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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Komisja Rybołówstwa: 

- z zadowoleniem przyjmuje przedłożony w dniu 19 listopada 2013 r. wniosek Komisji 

dotyczący dyrektywy zmierzającej do wzmocnienia praw marynarzy poprzez zmianę 

pięciu dyrektyw odnoszących się do praw pracowniczych celem objęcia marynarzy 

zakresem stosowania tych dyrektyw;  

- z zadowoleniem przyjmuje tę próbę stworzenia prawdziwie równych warunków 

działania dla osób, które są dotknięte obecnymi odstępstwami, oraz zauważa, że 

marynarze powinni być nie tylko w pełni objęci zakresem stosowania odnośnych 

dyrektyw, lecz także powinny przysługiwać im te same prawa co pracownikom 

zatrudnionym na lądzie pod względem równej płacy za równa pracę, niezależnie od 

obywatelstwa, miejsca zamieszkania, rasy, płci, orientacji seksualnej, 

niepełnosprawności czy wieku; 

- wzywa Komisję – zważywszy, że stara się ona zwiększyć atrakcyjność warunków 

zatrudnienia w tym sektorze zgodnie z nowym planem na rzecz zatrudnienia i wzrostu – 

aby zachęcała i motywowała młodych ludzi do wykonywania zawodów w sektorze 

morskim i sektorze rybołówstwa, tak aby odwrócić obecną tendencję spadkową 

w liczbie młodych obywateli Unii wybierających niektóre zawody związane z morzem 

oraz zatrzymać wykwalifikowanych pracowników; 

- podkreśla, że prawo pracy powinno mieć zastosowanie do każdego niezależnie od 

miejsca pracy; wzywa Komisję i państwa członkowskie do zagwarantowania godnych 

płac i emerytur wszystkim marynarzom niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca 

zamieszkania; 

- postuluje, aby wszelkim przepisom wprowadzającym lepsze warunki pracy i warunki 

socjalne towarzyszyły inwestycje w szkolenia, badania naukowe, edukację, promowanie 

zdrowia i bezpieczeństwa, przedsiębiorczości i innowacyjności w celu rozwiązania 

występującego w Unii problemu braku osób pracujących na morzu; 

- zwraca się do Komisji, aby zachęcała wszystkie państwa członkowskie do ratyfikacji 

Konwencji o pracy na morzu MOP1 w odniesieniu do ich terytoriów europejskich 

i pozaeuropejskich; 

- zwraca uwagę na znaczenie i potencjał klastrów morskich oraz apeluje do Komisji 

o zbadanie i spożytkowanie ich potencjału poprzez zapewnienie zatrudnienia, 

pobudzenie sektora oraz odmłodzenie społeczności wiejskich; 

- podkreśla potrzebę przejrzystego i systematycznego gromadzenia danych w sektorze 

rybołówstwa i sektorze morskim oraz zachęca Komisję, aby zaproponowała wykonalne, 

lecz ambitne harmonogramy badań, o których mowa w przedstawionej przez nią ocenie 

skutków; odnotowuje potrzebę stworzenia oficjalnej bazy danych, aby zapewnić 

                                                 
1  Konwencja o pracy na morzu Międzynarodowej Organizacji Pracy z 2006 r. 
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gromadzenie odpowiednich i wiarygodnych danych na szczeblu Unii; 

- wzywa Komisję do zapewnienia pewności prawa w odniesieniu do umów i stosunków 

umownych oraz zwraca się do Komisji o monitorowanie dumpingu socjalnego 

w sektorze rybołówstwa i sektorze morskim; 

- z zadowoleniem odnotowuje coraz lepsze kontakty robocze między partnerami 

społecznymi – Europejską Federacją Pracowników Transportu i Stowarzyszeniem 

Armatorów Wspólnoty Europejskiej – oraz zwraca się do Komisji o uwzględnienie 

opinii podmiotów mających bezpośredni udział w funkcjonowaniu sektora rybołówstwa 

i sektora morskiego; 

- zaznacza, że mogą pojawić się zastrzeżenia związane ze stosowaniem podejścia 

uniwersalnego; z zadowoleniem przyjmuje nieuwzględnienie mikroprzedsiębiorstw 

i zwraca się do Komisji, aby po skutecznym wdrożeniu zmian do pięciu zmienianych 

dyrektyw odnoszących się do praw pracowniczych, przedstawiła sprawozdanie 

dotyczące kwestii pozostających do rozwiązania; 

- uważa, że małe i rodzinne przedsiębiorstwa mogą potrzebować dodatkowej pomocy 

w dostosowaniu się do zmienionych przepisów, i wzywa Komisję, aby ułatwiła to 

przejście; 

- zauważa, że pomimo ogromnych postępów w zakresie technologii urządzeń 

pokładowych na statkach niektóre mniejsze przedsiębiorstwa mogą potrzebować działań 

modernizacyjnych umożliwiających im stosowanie nowych wytycznych; wzywa 

Komisję, aby ułatwiła przeprowadzenie takiej modernizacji; 

- zwraca uwagę na znaczenie odmłodzenia sektora rybołówstwa i sektora morskiego, 

a także z zadowoleniem przyjmuje wspomniane ważne ulepszenia w zakresie prawa 

pracy, chociaż podkreśla jednocześnie, że trzeba zrobić o wiele więcej, aby zadbać 

o przyszłość tego sektora w Unii. 

POPRAWKI 

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Zatrudnienia, jako komisji przedmiotowo 

właściwej, o uwzględnienie następujących poprawek: 

Poprawka  1 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Zgodnie z art. 153 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 

Parlament Europejski i Rada mogą przyjąć, 

(1) Zgodnie z art. 153 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 

Parlament Europejski i Rada mogą przyjąć, 
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w trybie zwykłej procedury 

ustawodawczej, w drodze dyrektyw, 

stopniowo wprowadzane w życie 

minimalne wymagania mające na celu 

poprawę warunków pracy, ochrony 

pracowników w przypadku wypowiedzenia 

umowy o pracę, informacji i konsultacji 

z pracownikami oraz środowiska pracy 

w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 

pracowników. W dyrektywach tych 

konieczne jest unikanie nakładania 

administracyjnych, finansowych 

i prawnych ograniczeń, które utrudniałyby 

tworzenie i rozwijanie małych i średnich 

przedsiębiorstw. 

w trybie zwykłej procedury 

ustawodawczej, w drodze dyrektyw, 

stopniowo wprowadzane w życie 

minimalne wymagania mające na celu 

poprawę warunków pracy, ochrony 

pracowników w przypadku wypowiedzenia 

umowy o pracę, informacji i konsultacji 

z pracownikami oraz środowiska pracy 

w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 

pracowników. W dyrektywach tych należy 

unikać nakładania administracyjnych, 

finansowych i prawnych ograniczeń, które 

utrudniałyby tworzenie i rozwijanie 

małych i średnich przedsiębiorstw 

stanowiących główną siłę napędową 

tworzenia miejsc pracy w Unii. 

 

Poprawka  2 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2a) W zielonej księdze Komisji z 2006 r. 

zatytułowanej „W kierunku przyszłej 

unijnej polityki morskiej” podkreślono już 

znaczenie utworzenia ram prawnych 

wyznaczających zintegrowany kierunek 

działań na rzecz zwiększenia 

konkurencyjności tego sektora. 

 

Poprawka  3 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) W zakresie, w jakim wyłączenia lub 

możliwość ich wprowadzenia nie są 

uzasadnione obiektywnymi przyczynami, 

wyłączenia takie powinny zostać zniesione. 

(3) W zakresie, w jakim wyłączenia lub 

możliwość ich wprowadzenia nie są 

uzasadnione obiektywnymi przyczynami, 

wyłączenia takie powinny zostać zniesione, 

aby zagwarantować równe prawa 

wszystkim pracownikom oraz zapobiec 
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jakiejkolwiek sytuacji nieuczciwej 

konkurencji i dumpingu socjalnego. 

 

Poprawka  4 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3a) Wykluczenie marynarzy z zakresu 

dyrektyw regulujących prawa 

pracowników może spowodować nierówne 

traktowanie i sytuację nieuczciwej 

konkurencji między państwami 

członkowskimi. 

 

Poprawka  5 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 3 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3b) Marynarzom należy zagwarantować 

takie same prawa jak pracownikom na 

lądzie i taką samą płacę za taką samą 

pracę, bez jakiegokolwiek zróżnicowania. 

Należy również promować klastry 

morskie, wspierając jednocześnie udział 

ludzi młodych w sektorze morskim 

i rybackim. 

 

Poprawka  6 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Obecna sytuacja prawna może 

skutkować nierównym traktowaniem 

pracowników tej samej kategorii 

w poszczególnych państwach 

(5) Obecna sytuacja prawna może 

skutkować nierównym traktowaniem 

pracowników tej samej kategorii 

w poszczególnych państwach 
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członkowskich, w zależności od tego, czy 

państwa te stosują wyłączenia i odstępstwa 

przewidziane w obowiązujących 

przepisach. Znaczna liczba państw 

członkowskich wykorzystywała 

wspomnianą możliwość wyłączeń 

w ograniczonym stopniu. 

członkowskich, w zależności od tego, czy 

państwa te stosują wyłączenia i odstępstwa 

przewidziane w obowiązujących 

przepisach. Znaczna liczba państw 

członkowskich wykorzystywała 

wspomnianą możliwość wyłączeń 

w ograniczonym stopniu, a jedynie osiem 

państw członkowskich w ogóle z niej nie 

skorzystało, co spowodowało poważne 

nierówności między marynarzami w Unii. 

 

Poprawka  7 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (5a) Poprawa warunków pracy marynarzy 

wiąże się z uwzględnieniem specyfiki 

każdego sektora, jak na przykład sektora 

rybołówstwa tradycyjnego czy 

przybrzeżnego, które wymagają podejścia 

wielosektorowego. 

 

Poprawka  8 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (5b) Mając na uwadze specyfikę każdego 

sektora, jak na przykład sektor 

rybołówstwa tradycyjnego czy 

przybrzeżnego, należy zachęcać do 

szkolenia we wszystkich sektorach za 

pomocą elastyczniejszych środków, które 

umożliwiłyby zaliczenie danych 

przedmiotów dzięki doświadczeniu lub 

praktyce, oraz zachęcać do zdobywania 

kwalifikacji i nauki dostosowanych do 

poszczególnych sektorów. 
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Poprawka  9 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) W dniu 10 października 2007 r. 

Komisja przedstawiła swoją wizję 

zintegrowanej polityki morskiej Unii 

Europejskiej – niebieską księgę27. Wizja ta 

opiera się na założeniu, że wszystkie 

zagadnienia związane z oceanami 

i morzami Europy są wzajemnie powiązane 

oraz że aby uzyskać pożądane wyniki, 

działania polityczne dotyczące morza 

należy prowadzić w sposób 

skoordynowany. 

(6) Niniejsza dyrektywa jest zgodna ze 

strategią „Europa 2020”. Ponadto w dniu 

10 października 2007 r. Komisja 

przedstawiła swoją wizję zintegrowanej 

polityki morskiej Unii Europejskiej – 

niebieską księgę27. Wizja ta opiera się na 

założeniu, że wszystkie zagadnienia 

związane z oceanami i morzami Europy są 

wzajemnie powiązane oraz że aby uzyskać 

pożądane wyniki, działania polityczne 

dotyczące morza należy prowadzić 

w sposób skoordynowany. 

__________________ __________________ 

27 COM(2007) 575 final z 10 października 

2007 r. 

27 COM(2007) 575 final z 10 października 

2007 r. 

 

Poprawka  10 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) W niebieskiej księdze28 podkreślono 

potrzebę zwiększenia liczby 

i podwyższenia jakości miejsc pracy 

w sektorze morskim dla obywateli Europy 

oraz wagę poprawy warunków pracy na 

pokładach statków. 

(7) W niebieskiej księdze28 podkreślono 

potrzebę zwiększenia liczby 

i podwyższenia jakości miejsc pracy 

w sektorze morskim dla obywateli Europy 

oraz wagę poprawy warunków pracy na 

pokładach statków, między innymi dzięki 

inwestycjom w badania, edukację, 

szkolenia, zdrowie i bezpieczeństwo. Obie 

te kwestie są przedmiotem niniejszej 

dyrektywy. 

__________________ __________________ 

28 COM(2007) 575 final z 10 października 

2007 r. 

28 COM(2007) 575 final z 10 października 

2007 r. 
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Poprawka  11 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 7 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (7a) Niniejsza dyrektywa jest spójna ze 

strategią „Europa 2020” oraz 

z komunikatem Komisji pt. „Program na 

rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia: 

europejski wkład w pełne zatrudnienie”. 

Należy jednak uwzględnić fakt, że praca 

na morzu nie jest atrakcyjna dla ludzi 

młodych. W związku z tym Komisja 

powinna opracować program zachęt, aby 

skłonić ich do podejmowania pracy w tym 

sektorze. 

 

Poprawka  12 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 10 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (10a) Choć rozszerzenie zakresu 

stosowania tych dyrektyw o marynarzy jest 

pozytywnym krokiem naprzód, to stanowi 

ono jedynie pierwszy etap, ponieważ 

konieczna jest jeszcze transpozycja do 

prawa Unii konwencji STCW-F 

i konwencji MOP nr 188 o pracy 

w sektorze rybołówstwa, tak samo jak to 

miało miejsce w przypadku marynarzy 

pracujących w sektorze transportu 

morskiego. 

 

Poprawka  13 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 10 b (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (10b) Wdrożenie niniejszej dyrektywy nie 

powinno wiązać się ze zwiększeniem 

obciążeń biurokratycznych dla MŚP 

i mikroprzedsiębiorstw w sektorze. 

 

Poprawka  14 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (12a) Komisja powinna jak najszybciej 

wznowić prace nad wycofanym w 2004 r. 

wnioskiem dotyczącym dyrektywy 

w sprawie warunków pracy marynarzy, 

aby zwrócić szczególną uwagę na sytuację 

w tym sektorze. Różne prawa bandery 

wywołują efekt dumpingu socjalnego 

i konkurencji między pracownikami, 

którego nie da się uregulować prawnie 

dyrektywą dotyczącą delegowania 

pracowników. 

 

Poprawka  15 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy) 

Dyrektywa 2009/38/WE 

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera d a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 w art.6 ust. 2 dodaje się literę 

w brzmieniu: 

 „da) w odniesieniu do marynarzy, 

członków europejskich rad zakładowych 

lub specjalnych zespołów negocjacyjnych, 

umowa uwzględnia ograniczenia związane 

z ich częstą obecnością na morzu lub 

w portach położonych w innym państwie 

niż państwo siedziby danego 
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przedsiębiorstwa.”. 

 

Poprawka  16 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy) 

Dyrektywa 2002/14/WE 

Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 w art. 4 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

 „4a. Państwa członkowskie zapewniają 

możliwość informowania i zasięgania 

opinii członków załogi na odległość za 

pomocą komunikacji elektronicznej.”. 

 

Poprawka  17 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 3 a (nowy) 

Dyrektywa 98/59/WE 

Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3a) w art. 4 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

 „4a. Wszelkie przepisy niniejszej 

dyrektywy nie naruszają przepisów 

dotyczących zwolnień grupowych 

członków załogi obowiązujących na mocy 

prawa krajowego lub układów 

zbiorowych, pod warunkiem że 

gwarantują one co najmniej taki sam 

poziom ochrony jak niniejsza dyrektywa.”. 

 

Poprawka  18 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie wprowadzają 

w życie przepisy ustawowe, wykonawcze 

i administracyjne niezbędne do wykonania 

niniejszej dyrektywy nie później niż 5 lat 

od wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 

Państwa członkowskie niezwłocznie 

przekazują Komisji tekst tych przepisów. 

1. Państwa członkowskie wprowadzają 

w życie przepisy ustawowe, wykonawcze 

i administracyjne niezbędne do wykonania 

niniejszej dyrektywy nie później niż 2 lata 

od wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 

Państwa członkowskie niezwłocznie 

przekazują Komisji tekst tych przepisów. 
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