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NÁVRHY 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že v odvětví dopravy jsou do značné míry navzájem propojeny 

bezpečnost a ochrana pasažérů a přiměřené pracovní podmínky; 

B. vzhledem k tomu, že vytvoření jednotného evropského dopravního prostoru bylo 

potvrzeno jako konečný cíl bílé knihy o dopravě z roku 2011; 

C. vzhledem k tomu, že odvětví dopravy je páteří jednotného trhu EU s volným pohybem 

zboží, služeb a osob a s právem usazování, vzhledem k tomu, že zásada nediskriminace 

znamená, že ve středu dobře fungujícího jednotného trhu musí stát rovná práce, rovná 

práva, důstojné pracovní podmínky a spravedlivá hospodářská soutěž; 

D. vzhledem k tomu, že prvořadým cílem opatření přijímaných na úrovni EU v odvětví 

silniční dopravy by mělo být dále zlepšit provádění a vynucování stávajícího režimu a 

opatření by měla být úměrná rozsahu problémů; 

E. vzhledem k tomu, že jakákoli změna právních předpisů týkajících se sociálních a 

pracovních podmínek musí respektovat základní svobody EU a nemělo by omezovat 

spravedlivou hospodářskou soutěž na základě objektivních konkurenčních výhod, ani 

vytvářet žádnou další administrativní zátěž a dodatečné náklady pro podniky v odvětví 

dopravy, a to zejména pro malé a střední podniky; 

F. vzhledem k tomu, že doprava, zejména mezinárodní doprava a kabotáž, nespadá do oblasti 

působnosti směrnice o vysílání pracovníků (směrnice 96/71/ES), a s ohledem na společné 

prohlášení Komise a členských států v této věci (10048/96 ADD 1); 

G. vzhledem k tomu, že nesrovnalosti, které narušují spravedlivou hospodářskou soutěž v 

odvětví dopravy, by měly být neprodleně řešeny pomocí konzistentního výkladu, 

jednotného uplatňování a důslednějšího vynucování stávajících právních předpisů i 

pomocí zvýšené přeshraniční spolupráce při plném dodržování zásady subsidiarity; 

1. znovu opakuje, že neexistuje jasná a obecně přijímaná definice „sociálního dumpingu“ a 

tento výraz má různé výklady, které mohou vést k nedorozuměním; považuje za nezbytné 

poskytnout nový výklad pojmu „sociální dumping“; připomíná, že pojem dumpingu, který 

je znám v oblasti obchodní politiky, je v případě dopravy a obecněji v souvislosti s 

pracovními silami odlišný; 

2. připomíná, že termín „sociální dumping“ je někdy chybně využíván tak, že zahrnuje 

protekcionistická opatření, jež mohou vyústit v tříštění společného trhu EU; 

3. vyzývá členské státy, aby plně, účinně a nediskriminačně provedly veškeré příslušné 

sociální právní předpisy, jež se týkají odvětví dopravy, a zvýšily počet prováděných 

kontrol, zejména pokud jde o čas řízení a odpočinku; důrazně vyzývá Komisi a příslušné 

orgány, aby ještě důkladněji sledovaly provádění, i pokud jde o přeshraniční spolupráci a 

výklad a řádné vynucování stávajících právních předpisů s cílem odstranit stávající právní 
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mezery a zneužívání vnitrostátních zákonů k bránění volnému pohybu pracovníků, 

zejména pokud jde o protekcionistická opatření a neodůvodněné překážky; zdůrazňuje, že 

mezi řádným prováděním právních předpisů z oblasti dopravy a právních předpisů z 

oblasti spravedlivé hospodářské soutěže, volného pohybu a svobody usazování se by 

neměl být žádný rozpor; vyzývá Komisi, aby dále harmonizovala provádění kontrol a 

penalizovala nedostatečné nebo chybějící kontroly ze strany členských států; 

4. zdůrazňuje, že přesné vymezení problémů v odvětví dopravy v EU je předpokladem 

dalších právních kroků na úrovni EU nebo členských států a že jakýkoli problém na trhu 

dopravy v EU musí být řešen cíleným přístupem, který nenaruší činnost čestně fungujících 

podniků; 

5. zdůrazňuje, že veškeré návrhy právních předpisů EU v oblasti přepravy musí být 

přiměřené a měly by se opírat o důkazy, o podrobné analýzy a objektivní údaje, aby bylo 

zajištěno, že navrhovaná řešení posílí rozvoj účinného a konkurenceschopného odvětví 

dopravy; 

6. uznává potenciál udržitelného hospodářského růstu, a tudíž i tvorby pracovních míst, jejž 

v EU představují odvětví dopravy a cestovního ruchu; je pevně přesvědčen, že by se 

zaměstnání v odvětví dopravy měla více zatraktivnit pro budoucí generace v odvětví, které 

potřebuje nové odborné pracovníky; má za to, že by se mělo zejména povzbuzovat 

zapojení žen a mladých; zdůrazňuje, že případná odborná příprava zaměstnanců by měla 

zahrnovat základní informace o jejich právech stanovených v souvisejících právních 

předpisech EU; 

7. naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila, aby návrhy na otevírání služeb na všech 

dopravních trzích šly ruku v ruce s řádným vynucováním právních předpisů EU v sociální 

oblasti a s podpůrnými opatřeními, která mají předcházet rozdílům v sociálních 

podmínkách v různých členských státech; zdůrazňuje, že otevírání dopravních trhů by 

nemělo vést ke zhoršování podmínek pro pracovníky, méně kvalitním službám, nekalým 

obchodním praktikám, vzniku monopolů nebo narušování spravedlivé hospodářské 

soutěže, pokud jde o ochranu pracovníků v oblasti dopravy; 

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby podpořily zlepšený sociální dialog v odvětví dopravy 

a logistiky jako celku; 

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby s cílem zajistit sociální ochranu pracovníků a právní 

jistotu pro podniky prostřednictvím účinnějšího vymáhání práva přijaly nezbytná opatření 

k boji proti nezákonným činnostem, společnostem s fiktivním sídlem na bázi P.O. boxu  a 

nekalým obchodním praktikám, jako jsou atypické pracovní smlouvy; vyzývá členské 

státy, aby zajistily minimální normy pro pracovníky v odvětví dopravy; 

10. naléhavě žádá Komisi, aby zajistila, že bezpečnostní požadavky platné podle právních 

předpisů EU budou dodržovat i pracovníci v evropských odvětvích dopravy a cestovního 

ruchu, kteří nejsou rezidenty EU; 

11. naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby v souvislosti s nařízením o Evropské agentuře 

pro bezpečnost letectví (EASA) a dalšími příslušnými právními předpisy podpořily jako 

standardní vzor přímé pracovní smlouvy a aby omezily používání atypických pracovních 

smluv; 
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12. vyzývá k tomu, aby se v odvětví silniční dopravy více dohlíželo na dodržování pracovní 

doby a doby odpočinku; vyzývá ke zlepšení monitorovacích zařízení a včasnému zavedení 

inteligentních tachografů k profesionálnímu použití s cílem zajistit řádné, účinné a 

nediskriminační provádění stávajících právních předpisů ze strany členských států bez 

vytváření nepřiměřené administrativní zátěže; vyzývá Komisi, aby vyhodnotila vytvoření 

„elektronického a integrovaného souboru provozovatelů“ pro všechny provozovatele 

vykonávající svou činnost s licencí Společenství s cílem shromažďovat všechny relevantní 

údaje o dopravci, vozidle a řidiči zjištěné při silničních kontrolách; 

13. zdůrazňuje, že je nutné, aby Komise přistupovala k sociálním a bezpečnostním aspektům 

jako k hlavní prioritě silničního balíčku, a to včetně opatření ke zlepšení právní jistoty a 

usnadnění svobody poskytovat dopravní služby v celé EU, a přitom zajistila, že členské 

státy budou řádně uplatňovat a vymáhat pravidla, jimiž se řídí pracovní podmínky a 

sociální práva, a přihlížela k úrovni rozvoje odvětví dopravy v členském státě, v němž je 

dopravní podnik usazen, a k úrovni produktivity odvětví; upozorňuje na nutnost kontrol za 

účelem řádného posouzení toho, ve kterém členském státě je vykonávána skutečná činnost 

provozovatele silniční dopravy a jeho zaměstnanců, a které vnitrostátní právní předpisy by 

tudíž měly být použity; 

14. vyzývá Komisi, aby vypracovala návrhy pro nadcházející iniciativy týkající se silniční 

dopravy, jež umožní efektivnější rozlišení mezi svobodou poskytovat službu a svobodou 

usazování, a to s cílem zajistit, že podnikatelská činnost ve státě, ve kterém společnost 

nesídlí, má pouze dočasnou povahu, a zajistit, že zaměstnanci budou spadat pod 

vnitrostátní právní předpisy země, v níž mají obvyklé místo práce nebo vykonávají nejvíce 

pracovní činnosti; 

15. vyzývá Evropskou komisi, aby vůči mobilním pracovníkům v silniční dopravě kolektivně 

uplatnila čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 593/2008 (Řím I) v souladu s výkladem, který podal 

ESD v rozsudku ve věci Koelzsch (C-29/10, rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze 

dne 15. března 2011; 

16. vyzývá ty členské státy, které mají zavedený systém výběru mýta, aby zpřístupnily mýtné 

údaje monitorovacím orgánům, aby bylo možné účinněji kontrolovat kabotážní provoz; 

17. vyzývá k zajištění bezpečných parkovacích míst a ke zlepšení jejich standardů kvality a 

hygieny; 

18. vyzývá k tomu, aby EU, jakož i členské státy přeshraničně spolupracovaly, pokud jde o 

informace týkající se vymáhání, aby donucovacím orgánům poskytovaly lepší přístup jak 

k údajům obsaženým ve vnitrostátních elektronických registrech členských států, tak i v 

Evropském rejstříku podniků silniční dopravy (ERRU) a aby konsolidovaly seznam 

přestupků vedoucích ke ztrátě dobré pověsti operátorů silniční dopravy tak, že v něm bude 

zahrnut nesoulad s jakýmikoli příslušnými právními předpisy EU; zdůrazňuje, že 

odpovědnost za porušení pravidel by měli nést ti, kdo dávají příkazy zaměstnancům; 

19. odmítá jakoukoli další liberalizaci kabotáže, dokud nebude posílen stávající právní rámec; 

vybízí Komisi, aby navrhla zlepšená pravidla, a tak zajistila lepší provádění a snazší 

monitorování; vyzývá Komisi k přezkumu směrnice o kombinované dopravě 92/106/EHS 

s cílem odstranit nekalé praktiky a vyzývá k přijetí dalších opatření za účelem souladu s 

předpisy v sociální oblasti týkajících se činností v kombinované dopravě;  
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20. vyzývá Komisi, aby koordinovala a posilovala spolupráci mezi vnitrostátními orgány 

týkající se právních předpisů v oblasti silniční dopravy, a to i prostřednictvím závazné 

výměny informací, a spolupráci týkající se dalšího úsilí s cílem podpořit provádění 

právních předpisů a zajistit rovné podmínky pro hospodářské subjekty; upozorňuje, že 

vymáhání právních předpisů je v první řadě odpovědností členských států; naléhavě 

vyzývá členské státy, aby úžeji spolupracovaly s Euro Contrôle Route a TISPOL, a tak 

zlepšily provádění právních předpisů EU v oblasti silniční přepravy tím, že zajistí jejich 

rovné a vhodné uplatňování; 

21. vyzývá Komisi, aby zvážila zřízení Evropské agentury pro silniční dopravu, která by 

zajišťovala řádné provádění právních předpisů EU a prosazovala standardizaci a 

spolupráci v silniční dopravě mezi všemi členskými státy; 

22. vyzývá Komisi, aby společně s Europolem vyšetřila rozsah podvodů spojených s 

přepravními doklady a řidičskými průkazy v EU a aby na základě těchto zjištění přijala 

opatření; 

23. zastává názor, že případnému zřízení Evropské agentury pro silniční dopravu nebo jiného 

subjektu odpovědného za přeshraniční inspekce práce by mělo předcházet podrobné 

hodnocení stávajících pravidel a současných možností potenciálních zlepšení, při plném 

souladu se zásadou subsidiarity a rozdělení pravomocí v této oblasti mezi EU a členské 

státy; 

24. uznává, že spolupráce mezi členskými státy v oblasti vymáhání předpisů by se měla 

zlepšit; v této souvislosti je přesvědčen, že činnosti prováděné v rámci organizace Euro 

Contrôle Route a iniciativ, jako je projekt CLOSER, představují vhodné způsoby, jak 

dosahovat cíle spočívajícího ve zlepšení vymáhání předpisů; 

25. zdůrazňuje, že by měl být posílen sociální rozměr evropské strategie Komise v oblasti 

letectví, která byla zveřejněna dne 7. prosince 2015, neboť kvalitní zaměstnání a dobré 

pracovní podmínky jsou přímo propojeny s udržováním bezpečnosti cestujících i 

pracovníků; dále v této souvislosti podtrhuje, že je nutné, aby Komise a členské státy 

sledovaly a zajišťovaly řádné vynucování vnitrostátních sociálních právních předpisů a 

kolektivních dohod, pokud jde o letecké společnosti, které mají operační základny na 

území EU; v této souvislosti připomíná spojitost mezi sociálními a ekologickými 

standardy a kvalitou služeb, jakož i bezpečností; uznává důležitost stanovení minimální 

odborné přípravy pro pracovníky údržby v odvětvích civilního letectví; žádá Komisi, aby 

navrhla přezkum nařízení (ES) č. 868/2004 a analyzovala příčiny toho, že není prováděno; 

26. vyzývá k tomu, aby zlepšené nařízení (ES) č. 1008/2008 zaručovalo závazné uplatňování 

vnitrostátních pracovních právních předpisů u leteckých společností, jež mají operační 

základny v Evropě a přezkoumalo definici pojmu „hlavní místo podnikání “, a rovněž  v 

souvislosti s koordinací systémů sociálního zabezpečení a pracovního práva k tomu, sladit 

definici „mateřského letiště“ dle nařízení (EU) č. 83/2014 a nařízení (EU) č. 465/2012; 

27. domnívá se, že v námořním odvětví by Komise měla zajistit plné provedení sociálních 

právních předpisů včetně Úmluvy o práci na moři z roku 2006; bere na vědomí ustanovení 

Komise o státní podpoře zaměřená na pomoc evropskému námořnímu odvětví, která 

povzbuzují registraci nebo novou registraci pod vlajkou členských států prostřednictvím 

příznivých daňových podmínek (daň z tonáže); vyzývá Komisi a členské státy, aby 
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zkoumaly opatření, která podporují zaměstnávání a udržování kvalifikovaných námořníků 

pocházejících z Evropy; 

28. zdůrazňuje, že aniž by byly dotčeny unijní a vnitrostátní právní předpisy včetně 

kolektivních smluv mezi sociálními partnery, měl by příslušný orgán vyžadovat, aby 

určený poskytovatel dopravních služeb stanovil pracovní podmínky zaměstnanců na 

základě závazných vnitrostátních, regionálních nebo místních sociálních norem, a měl by 

provést směrnici 2001/23/ES o zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků 

nebo závodů; 

29. žádá Komisi (GŘ pro hospodářskou soutěž), aby společně s vnitrostátními orgány pro 

hospodářskou soutěž kontrolovalo činnost dopravních společností a posuzovalo 

dodržování platných právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže; 

30. vyzývá Komisi, aby navrhla doporučení ohledně minimálních požadavků na přípravu 

všech zaměstnanců podílejících se na bezpečnostních činnostech v železničním odvětví a 

chránila hospodářskou rovnováhu závazků veřejné služby; 

31. vyzývá Komisi, aby s ohledem na pokrok dopravní technologie, zejména na vznik plně 

automatizovaných řídicích systémů v silniční dopravě, za prvé prozkoumala budoucí 

regulaci těchto technologií a za druhé posoudila obrovský dopad, který budou uvedené 

technologie mít na pracovní místa v odvětví dopravy; 
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