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Vysvětlivky 

 * Postup konzultace 

 *** Postup souhlasu 

 ***I Řádný legislativní postup (první čtení) 

 ***II Řádný legislativní postup (druhé čtení) 

 ***III Řádný legislativní postup (třetí čtení) 

 

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu 

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích 
 

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 

označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 

kurzivou v pravém sloupci. 

 

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 

příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 

týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 

mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 

existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.  

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu 

 

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 

označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 

text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 

Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 

příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění. 
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o námořnících, kterou se mění 

směrnice 2008/94/ES, 2009/38/ES, 2002/14/ES, 98/59/ES a 2001/23/ES 

(COM(2013)0798) – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD)) 

(Řádný legislativní postup: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(COM(2013)0798), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 153 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v 

souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0409/2013), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. 

března 20141, 

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 3. dubna 20142, 

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanovisko Výboru pro 

rybolov (A8-0127/2015), 

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení; 

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 

podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 

vnitrostátním parlamentům. 

                                                 
1 Úř. věst. C 226, 16.7.2014, s. 35. 

2 Úř. věst. C 174, 7.6.2014, s. 50. 
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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. 

V těchto směrnicích se Rada zdrží ukládání 

správních, finančních a právních omezení 

bránících zakládání a rozvoji malých a 

středních podniků. 

(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. 

V těchto směrnicích se Rada zdrží ukládání 

nepřiměřených nákladů nebo správních, 

finančních a právních omezení bránících 

zakládání a rozvoji malých a středních 

podniků a rodinných podniků, neboť tyto 

podniky jsou hnací silou udržitelného a 

inkluzivního růstu a vytvářejí v Evropské 

unii 85 % z nově vytvořených pracovních 

míst.  

 

Pozměňovací návrh  2 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (2a) Již zelená kniha Komise z roku 2006 

nazvaná „Směrem k budoucí námořní 

politice Unie“ zdůraznila význam zřízení 

integrovaného právního rámce za účelem 

posílení konkurenceschopnosti tohoto 

odvětví. 
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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 a vytváří situace, v nichž jsou 

námořníci diskriminováni, měla by být 

opatření, jež taková vyloučení zavádějí, 

zrušena.  

 

Pozměňovací návrh  4 

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, který je 

zčásti důsledkem specifické povahy 

povolání námořníka, 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 

výjimek a odchylek využil pouze v 

omezeném rozsahu a osm členských 

států1a je nepoužilo vůbec a na námořníky 

uplatňují dohody o kolektivním 

vyjednávání, jež poskytují určitou úroveň 

ochrany. Kromě toho je krokem správným 

směrem, že v srpnu 2013 vstoupila v 

platnost Úmluva Mezinárodní organizace 

práce o práci na moři, jež zaručuje rovné 

podmínky na mezinárodní úrovni 

ve vztahu k některým, ale nikoli všem 

právům zaměstnanců. Vyloučení nadto 

vytvářejí situaci nekalé soutěže 

mezi členskými státy, kterou je třeba 

ukončit; je zapotřebí zajistit v Unii rovné 
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podmínky pro všechny. 

 __________________ 

 1a Bulharsko, Česká republika, Španělsko, 

Francie, Rakousko, Polsko, Slovinsko a 

Švédsko. 

 

Pozměňovací návrh  5 

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) Tato směrnice je v plném souladu s 

modrou knihou, jež 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. 

_________________  

28 COM(2007) 575 v konečném znění ze 

dne 10. října 2007. 

 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (7a) Tato směrnice je rovněž v souladu 

se strategií Evropa 2020 a jejími cíli 

v oblasti zaměstnanosti a se strategií 

vytyčenou ve sdělení Komise 

nazvaném „Agenda pro nové dovednosti a 

pracovní místa: evropský příspěvek k plné 

zaměstnanosti“1a. 

 __________________ 

 1a COM(2010)0682. 
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Pozměňovací návrh  7 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (7b) Podle sdělení Komise nazvaného 

„Modrý růst: Možnosti udržitelného růstu 

v mořském a námořním odvětví“ 

představuje „modré“ hospodářství 

přibližně 5,4 miliónu pracovních míst a 

vytváří hrubou přidanou hodnotu téměř 

500 miliard EUR ročně1a. 

 __________________ 

 1a COM(2012)0494. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 8 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  (8a) Sociální partneři v odvětví námořní 

dopravy a rybolovu dosáhli dohody 

nezbytné pro řádné provedení této 

směrnice. Tato dohoda nastoluje vhodnou 

rovnováhu mezi potřebou zlepšit pracovní 

podmínky námořníků a potřebou přihlížet 

ke specifičnosti tohoto odvětví. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) S ohledem na technologický vývoj 

posledních let, zejména v komunikačních 

(9) S ohledem na technologický vývoj 

posledních let, zejména v komunikačních 
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technologiích, by měly být aktualizovány 

požadavky týkající se informování a 

projednávání. 

technologiích, by měly být aktualizovány 

požadavky týkající se informování a 

projednávání a měly by být uplatňovány co 

nejvhodnějším způsobem, zejména s 

využitím nových technologií pro dálkovou 

komunikaci. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Práva námořníků upravovaná touto 

směrnicí, jež členské státy uznaly ve 

vnitrostátních právních předpisech, jimiž se 

provádí směrnice 2008/94/ES, 2009/38/ES, 

2002/14/ES, 98/59/ES a/nebo 2001/23/ES, 

by měla být dodržována. 

(10) Práva námořníků upravovaná touto 

směrnicí, jež členské státy uznaly ve 

vnitrostátních právních předpisech, jimiž se 

provádí směrnice 2008/94/ES, 2009/38/ES, 

2002/14/ES, 98/59/ES a/nebo 2001/23/ES, 

by měla být dodržována. Provedení této 

směrnice ve vnitrostátním právu by 

nemělo sloužit jako odůvodnění pro 

jakékoli snížení úrovně ochrany, která již 

v členských státech existuje. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  (11a) Námořníci mají právo na bezpečné 

pracovní prostředí, ve kterém jsou 

dodržovány bezpečnostní standardy, a 

měli by mít spravedlivé podmínky 

zaměstnání a důstojné životní a pracovní 

podmínky včetně sociální ochrany a 

odborného vzdělávání.  

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 b (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11b) Úmluva o práci na moři z roku 2006 

stanoví práva námořníků na důstojné 

pracovní podmínky v řadě oblastí a 

poskytuje soudržná práva a ochranu při 

práci pro všechny námořníky bez ohledu 

na národnost nebo stát vlajky lodi. Tato 

úmluva usiluje o důstojné pracovní 

podmínky pro námořníky i o bezpečnou 

rovnou soutěž pro vlastníky plavidel tak, 

že je uplatňována celosvětově. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 c (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  (11c) Unie by měla vždy usilovat o 

zlepšování pracovních a životních 

podmínek na palubách lodí a využívat 

inovační potenciál, aby se odvětví 

námořní dopravy stalo atraktivnějším pro 

unijní námořníky, včetně mladých 

pracovníků. Komise by proto měla 

vypracovat agendu, jež bude mladé 

pracovníky podporovat, aby v tomto 

odvětví pracovali. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 d (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  (11d) Unie by měla usilovat o zlepšení 

internetové komunikace na palubě lodí, 

např. v podobě zvýšení dostupnosti 

internetu, a o zajištění jejího přiměřeného 

používání na palubě za účelem lepšího 
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provádění směrnic 2008/94/ES, 

2009/38/ES, 2002/14/ES, 98/59/ES a 

2001/23/ES ve znění pozměněném touto 

směrnicí. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – bod 1 a (nový) 

Směrnice 2009/38/ES 

Čl. 10 – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a) V článku 10 se doplňuje nový 

odstavec, který zní: 

 „4a. Člen zvláštního vyjednávacího 

výboru nebo evropské rady zaměstnanců 

nebo jeho zástupce, který je členem 

posádky námořní lodi, je oprávněn 

účastnit se schůze zvláštního 

vyjednávacího výboru nebo evropské rady 

zaměstnanců nebo jakékoli jiné schůze, 

jež se koná v rámci postupu podle čl. 6 

odst. 3, pokud v době konání této schůze 

není na moři nebo v přístavu jiného státu, 

než je stát, v němž má podnik své sídlo. 

 Schůze se pokud možno pořádají tak, aby 

byla usnadněna účast členů, kteří jsou 

členy posádek námořních lodí. 

 S cílem maximalizovat možnosti 

zastoupení zaměstnanců by se v 

případech, kdy člen zvláštního 

vyjednávacího výboru nebo evropské rady 

zaměstnanců nebo jeho zástupce, který je 

členem posádky námořního plavidla, není 

schopen se schůze zúčastnit, měly použít, 

kdykoli to bude možné, nové informační a 

komunikační technologie.“ 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – bod 1 
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Směrnice 2002/14/ES 

Čl. 3 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V článku 3 se odstavec 3 nahrazuje tímto: V článku 3 se odstavec 3 zrušuje. 

„3. Členské státy mohou přijmout zvláštní 

předpisy odchylující se od této směrnice 

pro posádky plavidel plavící se na volném 

moři, pokud takové zvláštní předpisy 

zaručují rovnocennou úroveň ochrany 

práva na informování a projednávání a 

účinný výkon tohoto práva dotčenými 

zaměstnanci.“ 

 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – bod 1  

Směrnice 98/59/ES 

Článek 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1) Článek 1 se mění takto: 1) Článek 1 se mění takto: 

a) V odstavci 1 se doplňuje nové písmeno 

c), které zní: 

 

„c) „převod“ ve smyslu směrnice 

2001/23/ES.“ 

 

b) V čl. 1 odst. 2 se zrušuje písmeno c).  V čl. 1 odst. 2 se zrušuje písmeno c).  

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – bod 2 

Směrnice 98/59/ES 

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

„Pakliže se návrh na hromadné propouštění 

týká členů posádky námořní lodi, musí být 

oznámen příslušnému orgánu státu, pod 

jehož vlajkou loď pluje.“ 

„Pakliže se návrh na hromadné propouštění 

týká členů posádky námořní lodi, 

zaměstnavatel to musí oznámit 

příslušnému orgánu státu, pod jehož 
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vlajkou loď pluje.“ 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – bod 3 

Směrnice 98/59/ES 

Čl. 4 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3) V článku 4 se vkládá nový odstavec 1a, 

který zní: 

vypouští se 

„1a. Pakliže se navržená hromadná 

propouštění členů posádky provádí 

v souvislosti s převodem námořní lodi 

nebo jsou od takového převodu odvozena, 

mohou členské státy po konzultaci se 

sociálními partnery udělit příslušnému 

orgánu veřejné moci pravomoc částečně 

či zcela se odchýlit od lhůty uvedené 

v odstavci 1, a to v těchto případech: 

 

a) předmět převodu tvoří výhradně jedna 

nebo více námořních lodí; 

 

b) zaměstnavatel provozuje pouze jednu 

námořní loď.“ 

 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – bod 1 

Směrnice 2001/23/ES 

Čl. 1 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1) Odstavec 2 se nahrazuje tímto: vypouští se 

„2. Tato směrnice se použije, aniž je 

dotčen odstavec 3, pokud podnik, závod 

nebo část podniku nebo závodu, které 

mají být převedeny, spadají do oblasti 

územní působnosti Smlouvy.“ 
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Pozměňovací návrh  21 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – bod 2 

Směrnice 2001/23/ES 

Čl. 1 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Tato směrnice se vztahuje na převod 

námořní lodi registrované v členském státě 

a/nebo plující pod vlajkou členského 

státu, která představuje podnik, závod 

nebo část podniku nebo závodu pro účely 

této směrnice, a to i pokud nespadá do 
oblasti územní působnosti Smlouvy. 

3. Tato směrnice se vztahuje na převod 

námořní lodi, která je součástí převodu 

podniku, závodu nebo části podniku nebo 

závodu ve smyslu odstavců 1 a 2, jestliže 

nabyvatel spadá do oblasti územní 

působnosti Smlouvy nebo jestliže 

převedený podnik, závod nebo část 

podniku nebo závodu zůstává v oblasti 

územní působnosti Smlouvy. 

 Tato směrnice se nepoužije, pokud 

předmět převodu tvoří výhradně jedna 

nebo více námořních lodí. 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – bod 3 

Směrnice 2001/23/ES 

Čl. 1 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3) Doplňuje se nový odstavec 4, který zní: vypouští se 

„4. Členské státy mohou po konzultaci se 

sociálními partnery stanovit, že kapitola II 

této směrnice se nepoužije v těchto 

případech: 

 

a) předmět převodu tvoří výhradně jedna 

nebo více námořních lodí; 

 

b) podnik nebo závod, který má být 

převeden, provozuje pouze jednu námořní 

loď.“ 
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Pozměňovací návrh  23 

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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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

Cílem návrhu Evropské komise je zlepšit podmínky práce námořníků pracujících na lodích 

plujících pod vlajkou některého z členských států Evropské unie a současně zohledňovat 

specifičnost vlastní tomuto odvětví. Návrh směrnice proto reviduje pět již dříve přijatých 

směrnic, které námořníky vyčleňovaly ze svého pole působnosti. Evropská komise 

považovala za nutné připomenout, že výjimky stanovené pro námořníky v těchto pěti 

směrnicích nebyly obsaženy v původních návrzích, které předložila Komise, nýbrž byly 

výsledkem jednání s ostatními partnery.  

Jedná se o těchto pět směrnic: směrnice 2008/94/ES týkající se ochrany zaměstnanců v 

případě platební neschopnosti zaměstnavatele, směrnice 2009/38/ES o zřízení evropské rady 

zaměstnanců, směrnice 2002/14/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro informování 

zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci, směrnice 98/59/ES o sbližování právních 

předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění a směrnice 2001/23/ES 

týkající se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků.  

Na konci předchozího volebního období parlamentní Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

návrh zprávy o tomto návrhu zamítl. Hlavními příčinami tohoto neúspěchu byl nedostatek 

času a naléhavost, s níž bylo nutné zprávu vypracovat.  

Nicméně okolnosti se změnily, neboť před několika týdny dosáhli hlavní sociální partneři na 

evropské úrovni v souvislosti s tímto návrhem Evropské komise zásadní dohody. Zpravodajka 

dosaženou dohodu jednoznačně vítá, neboť umožňuje pokročit dál a napravit situaci, jež vede 

k diskriminaci námořníků a k nekalé konkurenci mezi členskými státy, které upřednostnily 

zlepšování pracovních podmínek, a neuplatňovaly proto – nebo jen ve velmi omezené míře – 

zmíněné výjimky, a členskými státy, které je uplatňovaly v plném rozsahu. Blahopřeje rovněž 

k vyváženosti, kterou sociální partneři dokázali nalézt mezi lepší ochranou pracovníků a 

ochranou konkurenceschopnosti odvětví námořní dopravy, jež pro Evropskou unii představuje 

jednu z budoucích výzev.  

Zpravodajka by chtěla rovněž poděkovat sociálním partnerům za jejich společnou práci, která 

umožní obnovit přitažlivost odvětví námořní dopravy, jež trpí již několik let nedostatečnou 

popularitou. Považuje za potřebné zdůraznit, že zlepšení pracovních podmínek námořníků dá 

odvětví nový impuls, a domnívá se, že to přispěje k dosažení cíle stanoveného v modré knize 

Evropské komise ze dne 10. října 2007, jímž je zvýšení počtu pracovníků v odvětví námořní 

dopravy a rybolovu a zlepšení kvality jejich pracovních podmínek, přičemž prvního cíle nelze 

dosáhnout bez splnění druhého.  

Zpravodajka vyjadřuje rovněž spokojenost s prací vykonanou se stínovými zpravodaji všech 

politických skupin parlamentního Výboru pro zaměstnanost a sociální věci. Chtěla by jim 

poděkovat za to, že vyjádřili svá stanoviska, což zpravodajce umožnilo zohlednit různé citlivé 

body a do svého návrhu zprávy je maximálně začlenit. 

Toto jsou cíle a metoda, které předkládaný návrh zprávy prosazuje. Zpravodajka vás vybízí, 

abyste jej podpořili. 
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2.3.2015 

STANOVISKO VÝBORU PRO RYBOLOV 

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o námořnících, kterou se mění směrnice 

2008/94/ES, 2009/38/ES, 2002/14/ES, 98/59/ES a 2001/23/ES 

(COM(2013)0798 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD)) 

Navrhovatelka: Liadh Ní Riada 

 

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; 
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– 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 

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: 

                                                 
1  Úmluva o práci na moři Mezinárodní organizace práce, 2006. 
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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. 

V těchto směrnicích se Rada zdrží ukládání 

správních, finančních a právních omezení 

bránících zakládání a rozvoji malých a 

středních podniků. 

(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. 

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 
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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 

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 
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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) 

 

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 
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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 

výsledků. 

__________________ __________________ 

27 COM(2007) 575 v konečném znění ze 

dne 10. října 2007. 

27 COM(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 COM(2007) 575 v konečném znění ze 

dne 10. října 2007. 

28 COM(2007) 575 v konečném znění ze 

dne 10. října 2007. 
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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. 

 

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) 
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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 

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 
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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.“. 

 

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 
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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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