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NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

– s ohledem na článek 45 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

– s ohledem na výroční zprávu Komise o mobilitě pracovníků uvnitř EU za rok 2018,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/54/EU ze dne 16. dubna 
2014 o opatřeních usnadňujících výkon práv udělených pracovníkům v souvislosti 
s jejich volným pohybem1,

– s ohledem na zprávu Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru ze dne 4. prosince 2018 o provádění směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2014/54/EU o opatřeních usnadňujících výkon práv 
udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybem (COM(2018)0789),

– s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 6/2018 „Volný pohyb 
pracovníků: základní svoboda je sice zajištěna, avšak lepší zaměření prostředků EU by 
napomohlo mobilitě pracovníků“,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/114 ze dne 20. června 
2019, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti2, které bylo zveřejněno 
v Úředním věstníku dne 11. července 2019 a vstoupilo v platnost dne 31. července 
2019;

– s ohledem na studii nazvanou „Zaměstnanost v zemědělství v EU: současné výzvy a 
vyhlídky do budoucna“, kterou zveřejnilo generální ředitelství pro vnitřní politiky v 
říjnu 20193,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 23. března 2020 o zavádění zelených pruhů podle 
Pokynů týkajících se opatření správy hranic v zájmu ochrany zdraví a zajištění 
dostupnosti zboží a základních služeb  (C(2020)1897),

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. června 2020 o evropské ochraně přeshraničních a 
sezónních pracovníků v souvislosti s krizí způsobenou onemocněním COVID-194,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 30. března 2020 nazvané „Pokyny k výkonu 
volného pohybu pracovníků během šíření onemocnění COVID-19“ (C(2020)2051),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 16. července 2020 nazvané „Pokyny týkající se 
sezónních pracovníků v EU v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19“ 

1 Úř. věst. L 128, 30.4.2014, s. 8.
2 Úř. věst. L 186, 11.7.2019, s. 21.
3 Studie – „Zaměstnanost v zemědělství v EU: současné výzvy a vyhlídky do budoucna“, generální ředitelství 
Evropského parlamentu pro vnitřní politiky, tematická sekce Strukturální politika a politika soudržnosti, říjen 
2019.
4 Přijaté texty, P9_TA(2020)0176.
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(C(2020)4813),

A. vzhledem k tomu, že zásada volného pohybu pracovníků je zakotvena v článku 45 
SFEU;

B. vzhledem k tomu, že by pracovní mobilita neměla být jen volná, ale také spravedlivá; 
vzhledem k tomu, že zásada rovného zacházení je zakotvena v čl. 45 odst. 2 SFEU a 
zakazuje jakoukoli diskriminaci mezi pracovníky členských států na základě státní 
příslušnosti, pokud jde o zaměstnávání, odměnu za práci a jiné pracovní podmínky; 
vzhledem k tomu, že tato zásada se uplatňuje jak na přeshraniční, tak i na sezónní 
pracovníky, kterým musí být v souladu s právními předpisy EU zaručeno stejné 
zacházení jako s pracovníky, kteří jsou státními příslušníky hostitelského členského 
státu, ať už se jedná o stejná práva, stejné pracovní podmínky nebo stejnou ochranu;

C. vzhledem k tomu, že čl. 153 odst. 5 SFEU jasně uvádí, že stanovení minimálních mezd 
je v kompetenci členských států, a EU zakazuje přímo zasahovat do výše mezd;

D. vzhledem k tomu, že podle statistiky Eurostatu o počtu obyvatel v roce 2017 žilo v Unii 
17 milionů mobilních pracovníků ze zemí EU-28, z nichž 12,4 milionu bylo v 
produktivním věku (zaměstnaných nebo ucházejících se o práci);

E. vzhledem k nedostatku pracovní síly v odvětví zemědělství; vzhledem k tomu, že 
zemědělská činnost je páteří hospodářské a sociální struktury venkovských oblastí;

F. vzhledem k tomu, že sezónní pracovníci, jejichž úloha je považována za klíčovou, jsou 
během pandemických opatření vystaveni zdravotním rizikům;

G. vzhledem k tomu, že podle odhadů je v EU každoročně najímáno 800 000 až 1 milion 
sezónních pracovníků, zejména v zemědělsko-potravinářském odvětví, přičemž je nutno 
kvůli potřebám a požadavkům tohoto odvětví v době vrcholící sezóny zaměstnávat 
vysoký počet migrujících pracovníků;

H. vzhledem k tomu, že pandemie COVID-19 upozornila na klíčovou úlohu sezónních 
pracovníků pro zabezpečení potravin, hladké fungování potravinového řetězce, 
i z hlediska vytváření kvalitních pracovních míst v potravinářském a zemědělském 
odvětví v okamžiku vrcholící zdravotní krize;

I. vzhledem k tomu, že vnitrostátní omezující opatření a omezení volného pohybu 
pracovníků spojené s pandemií COVID-19 způsobily sezónním pracovníkům potíže při 
překračování vnitřních hranic a vstupu na území cílových zemí, což část zemědělství 
paralyzovalo;

J. vzhledem k tomu, že problematikou mobility pracovníků se konkrétně zabývá Evropský 
sociální fond (ESF) a program Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace 
(EaSI), a vzhledem k tomu, že Účetní dvůr konstatoval, že „jelikož mají [ESF a EASI] 
podobné cíle, je jejich vzájemná doplňkovost problematická“ a že „ Komise neví, jak 
všechny členské státy ESF k podpoře mobility pracovních sil využívají“;

K. vzhledem k tomu, že vývoz v odvětví zemědělství přispívá k cílům EU v oblasti růstu a 
zaměstnanosti;
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1. vítá legislativní návrh Komise z března 2018 na zřízení Evropského orgánu pro 
pracovní záležitosti, jehož úkolem je zajistit, aby byla všechna pravidla EU týkající se 
mobility pracovních sil uplatňována spravedlivě, jednoduše a účinně, a zabránit 
omezením této mobility v rámci evropského vnitřního trhu, která některé členské státy 
stanovují prostřednictvím byrokratických překážek nebo dodatečných opatření, jimiž 
brání přístupu k práci; lituje, že se v současné době neočekává, že by byl Evropský 
orgán pro pracovní záležitosti do roku 2024 plně funkční;

2. zdůrazňuje, že volný pohyb pracovníků, zejména sezónních pracovníků, má zásadní 
význam pro schopnost evropského zemědělství reagovat na pravidelné a sezónní špičky 
poptávky po pracovní síle v zemědělství, které místní pracovní trh nemůže uspokojit;

3. naléhavě vyzývá Evropský orgán pro pracovní záležitosti, aby prosazoval opatření 
týkající se regulace, udělování licencí a monitorování agentur pro nábor zaměstnanců 
(včetně agentur se sídlem ve třetích zemích) a povzbuzoval zemědělská podnikatelská 
sdružení k tomu, aby zaváděla monitorovací mechanismy a stanovovala společné normy 
důstojné práce; konstatuje, že tyto společné normy důstojné práce by měly rovněž 
zahrnovat zásadu stejné odměny za stejnou práci vykonávanou na stejném pracovišti;

4. uznává, že některé pravomoci pro stanovení těchto norem zůstávají na vnitrostátní 
úrovni, a EU proto není schopna zasáhnout;

5. konstatuje, že v několika členských státech, jako je Dánsko, Itálie a Španělsko, se v 
posledních letech výrazně zvýšil podíl migrujících pracovníků v zemědělství;

6. zdůrazňuje, že opatření omezující pohyb zavedená v důsledku krize COVID-19 mají 
nepřiměřeně negativní dopad na možnost získat sezónní pracovníky pro klíčovou 
zemědělskou práci a v rámci potravinového řetězce obecně; v této souvislosti poukazuje 
na význam plně fungujícího vnitřního trhu s jasnými pokyny a jednotným výkladem ve 
všech členských státech;

7. konstatuje, že v zájmu dosažení minimálních norem by v členských státech mělo být 
zajištěno úplné a řádné provedení směrnice 2014/36/EU o podmínkách vstupu a pobytu 
státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání jako sezónní pracovníci, a 
uplatňování příslušných předpisů by mělo být monitorováno;

8. domnívá se, že je naléhavě nutné zlepšit právní rámec a klást větší důraz na provádění a 
prosazování pracovního práva, a to i pokud jde o zaměstnanecká práva, sociální 
zabezpečení a zdravotní péči, zejména v případě atypické práce a vykořisťovaní, jež 
přeshraničním a sezónním pracovníkům hrozí obzvláště;

9. vyjadřuje znepokojení nad pracovními, zdravotními a sociálními podmínkami 
migrujících a sezónních pracovníků, a poukazuje na to, že je důležité sledovat 
dodržování právních předpisů v oblasti zaměstnanosti, bojovat proti nehlášené práci a 
monitorovat dodržování sociálních a bezpečnostních norem, které podporují sociální a 
hospodářskou integraci migrujících a sezónních pracovníků;

10. se znepokojením si všímá nestability pracovních a životních podmínek, s níž se sezónní 
a přeshraniční pracovníci často potýkají, a vyzývá členské státy, aby zajistily rovné 
zacházení, sociální ochranu a přístup ke zdravotní péči;



PE648.630v02-00 6/12 AD\1216555CS.docx

CS

11. vyzývá k urychlenému provedení evropského pilíře sociálních práv a zejména směrnice 
(EU) 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách, s cílem 
zaručit mimo jiné právo na spravedlivé a rovné zacházení, pokud jde o pracovní 
podmínky, přístup k sociální ochraně a odborné přípravě pro pracovníky;

12. zdůrazňuje, že zranitelným pracovníkům, jako jsou ženy a migranti, obzvláště hrozí 
fyzické a psychické násilí; vyzývá proto Komisi a členské státy, aby posílily opatření k 
předcházení, potírání a trestání vykořisťování a jakékoli jiné formy zneužívání;

13. konstatuje, že v evropském zemědělství je kromě vlastníků půdy a jejich rodin 
zaměstnáno 10 milionů osob, které tvoří významnou část venkovského obyvatelstva;

14. zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby venkovské oblasti byly vybaveny nezbytnými 
veřejnými službami základní potřeby, které umožní řádně a trvale začlenit ženy do 
všech pracovních aktivit na těchto územích; v této souvislosti zdůrazňuje, že je 
nezbytně nutné uznat hodnotu práce žen v zemědělství, a zejména zajistit, aby manželky 
zemědělců měly odpovídající profesní status, který jim umožní přístup k sociálnímu 
zabezpečení, odborné přípravě, mateřské dovolené a důchodovým právům;

15. poukazuje na to, že lepší zacílení finančních prostředků EU, např. v rámci Evropského 
sociálního fondu a nástroje v rámci programu EaSI, by podpořilo mobilitu a začlenění 
pracovníků a jejich osvětu ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, umožnilo 
lepší využívání dostupných informací a zkvalitnilo sběr a využití údajů o tocích 
a nerovnováze pracovní síly na trhu práce; vyzývá k podpoře ochrany pracovníků 
vystavených rizikům v zemědělsko-potravinářském odvětví;

16. zdůrazňuje, že evropští sezónní pracovníci v zemědělství často nemohou  předvídat své 
přesuny a dny pobytu v jiném členském státě s velkým předstihem; zdůrazňuje, že pro 
jejich volný pohyb v rámci Unie jsou třeba ad hoc stanovená pravidla a rychlé postupy 
při kontrolách;

17. uznává pokrok, kterého dosáhly členské státy v oblasti ochrany dočasných 
zemědělských pracovníků; vyzývá k zahájení kampaně, která by poskytovala přesné 
informace o situaci pracovníků v zemědělství; zdůrazňuje, že členské státy musí 
dodržovat práva zemědělských pracovníků;

18. apeluje na Komisi, aby zajistila, že strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ a stávající 
revize společné zemědělské politiky (SZP) budou pro zemědělské pracovníky v Evropě, 
včetně sezónních, migrujících a dalších mobilních pracovníků, přínosem v tom, že 
dojde k začlenění sociálního rozměru do nové SZP a k podmínění finanční podpory 
splněním sociálních a pracovních požadavků a norem, tak aby byla chráněna práva, 
mzdy, zdravotní a sociální zabezpečení všech pracovníků a ustanovení v oblasti 
životního prostředí a podpořilo se rovné zacházení a ochrana životního prostředí;

19. domnívá se, že největší část zemědělské pracovní síly v Evropě nadále tvoří rodinní 
příslušníci zemědělců a že nedostatečná generační obměna a demografické trendy 
představují hlavní výzvy, kterým zemědělství v celé EU čelí, což má za následek 
každoroční pokles pracovní síly v tomto odvětví; je tudíž toho názoru, že by se měla 
věnovat zvláštní pozornost podpoře těch, kteří nově vstupují na zemědělský trh, a 
mladým zemědělcům; konstatuje, že situaci zhoršuje nedostatečná ziskovost mnoha 
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zemědělských podniků, čímž je tato činnost pro mladé lidi neatraktivní; považuje proto 
za nezbytné podporovat příští generaci rodinných zemědělců i nových mladých 
zemědělců, neboť tato podpora je součástí SZP;

20. konstatuje, že opatření SZP zaměřená na mladé zemědělce pomáhají udržet v 
zemědělství zaměstnanost, zejména tím, že podporují předávání řízení zemědělských 
podniků v rámci rodin a vytvářejí pracovní místa na místní úrovni v zemědělství i v 
navazujících odvětvích; zdůrazňuje, že je třeba zachovat perspektivnost zemědělství 
a atraktivitu, uznání a dobré finanční ohodnocení práce v tomto odvětví; vyzývá proto 
Komisi, aby zintenzivnila své úsilí o zajištění atraktivity pracovních míst v odvětví 
zemědělství pro mladší generace;

21. vyjadřuje však politování nad tím, že dopad tohoto pozitivního trendu zůstává velmi 
omezený, a to kvůli mnoha dalším hospodářským faktorům ovlivňujícím zaměstnanost 
v zemědělství, jako je přístup k úvěrům a půdě, i to, že se neplánuje, kdo řízení 
zemědělských podniků v rodině převezme, a chybí dostatek daňových pobídek;

22. poukazuje na výskyt ojedinělých případů vážného porušení pracovněprávních předpisů 
v některých zemědělských podnicích, a požaduje, aby se příkladným způsobem zasáhlo 
na obranu práv zemědělských pracovníků;

23. domnívá se, že nedostatek specializované pracovní síly je jedním z hlavních problémů 
zemědělských podniků na jihu Evropy; zdůrazňuje, že přizpůsobení dovedností a 
kvalifikací pracovním příležitostem v zemědělství je základním předpokladem pro 
vytvoření konkurenceschopného trhu práce v Evropské unii;

24. poukazuje na to, že zemědělství vyžaduje v důsledku diverzifikace úkolů stále více 
kvalifikovaných pracovníků;

25. připomíná zásadní úlohu odborného a vysokoškolského vzdělávání v zemědělských 
oborech pro budování prostoru vzdělávání a výzkumu v EU;

26. zdůrazňuje, že je důležité usnadnit přístup budoucích odborníků v odvětví zemědělství k 
programu mobility ERASMUS + s cílem umožnit jim získat nové know-how a posílit 
jejich dovednosti a současně zajistit uznávání kvalifikací na úrovni EU;

27. domnívá se, že cílená podpora trojité spolupráce mezi zemědělstvím, výzkumem a 
podnikatelskou sférou může přinést významné výsledky;

28. vyzývá členské státy, aby sladily odbornou přípravu v zemědělství s potřebami trhu 
práce v tomto odvětví a aby podporovaly celoživotní vzdělávání s cílem řešit nedostatek 
pracovníků;

29. zdůrazňuje, že je třeba zaručit zemědělsko-potravinářské dodavatelské řetězce a 
potravinové zabezpečení, zejména během současné krize COVID-19; konstatuje, že 
sezónní pracovníci mají zásadní význam pro hladké a řádné fungování zemědělských 
odvětví, zejména v odvětví ovoce, zeleniny a vína; poukazuje na to, že je zásadní 
ochránit a zaručit práva, zdraví a bezpečnost pracovníků v zemědělsko-potravinářském 
odvětví, zejména během současné krize COVID-19;
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30. domnívá se, že sezónní pracovníci hrají v zemědělství důležitou úlohu, a proto je 
nanejvýš důležité zaručit jejich práva s ohledem na pracovní podmínky, zajistit stejnou 
úroveň ochrany, jaká platí pro domácí pracovníky, a zaručit, aby jim byla přiznána 
práva sociálního zabezpečení členským státem, v němž jsou zaměstnáni, v souladu se 
zásadou lex loci laboris;

31. domnívá se, že celková a dlouhodobá absence spravedlivého odměňování, která přímo 
souvisí s právními předpisy evropského a mezinárodního trhu, je jednou z hlavních 
příčin problémů generační obměny a obtíží při udržování atraktivity zemědělské 
činnosti;

32. poukazuje na to, že kvůli nedostatečné nabídce pracovních sil jsou zemědělci a výrobci 
potravin v EU stále více závislí na nájemné a sezónní práci, přičemž velká část 
sezónních pracovníků v zemědělství pochází převážně z ekonomicky zranitelných 
sociálních skupin ze střední a východní Evropy;

33. vyjadřuje politování nad tím, že onemocnění COVID-19 zvýšilo riziko z hlediska 
bezpečnosti a zdraví sezónních pracovníků, které je spojeno s dalším šířením nákazy a 
vznikem dalších ohnisek nemoci; vybízí v tomto ohledu členské státy, aby plně 
využívaly nedávno přijatých pokynů pro sezónní pracovníky v EU v souvislosti s 
pandemií COVID-19 s cílem lépe zaručit jejich práva, zdraví a bezpečnost;

34. poukazuje na to, že technologické inovace, umělá inteligence a digitální technologie 
jsou hnacími silami strukturálních změn v zemědělských podnicích a na trzích 
zemědělské práce a že mnoha podnikům v Evropě musí být poskytnuta podpora, aby 
začaly ve větší míře využívat technologických inovací, prostřednictvím školení 
zemědělských odborníků, zejména v digitální oblasti; konstatuje, že odborní pracovníci 
v zemědělství nejsou dostatečně připraveni na zavádění technologických inovací, což 
souvisí s nízkou úrovní zemědělského vzdělání manažerů jejich zemědělských podniků, 
přičemž tato úroveň se v jednotlivých členských státech výrazně liší, a také kvůli tomu, 
že v jednotlivých členských státech chybí komplexní politika digitalizace a zavádění 
nových technologií v zemědělství; trvá na tom, že poradenské služby pro zemědělství 
musí hrát důležitou úlohu při poskytování technologických a vědeckých informací 
zemědělcům a při zlepšování přístupu k inovacím;

35. konstatuje, že současný trend směrem k zemědělství orientovanému na technologie má 
potenciál zvýšit náklady práce, neboť zemědělství bude vyžadovat kvalifikovanější 
pracovní sílu;

36. zdůrazňuje, že se všem pracovníkům v tomto odvětví bude muset dostat rozsáhlejšího 
vzdělávání ke zvýšení kvalifikace, aby bylo možnost reagovat na výzvy spojené s 
rostoucí mírou technologických inovací a modernizace, a konstatuje, že toto rozšíření 
odborného vzdělávání by mělo být plánováno v úzké spolupráci se sociálními partnery 
na trhu práce;

37. podtrhuje potřebu poskytovat podporu a poradenství ohledně udržitelnosti a 
digitalizace; domnívá se, že je třeba prioritně řešit zajišťování základních digitálních 
dovedností všem osobám zapojeným do zemědělských činností, a to i pokud jde o 
informace o jejich právech a povinnostech v rámci digitalizace;
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38. vyzývá proto k podpoře digitálního vzdělávání a zvyšování kvalifikace v tomto směru, 
jakož i k tomu, aby pracovníkům i zaměstnavatelům v zemědělském odvětví byla 
poskytována podpora a poradenství;

39. konstatuje, že dynamická digitální transformace urychlená výzvami roku 2020, by 
mohla významně přispět k zastavení odlivu venkovského obyvatelstva, pokud by byla 
podpořena koordinovanými investicemi soukromého a veřejného sektoru;

40. domnívá se, že pro vytvoření kvalitních pracovních míst je nezbytné, aby byly 
zemědělské podniky a chovy hospodářských zvířat ziskové a aby neprodávaly své 
produkty pod úrovní výrobních nákladů;

41. domnívá se, že některé regionální systémy na podporu pracovníků na částečný úvazek 
podněcují šedou ekonomiku a neformální práci;

42. připomíná, že udržení pracovních míst v zemědělství a odpovídající ziskovost 
zemědělských podniků je klíčová pro zachování hospodářství ve venkovských oblastech 
a pro územní plánování, a má proto zásadní význam, i s ohledem na skutečnost, že 
mnoho dalších pracovních míst v jiných odvětvích se zemědělstvím souvisí, což 
ukazuje na naléhavou potřebu opatření nad rámec reformy SZP;

43. podtrhuje potenciál pro tvorbu pracovních míst v odvětví agroturistiky, které je v této 
souvislosti zapotřebí podporovat;

44. připomíná, že udržení pracovních míst v zemědělství hraje klíčovou roli pro zachování 
života a hospodářství ve venkovských, horských a nejvzdálenějších regionech, a že má 
proto zásadní význam;

45. zdůrazňuje potřebu usnadnit mobilitu sezónních pracovníků, zejména v příhraničních 
regionech, neboť, jak ukázala krize COVID-19, na těchto pracovnících závisí přežití 
evropských zemědělských podniků;

46. vyzdvihuje zásadní význam boje proti jakékoli nekalé soutěži v Evropské unii, která 
narušuje řádné fungování jednotného trhu; v tomto ohledu podtrhuje důležitou úlohu 
Evropského orgánu pro pracovní záležitosti v boji proti podvodům a dalším formám 
nedodržování zákona;

47. domnívá se, že EU by neměla vytvářet právní předpisy týkající se minimálních mezd 
v EU, jelikož se jedná o otázku, která spadá do pravomoci členských států;

48. zdůrazňuje, že EU musí ve své obchodní politice zajistit, aby nedocházelo k nekalé 
soutěži ze strany třetích zemí, a to na základě záruky, že výrobci produktů, které 
vstupují na unijní trh, budou dodržovat pracovní podmínky a normy EU;

49. je toho názoru, že unijní pomoc by měla být poskytována pouze tomu, kdo dodržuje 
sociální normy a nepoužívá praktiky nezákonné, neregulované nebo nehlášené práce, ať 
už s ohledem na dočasné nebo stálé pracovníky;

50. s politováním konstatuje, že onemocnění COVID-19 se objevilo v podnicích, které ve 
velké míře využívají vyslané pracovníky.
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