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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Výbor pro rybolov:

– vítá návrh, který Komise předložila dne 19. listopadu 2013, na přijetí směrnice 
zaměřené na posílení práv námořníků pozměněním pěti směrnic týkajících se práv 
zaměstnanců tak, aby se oblast jejich působnosti vztahovala také na námořníky; 

– vítá toto úsilí o vytvoření skutečně rovných podmínek pro zaměstnance, na něž se 
v současné chvíli vztahují odchylky, a konstatuje, že kromě toho, že by se dotyčné 
směrnice měly plně vztahovat na námořníky, měli by mít námořníci stejná práva jako 
zaměstnanci na pevnině, co se týče stejné odměny za stejnou práci, a to bez ohledu na 
státní příslušnost, místo bydliště, rasu, pohlaví, sexuální orientaci, zdravotní postižení 
nebo věk;

– vyzývá Komisi, aby v rámci svých snah o zatraktivnění pracovních podmínek v tomto 
odvětví v souladu s novou agendou pro zaměstnanost a růst podpořila a motivovala 
mladé lidi v hledání zaměstnání v námořním a rybolovném odvětví s cílem zvrátit 
stávající trend snižování počtu mladých občanů Unie začínajících pracovat v určitých 
námořních profesích a udržet kvalifikované pracovníky;

– zdůrazňuje, že pracovní právo by se mělo týkat všech bez ohledu na místo výkonu 
zaměstnání; vyzývá Komisi a členské státy, aby zaručily důstojnou odměnu a důchod 
všem námořníkům bez ohledu na jejich státní příslušnost a místo pobytu;

– vyzývá k tomu, aby veškerá ustanovení, která stanoví lepší pracovní a sociální 
podmínky, byla doprovázena investicemi do odborné přípravy, výzkumu, vzdělávání, 
podpory zdraví a bezpečnosti, podnikání a inovací s cílem vyřešit nedostatek námořníků 
v Unii;

– žádá Komisi, aby nabádala všechny členské státy k ratifikaci Úmluvy o práci na moři 
MOP1 s ohledem na jejich evropská a mimoevropská území;

– zdůrazňuje význam a možnosti námořních seskupení a naléhavě vyzývá Komisi, aby 
provedla výzkum a využila jejich potenciálu poskytnutím pracovních míst, posílením 
dotyčného odvětví a omlazením venkovských komunit;

– zdůrazňuje potřebu transparentního a systematického sběru údajů v rybolovném 
a námořním odvětví a nabádá Komisi, aby předložila uskutečnitelný, ale zároveň 
ambiciózní harmonogram studií, o nichž se zmiňuje ve svém posouzení dopadu; 
konstatuje, že je třeba zřídit oficiální databázi, která by zajistila sběr vhodných 
a spolehlivých údajů na úrovni Unie;

– vyzývá Komisi, aby zajistila právní jistotu, co se týče smluv a smluvních vztahů, a žádá 
Komisi, aby monitorovala sociální dumping v rybolovném a námořním odvětví;

– vítá progresivní pracovní vztah mezi sociálními partnery – Evropskou federací 
                                               
1 Úmluva o práci na moři Mezinárodní organizace práce, 2006.
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pracovníků v dopravě a evropským sdružením komunit vlastníků plavidel – a žádá 
Komisi, aby zohlednila postoje těch, kdo jsou přímo zapojeni do rybolovného 
a námořního odvětví;

– zdůrazňuje, že uniformní přístup by mohl vyvolat znepokojení; vítá vyloučení 
mikropodniků a vyzývá Komisi, aby poté, co bude úspěšně provedena změna pěti 
směrnic týkajících se práv zaměstnanců, které jsou předmětem přezkumu, podala zprávu 
o jakýchkoli nevyřešených otázkách;

– konstatuje, že je možné, že malým a rodinným podnikům bude muset být poskytnuta 
dodatečná podpora, aby se mohly přizpůsobit měnícím se pravidlům, a vyzývá Komisi, 
aby tento přechod usnadnila;

– konstatuje, že navzdory ohromnému pokroku, který zaznamenala technologie na palubě 
lodí, je možné, že v některých menších podnicích bude nutné provést modernizaci, aby 
byly schopny splňovat nové pokyny; vyzývá Komisi, aby provedení této modernizace 
usnadnila;

– zdůrazňuje význam omlazení rybolovného a námořního odvětví, a přestože vítá tyto 
důležité změny pracovního práva, zdůrazňuje, že má-li mít dotyčné odvětví v Unii 
budoucnost, je třeba učinit mnohem více.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rybolov vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně příslušný 
výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Podle ustanovení článku 153 Smlouvy 
o fungování Evropské unie (dále jen 
„SFEU“) mohou Evropský parlament a 
Rada v souladu s řádným legislativním 
postupem směrnicemi stanovit minimální 
požadavky, které se uplatní postupně a 
jejichž cílem je zlepšování pracovních 
podmínek, ochrany pracovníků při 
skončení pracovního poměru, informování 
pracovníků a konzultace s nimi a 
pracovního prostředí tak, aby bylo 
chráněno zdraví a bezpečnost pracovníků. 

(1) Podle ustanovení článku 153 Smlouvy 
o fungování Evropské unie (dále jen 
„SFEU“) mohou Evropský parlament a 
Rada v souladu s řádným legislativním 
postupem směrnicemi stanovit minimální 
požadavky, které se uplatní postupně a 
jejichž cílem je zlepšování pracovních 
podmínek, ochrany pracovníků při 
skončení pracovního poměru, informování 
pracovníků a konzultace s nimi a 
pracovního prostředí tak, aby bylo 
chráněno zdraví a bezpečnost pracovníků. 
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V těchto směrnicích se Rada zdrží ukládání 
správních, finančních a právních omezení 
bránících zakládání a rozvoji malých a 
středních podniků.

V těchto směrnicích se Rada zdrží ukládání 
správních, finančních a právních omezení 
bránících zakládání a rozvoji malých a 
středních podniků, které jsou hlavními 
architekty tvorby pracovních míst v Unii.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Zelená kniha Komise z roku 2006 
nazvaná „Směrem k budoucí námořní 
politice Unie“ již zdůraznila význam 
zřízení integrovaného právního rámce za 
účelem posílení konkurenceschopnosti 
daného odvětví.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Jelikož existence a/nebo možnost 
zavádění vyloučení není objektivně 
odůvodněna, měla by být vyloučení 
zrušena.

(3) Jelikož existence a/nebo možnost 
zavádění vyloučení není objektivně 
odůvodněna, měla by být vyloučení 
zrušena s cílem zaručit stejná práva všem 
pracovníkům a zabránit veškerým 
situacím, kdy dochází k nekalé 
hospodářské soutěži a k sociálnímu 
dumpingu.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Vyloučení námořníků ze směrnic 
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upravujících práva pracovníků by mohlo 
vést k nerovnému zacházení a k nekalé 
hospodářské soutěži mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Námořníkům by měla být zaručena 
stejná práva jako pracovníkům na 
pevnině a za stejnou práci by měli 
dostávat stejnou odměnu bez jakýchkoli 
rozdílů. Podporována by měla být i 
námořní seskupení, jakož i zapojení 
mladých lidí do námořního a rybolovného 
odvětví.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Za současného právního stavu dochází 
u téže kategorie pracovníků k nerovnému 
zacházení ze strany různých členských 
států, a to v závislosti na tom, zda uplatňují 
výjimky a odchylky, jež jim umožňují 
stávající právní předpisy, či nikoli. 
Významný počet členských států těchto 
vyloučení využil pouze v omezeném 
rozsahu.

(5) Za současného právního stavu dochází 
u téže kategorie pracovníků k nerovnému 
zacházení ze strany různých členských 
států, a to v závislosti na tom, zda uplatňují 
výjimky a odchylky, jež jim umožňují 
stávající právní předpisy, či nikoli. 
Významný počet členských států těchto 
vyloučení využil v omezeném rozsahu, 
zatímco vůbec jich nevyužilo pouze osm 
členských států, což vede ke vzniku 
nerovností mezi námořníky v Unii.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Mají-li být zlepšeny pracovní 
podmínky námořníků, je v případech, kdy 
jsou nutná opatření vztahující se na více 
odvětví, nutné přihlížet ke specifikům 
každého z nich, např. odvětví tradičního 
nebo pobřežního rybolovu.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) Je třeba podporovat odbornou 
přípravu ve všech odvětvích, avšak 
s přihlédnutím ke specifikům každého 
z nich, např. odvětví tradičního nebo 
pobřežního rybolovu, přičemž v odvětvích, 
kde může uznání studijního programu 
vycházet ze zkušeností nebo praxe, budou 
použita flexibilnější opatření; zároveň je 
třeba podpořit studia a získávání 
dovedností, jež jsou upravena pro potřeby 
daného odvětví.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Dne 10. října 2007 Komise předložila 
svoji vizi pro Integrovanou námořní 
politiku pro Evropskou unii, tzv. modrou 
knihu27.  Tato vize uznává, že všechny 
záležitosti týkající se evropských moří a 
oceánů jsou navzájem propojeny a že 
politiky, které souvisejí s mořem, musí být 
vypracovány společně, pokud mají 
dosáhnout žádaných výsledků.

(6) Tato směrnice je v souladu se strategií 
Evropa 2020. Dne 10. října 2007 Komise 
navíc předložila svoji vizi pro 
Integrovanou námořní politiku pro 
Evropskou unii, tzv. modrou knihu27. Tato 
vize uznává, že všechny záležitosti týkající 
se evropských moří a oceánů jsou 
navzájem propojeny a že politiky, které 
souvisejí s mořem, musí být vypracovány 
společně, pokud mají dosáhnout žádaných 
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výsledků.

__________________ __________________
27  KOM(2007) 575 v konečném znění ze 
dne 10. října 2007.

27  KOM(2007) 575 v konečném znění ze 
dne 10. října 2007.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Modrá kniha28 vyzdvihuje potřebu 
zvýšit počet a kvalitu pracovních 
příležitostí v námořním odvětví pro 
evropské občany a význam zlepšení 
pracovních podmínek na palubě plavidel.

(7) Modrá kniha28 vyzdvihuje potřebu 
zvýšit počet a kvalitu pracovních 
příležitostí v námořním odvětví pro 
evropské občany a význam zlepšení 
pracovních podmínek na palubě plavidel, 
mimo jiné prostřednictvím investic do 
výzkumu, vzdělávání, odborné přípravy, 
zdraví a bezpečnosti. Tato směrnice se 
zabývá oběma otázkami.

__________________ __________________
28 KOM(2007) 575 v konečném znění ze 
dne 10. října 2007.

28 KOM(2007) 575 v konečném znění ze 
dne 10. října 2007.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Tato směrnice je v souladu 
se strategií Evropa 2020 a s agendou 
nazvanou „Agenda pro nové dovednosti a 
pracovní místa: evropský příspěvek k plné 
zaměstnanosti“, kterou zveřejnila Komise. 
Přesto je však třeba mít na paměti, že 
práce na moři není pro mladé lidi 
atraktivní. Komise by proto měla 
vypracovat agendu stanovující pobídky, 
které mladé lidi ke vstupu do tohoto 
odvětví přilákají.
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Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Ačkoli znamená rozšíření použití 
těchto směrnic na námořníky pokrok 
správným směrem, jedná se pouze o první 
krok, neboť bude nutné, aby byly 
do právních předpisů Unie provedeny i 
Mezinárodní úmluva o normách výcviku, 
kvalifikace a strážní služby pracovníků na 
rybářských plavidlech a Úmluva 
mezinárodní organizace práce č. 188 o 
práci v odvětví rybolovu, jak již bylo 
učiněno v případě osob pracujících 
v odvětví námořní dopravy.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10b) Provádění této směrnice by nemělo 
být spojeno s žádným nárůstem 
byrokratické zátěže pro MSP a 
mikropodniky v odvětví.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) S cílem věnovat situaci v tomto 
odvětví zvláštní pozornost by se Komise 
měla naléhavě vrátit k návrhu na 
směrnici o pracovních podmínkách 
námořníků, která byla stažena v roce 
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2004. Používání odlišných právních 
předpisů v závislosti na tom, pod vlajkou 
kterého státu se plavidlo plaví, vede k 
problémům sociálního dumpingu a 
hospodářské soutěže mezi pracovníky, 
které nelze vyřešit právní cestou 
prostřednictvím směrnice o vysílání 
pracovníků.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)
Směrnice 2009/38/ES
Čl. 6 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V čl. 6 odst. 2 se vkládá nové písmeno, 
které zní:

„da) Pokud jde o námořníky, kteří jsou 
členy evropské rady zaměstnanců nebo 
zvláštních vyjednávacích výborů, zohlední 
tato dohoda omezení plynoucí z jejich 
častých absencí na moři nebo v přístavech 
země, která není zemí, v níž má jejich 
podnik sídlo.“.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)
Směrnice 2002/14/ES
Čl. 4. – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V článku 4 se doplňuje tento odstavec:

„4a. Členské státy zajistí, aby bylo možné 
poskytovat členům posádky na dálku 
informace nebo je konzultovat s využitím 
prostředků elektronické komunikace.“.
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Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – bod 3 a (nový)
Směrnice 98/59/ES
Čl. 4. – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) V článku 4 se doplňuje tento odstavec:

„4a. Touto směrnicí nejsou dotčena 
ustanovení ve vnitrostátních právních 
předpisech nebo v kolektivních smlouvách 
týkající se kolektivních propouštění členů 
posádek, pokud tato ustanovení zaručují 
alespoň stejnou úroveň ochrany jako tato 
směrnice.“.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do pěti
let po datu vstupu v platnost této směrnice. 
Členské státy neprodleně sdělí Komisi 
jejich znění.

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 
dvou let po datu vstupu v platnost této 
směrnice. Členské státy neprodleně sdělí 
Komisi jejich znění.
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