
Варшавска декларация 

Европейска федерация на транспортните работници и 
членуващите в нея организации призовават 

Европейската комисия, Европейския парламент и 
държавите-членки на ЕС да приемат инициативата за 
пътен транспорт като ефективна борба срещу социалния 
дъмпинг и нелоялната конкуренция в сектора на пътния 

транспорт в ЕС 

Европейската федерация на транспортните работници (ETF) и членуващите в нея 
организации представляват 3,5 милиона транспортни работници от 41 европейски 
държави, включително шофьори на камиони и автобуси. 

Споделяйки основните ценности и принципи на социална Европа, по-специално - 
справедлив транспорт за всички, равно заплащане за равен труд с еднаква стойност, 
достойни и законосъобразни условия на труд на работещите в транспорта, уважение на 
закона и на колективни трудови договори, 

На среща във Варшава на 4 - 05 април, 2017: 

Като взехме предвид  Политическите насоки на Жан-Клод Юнкер  за следващата 
Европейска комисия 1 изложени пред Европейския парламент на 15 юли 2014 г., в 
което той заявява, "Ние трябва да се борим със социалния дъмпинг и ще го 
направим", както и неговия ангажимент за целенасочен преглед на Директивата за 
командироване на работници", за да се гарантира, че социалният дъмпинг няма 
място в Европейския съюз", 
Като взехме предвид ангажимента, поет от ръководителя на Европейската комисия 
Жан-Клод Юнкер, в същото изявление, че "В нашия съюз, една и съща работа на 
едно място, се възнаграждава по един и същ начин", 
Като взехме предвид Декларацията от Рим, подписана още през 15-ти март 2017 г. 
от правителствата на държавите-членки на ЕС и определяща визия за бъдещето на 
Европа за 60 години напред от създаването си, по-специално повтаряйки 
ангажимента на държавите-членки "да работят за постигане. .. на социална 
Европа ... което ... насърчава икономическия и социален напредък, както и 
сближаването и конвергенцията ... равенството между жените и мъжете ... 
правата и равните възможности за всички; ... която се бори с безработицата, 
дискриминацията, социалното изключване и бедността ", 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#footnote1


Като взехме предвид постоянно декларираното намерение, през последните три 
години, на Комисаря по транспорта Виолета Булч, Европейската комисия да 
предложи законодателна инициатива за автомобилния транспорт за ефективно 
справяне със социалния дъмпинг и нелоялната конкуренция в сектора, 
Като взехме предвид декларираната цел на инициативата за пътен транспорт да се 
опростят, изяснят правилата и да се направят по-лесно приложими 
Като взехме предвид член 45 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз, който гарантира сигурно и свободно движение на работници в Европейския 
съюз, включващ "премахването на всякаква дискриминация, основана на 
гражданство, между работниците на държавите-членки по отношение на 
заетост, възнаграждение и други условия на труд и заетост ", 
Като взехме предвид критичната ситуация в сектора на пътния транспорт в ЕС по 
отношение на спазването на трудовите и социалните права на водачите, от гледна 
точка на конкуренцията между операторите на автомобилния транспорт, от гледна 
точка на измамни схеми и практики, организирани чрез широко разпространената 
практика на компании “пощенски кутии“, 
Доколкото, ЕТФ и членуващите в нея организации разкриха пакета от конкретни 
мерки на Европейската комисия, които да бъдат включени в инициативата за пътен 
транспорт, които са 100% пазарно ориентирани и не съдържат мерки, предназначени 
за подобряване на условията на живот и труд на водачите, 
Доколкото мерките на ЕС, предназначени за Инициативата за пътен транспорт не 
успяват да вземат предвид конкретните предложения на ETF, направени по 
отношение на каботажа, достъпа до професията и подобряване прилагане на 
законодателството в областта на автомобилния транспорт, 
Доколкото мерките на ЕС не успяват да се справят с несигурността на заетостта в 
областта на автобусните и товарните превози, не успяват да отговорят на настоящите 
нива на умора на водача, не успяват да подобрят здравето и безопасността в сектора, 
Доколкото,  предвидените мерки на ЕС представляват атака срещу безопасността на 
пътниците и безопасността на участниците в пътното движение в Европа, 
Доколкото, предвидените мерки на ЕС се насочват напълно против а) 
ангажиментите, поети от председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер в 
цитираните политически насоки на Европейската комисия; б) визията за бъдещето на 
Европа, определена от държавите-членки на ЕС в Декларацията от Рим; в) на 
ценностите и принципите, определени в член 45 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз; г) на ангажиментите, поети от ГД Мобилност по отношение на 
целите на инициативата за пътен транспорт, 
Доколкото, въпреки докладите на синдикатите и на някои държави-членки по 
отношение на компаниите “пощенски кутии“ Европейската комисия досега не е 
предприела действия срещу тях, 
Доколкото големите оператори продължават да откриват филиали в държави с ниски 
доходи, поради единствената причина да използват местната работна сила, 
Доколкото,  заобикалянето на закона е причинило огромни загуби за всички 
държави-членки по отношение на приходите от социални осигуровки и данъци, 



Доклкото ЕТФ и членуващите в нея организации приветстват инициативите на 
Европейския парламент да отчете необходимостта от инициатива за пътен транспорт, 
която да се справи ефективно със социалния дъмпинг право и нелоялната 
конкуренция, 
Доколкото ЕТФ и членуващите в нея организации приветстват инициативата на 
Пътния алианс от 9 европейски страни, която се опитва да се възстанови 
достойнството на професионалния шофьор, климатът на съответствието и лоялната 
конкуренция в сектора на автомобилния транспорт, 
Доколкото ЕТФ и членуващите в нея организации осъждат неоснователните 
процедури на Европейската комисия за нарушения, открити срещу всяка държава-
членка, ангажирала се в прилагането на правото на ЕС и в борбата с измамите и 
социалния дъмпинг в автомобилния транспорт, 
Доколкото ЕТФ и членуващите в нея организации разбират спазването на закона и 
зачитането на правата на работниците, като предпоставка за доброто функциониране 
на вътрешния пазар, 

ЕТФ и членуващите в нея организации: 

Призоваваме Европейската комисия и държавите-членки на ЕС да спазват 
ангажиментите си към европейските граждани, сред които 2,8 милиона 
професионални шофьори и да изградят истински социална Европа за хората на 
базата на социалния прогрес, равното третиране, качеството на работните места и 
сигурността, 
Призоваваме Европейската комисия да спазва своя ангажимент и да стартира 
инициатива за пътен транспорт целяща да опрости и изясни правилата на ЕС за 
сектора, което да ги прави изпълними, като се придържа към политическите цели, 
декларирани във всяка част от законодателството на ЕС, касаещо автомобилния 
транспорт (т.е. декларираните цели на  правилата на ЕС за времето за шофиране и 
почивка, за запазване на лоялната конкуренция и безопасността на движението, както 
и за подобряване на условията на труд на водачите, както и че всяко предложение за 
изменение на тези правила трябва да остане в рамките на този набор от цели), 
Призоваваме Европейската комисия да покаже лидерство и политическа воля, като 
предложи инициатива, която да сложи край на отклоненията в труда и транспортните 
пазари на държавите-членки на ЕС, която да сложи край на конкуренцията, основана 
на незаконната експлоатация на разликите в заплащането 
Призоваваме Европейската комисия да включи конкретните предложения на ЕТФ  в 
Инициативата за пътен транспорт, като тези предложения да гарантират по-добро 
правоприлагане, по-добра безопасност на шофьори, пътници и участници в 
движението, както и на равни условия за бизнеса, 
Призоваваме Европейската комисия и държавите-членки, да се сложи край на 
всички изключения от правилата на ЕС, които биха могли да застрашат 
допълнително водача, пътниците и на участниците в движението за безопасност, 



Призоваваме Европейската комисия и държавите-членки за борба с фиктивната 
самостоятелна заетост и затова да третират самостоятелно заетите водачи при 
същите условия и по отношение на тях да се прилагат същите правила, както при 
наетите работници, за да се избегне нелоялната конкуренция и да се гарантират 
равни условия в сектора, 
Призоваваме държавите-членки на ЕС да се обединят заедно в активна защита на 
достойнството на стотици хиляди професионални шофьори -жертви на социалния 
дъмпинг, 
Призоваваме държавите-членки на ЕС да си сътрудничат активно за насърчаване на 
лоялната конкуренция в автомобилния транспорт чрез пресичане компаниите 
„пощенски кутии“, които са заплаха както за изрядните транспортни оператори, така 
и за водачите, 
Призоваваме държавите-членки на ЕС и Европейската комисия да признаят, че 
лоялната конкуренция има за основна цел подобряване на правата на работниците и, 
при никакви обстоятелства, настройване на транспортните работници едни срещу 
други. 

В социална Европа, конкурентоспособност в рамките на вътрешния пазар 
не може да бъде изградена чрез експлоатация на нейните граждани! 

Варшава, 5 апр 2017 


