za njihovo izboljšanje, pri tem pa v celoti upoštevati načelo 

subsidiarnosti in razmejitve pristojnosti med EU in državami članicami na tem 

področju; 

24. priznava, da bi bilo treba sodelovanje med državami članicami na tem področju 

izboljšati; v zvezi s tem meni, da so dejavnosti, ki se izvajajo v okviru organizacije Euro 

Contrôle Route in pobud, kot je projekt CLOSER, ustrezen način za dosego cilja 

boljšega izvrševanja; 

25. poudarja, da je treba okrepiti socialno razsežnost letalske strategije za Evropo, ki jo je 

Komisija objavila 7. decembra 2015, saj so kakovostna zaposlitev in dobri delovni 

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

zvezi s tem tudi poudarja, 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; prosi Komisijo, naj predlaga pregled Uredbe (ES) 

št. 868/2004 in opravi analizo vzrokov, zakaj se ne izvaja; 

26. poziva k dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1008/2008, da bi se na ta način zagotovila 

zavezujoča uporaba nacionalne delovne zakonodaje za letalske prevoznike, ki imajo 

operativni sedež v EU, izboljšala opredelitev „glavne poslovne enote“, v kontekstu 

usklajevanja sistemov socialne varnosti in delovnega prava pa tudi poenotila opredelitev 

„matične baze“ za člane posadke v skladu z Uredbo (EU) št. 83/2014 in Uredbo (EU) št. 

465/2012; 

27. meni, da bi morala Komisija v pomorskem sektorju zagotoviti, da bi se v celoti izvajala 

socialna zakonodaja, vključno s Konvencijo o delu v pomorstvu iz leta 2006; je 

seznanjen z določili Komisije o državni pomoči za podporo evropskemu pomorskemu 

sektorju, ki spodbujajo vpis ali ponovni vpis v registre držav članic z ugodnimi 

davčnimi sistemi (davek na tonažo); poziva Komisijo in države članice, naj preučijo 

ukrepe, s katerimi bi spodbujali zaposlovanje in zadrževanje usposobljenih evropskih 
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pomorščakov; 

28. poudarja, da bi moral pristojni organ brez poseganja v nacionalno zakonodajo in 

zakonodajo Unije, vključno s kolektivnimi pogodbami med socialnimi partnerji, od 

imenovanega ponudnika prevoznih storitev zahtevati, da vzpostavi ustrezne delovne 

razmere za osebje na podlagi zavezujočih nacionalnih, regionalnih ali lokalnih socialnih 

standardov in da izvaja Direktivo 2001/23/ES o ohranjanju pravic delavcev v primeru 

prenosa lastništva podjetja; 

29. poziva Komisijo (GD za konkurenco), naj skupaj z nacionalnimi organi za varstvo 

konkurence preverja dejavnost prevoznih podjetij in ocenjuje njeno skladnost z 

veljavnim konkurenčnim pravom; 

30. poziva Komisijo, naj pripravi priporočila za minimalne zahteve glede usposabljanja za 

vse osebje, ki skrbi za operativno varnost v železniškem sektorju, in naj ohrani 

ekonomsko ravnovesje obveznosti javnih storitev; 

31. poziva Komisijo naj glede na razvoj tehnologije na področju prometa in zlasti na pojav 

popolnoma avtomatiziranih sistemov vožnje v cestnem prometu preuči, prvič, vprašanje 

prihodnjih predpisov za to tehnologijo in, drugič, njen velikanski vpliv na zaposlovanje 

v prometnem sektorju. 
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