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Návrh usnesení 

Bod odůvodnění N zní takto: 

N. vzhledem k tomu, že předseda Komise Jean-Claude Juncker dne 15. července 2014 a ve 

svém projevu o stavu Unie v roce 2015 zdůraznil, že potřebujeme spravedlivější a 

skutečně celoevropský trh práce, kterého lze dosáhnout podporou a ochranou „volného 

pohybu osob jakožto základního práva naší Unie, ale zároveň je třeba bránit případům 

zneužívání a rizikům sociálního dumpingu“; 

Bod odůvodnění O zní takto: 

O. vzhledem k tomu, že Soudní dvůr ve svém rozsudku ze dne 18. prosince 20071 ve věci 

C-341/05, Laval, poukázal na právo podat kolektivní žalobu na údajný sociální dumping 

a zdůraznil, že takováto žaloba musí být přiměřená, aby nedošlo k omezení základních 

svobod EU, jako je volný pohyb služeb; 

Bod odůvodnění V zní takto: 

                                                 
1  http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=71925& 

pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=498309 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=71925&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=498309
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=71925&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=498309
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V. vzhledem k tomu, že počet vyslaných pracovníků v Unii se odhaduje na 1,92 milionu, a 

to hlavně v odvětvích stavebnictví (43,7 % všech vyslaných pracovníků), služeb, 

dopravy, komunikace a zemědělství; 

Odstavec 39 zní takto: 

39. zdůrazňuje, že by měl být posílen sociální rozměr evropské strategie v oblasti letectví, 

kterou Komise zveřejnila dne 7. prosince 2015, neboť kvalitní zaměstnání a dobré 

pracovní podmínky jsou přímo propojeny se zajištěním bezpečnosti cestujících i 

pracovníků; dále zdůrazňuje, že je nutné, aby Komise a členské státy sledovaly a 

zajišťovaly řádné vynucování vnitrostátních sociálních právních předpisů a kolektivních 

smluv, pokud jde o letecké společnosti, které mají operační základny na území EU; 

v této souvislosti připomíná spojitost mezi sociálními a ekologickými standardy, 

kvalitou služeb a bezpečností; uznává důležitost stanovení minimální odborné přípravy 

pro pracovníky údržby v odvětvích civilního letectví; žádá Komisi, aby navrhla revizi 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 868/2004 ze dne 21. dubna 2004 

o ochraně před poskytováním dotací a před nekalými cenovými praktikami 

způsobujícími újmu leteckým dopravcům Společenství při poskytování leteckých služeb 

ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství1a aby analyzovala příčiny, proč 

není prováděno; vyzývá Komisi a členské státy, aby přepracovaly předpisy týkající se 

počátečního výcviku a udělování licencí členům posádky s cílem odstranit nedostatky 

vedoucí k vykořisťování pilotů, jako například smlouvy o platbách za letové hodiny 

(pay-to fly); 

(Týká se všech jazykových znění.) 

 

                                                 
1  Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 1. 


