
W skrócie
Posiedzenia plenarne – 2/7/2015

EPRS | Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego
Autor: Marketa Pape, Dyrekcja ds. Analiz dla Posłów

PL
(or. EN)

PE 564.366
Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie: Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponosi jego autor. Wszelkie wyrażone w nim opinie
niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Parlamentu Europejskiego. Niniejszy dokument przeznaczony jest do wykorzystania przez posłów do Parlamentu
Europejskiego oraz jego pracowników w ramach wykonywanej przez nich pracy parlamentarnej. Powielanie i tłumaczenie do celów niehandlowych jest dozwolone pod
warunkiem, że wskazano źródło, uprzednio poinformowano Parlament Europejski oraz dostarczono egzemplarz. © Unia Europejska, 2015.
eprs@ep.europa.eu – http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) – http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) – http://epthinktank.eu (blog)

Ochrona marynarzy na mocy prawa pracy UE
Mimo że prawo pracy UE znajduje ogólnie zastosowanie do pracowników we wszystkich sektorach,
obecnie niektóre dyrektywy umożliwiają państwom członkowskim wyłączenie marynarzy z pewnych
przepisów ochrony pracowników. Sytuacja ta spowodowała nierówne traktowanie marynarzy w
różnych krajach i ma wpływ na konkurencję w transporcie morskim. W 2013 r. Komisja Europejska
zaproponowała dyrektywę zmieniającą, aby poprawić w prawie pracy UE poziom ochrony praw
chronionych na mocy Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, zwiększyć jakość zatrudnienia w
sektorze morskim, a na szczeblu europejskim zapewnić równe warunki działalności w tym sektorze.

Kontekst międzynarodowy
Transport morski, który z natury ma wymiar międzynarodowy, regulują normy światowe. Konwencja o pracy
na morzu uchwalona w 2006 r. pod auspicjami Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) ma na celu
poprawę warunków socjalnych i warunków życia marynarzy. Państwa strony tej konwencji (w tym 21 państw
członkowskich UE) są zobowiązane do przyjęcia przepisów krajowych w celu zabezpieczenia praw marynarzy
do godziwych warunków pracy oraz do ustanowienia zasad uczciwej konkurencji wśród armatorów. W 2014
r. MOP dodała nowe normy służące ochronie porzuconych marynarzy i zapewnieniu im zabezpieczenia
finansowego w przypadku śmierci lub długotrwałej niepełnosprawności.
W kontekście zintegrowanej polityki morskiej na szczeblu UE Komisja postanowiła „ponownie ocenić, w
ścisłej współpracy z partnerami społecznymi, wyłączenia mające wpływ na sektory morskie w unijnym prawie
pracy”. Wskazała też pięć dyrektyw dotyczących prawa pracy, które albo wyłączają z zakresu ich stosowania
marynarzy i rybaków, albo umożliwiają państwom członkowskim takie wyłączenie bez uzasadnienia. Niektóre
państwa członkowskie stosują takie wyłączenia, co oznacza, że podwójne standardy są faktem. Jednak osiem
państw członkowskich zastosowało tylko jedno wyłączenie, a osiem (AT, BG, CZ, ES, FR, PL, SE, SL) nie
zastosowało żadnego.

Zaproponowane zmiany
Po konsultacjach z państwami członkowskimi i partnerami społecznymi w sektorach transportu morskiego i
rybołówstwa Komisja zaproponowała w 2013 r. nową dyrektywę zmieniającą dyrektywy w sprawie zwolnień
grupowych, informacji i konsultacji, przejęcia przedsiębiorstw, niewypłacalności pracodawcy i europejskiej
rady zakładowej. Celem jest wyeliminowanie istniejących odstępstw, dodanie prawa marynarzy do informacji
i konsultacji oraz ujednolicenie praw pracowników unijnych sektorów żeglugi i rybołówstwa z prawami
pracowników na lądzie. Zaproponowana dyrektywa ma też na celu zwiększenie liczby i jakości miejsc pracy w
sektorze, przyczynienie się do odwrócenia spadku liczby młodych Europejczyków podejmujących pracę w
zawodach morskich oraz zatrzymanie wykwalifikowanych pracowników w sektorze.

Wkład partnerów społecznych
Wniosek Komisji spotkał się początkowo ze zdecydowanymi reakcjami. Aby ostudzić debatę, organizacje
zainteresowanych podmiotów reprezentujące obie strony sporu, Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty
Europejskiej (ECSA) i Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF), podjęły negocjacje w celu
znalezienia kompromisu. W październiku 2014 r. zdołały one uzgodnić w drodze konstruktywnego i
skutecznego dialogu społecznego wspólne stanowisko, które zostało uznane i przedstawione jako najlepszy
kompromis możliwy do przyjęcia przez cały sektor.
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Parlament Europejski
PE i Rada działają w trybie zwykłej procedury ustawodawczej. Do końca ostatniej kadencji parlamentarnej Komisji
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) nie udało się zakończyć prac nad zaproponowanym projektem
sprawozdania dotyczącego wniosku Komisji. Po osiągnieciu porozumienia przez partnerów społecznych Rada
przyjęła ogólne podejście w grudniu 2014 r., uznając wynik dialogu społecznego. Sprawozdanie przygotowane
przez sprawozdawczynię Elisabeth Morin-Chartier (PPE, Francja), uwzględniające wspólne stanowisko partnerów
społecznych, zostało przyjęte przez komisję EMPL w kwietniu 2015 r. Negocjacje trójstronne doprowadziły do
zawarcia porozumienia kompromisowego w dniu 6 maja, które zostało zatwierdzone przez komisję EMPL w dniu
28 maja i ma zostać poddane pod głosowanie podczas lipcowej sesji plenarnej.
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