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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že článek 3 Smlouvy o Evropské unii stanoví, že Unie podporuje 
sociální spravedlnost a ochranu; vzhledem k tomu, že volný pohyb pracovníků je 
základní zásadou Evropské unie; vzhledem k tomu, že v článku 9 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU) se uvádí, že „při vymezování a provádění svých politik 
a činností přihlíží Unie k požadavkům spojeným s podporou vysoké úrovně 
zaměstnanosti, zárukou přiměřené sociální ochrany, bojem proti sociálnímu vyloučení 
a vysokou úrovní všeobecného a odborného vzdělávání a ochrany lidského zdraví“; 
vzhledem k tomu, že v čl. 45 odst. 2 SFEU je zakotvena zásada rovného zacházení, 
která zakazuje jakoukoli diskriminaci mezi pracovníky členských států na základě státní 
příslušnosti, pokud jde o zaměstnávání, odměnu za práci a jiné pracovní podmínky 
a podmínky zaměstnávání;

B. vzhledem k tomu, že za účelem poskytování služeb v jiných členských státech je 
vysláno více než 2,3 milionu osob; vzhledem k tomu, že volný pohyb služeb má zásadní 
význam pro jednotný trh a měl by sloužit ku prospěchu všech; vzhledem k tomu, že by 
měl být povolen volný pohyb služeb a pracovníků na jednotném trhu, avšak zároveň by 
měla být zajištěna práva pracovníků a podniky by neměly mít právo obcházet sociální 
a pracovněprávní předpisy a postupy; vzhledem k tomu, že je nutné řádně zohlednit 
environmentální a sociální aspekty, aby se připravily podmínky pro trh s udržitelnými 
službami bez environmentálního a sociálního dumpingu;

C. vzhledem k tomu, že pro boj proti změně klimatu je nezbytný integrovanější 
a propojenější trh služeb; vzhledem k tomu, že je nutné postavit hospodářské, 
environmentální a sociální aspekty na stejnou úroveň, aby se připravily podmínky pro 
trh s udržitelnými službami bez environmentálního a sociálního dumpingu, a to 
v souladu se spravedlivým přechodem;

D. vzhledem k tomu, že volný pohyb služeb umožňuje společnostem přijímat zaměstnance 
z větší základny talentů a ze všech skupin, zejména mladých lidí, migrantů 
a dlouhodobě nezaměstnaných; vzhledem k tomu, že jednotný trh může být udržitelný 
a zvyšovat prosperitu pouze tehdy, bude-li založen na spravedlivých a společných 
pravidlech; vzhledem k tomu, že ochrana a podpora spravedlivých mezd, rovnosti žen 
a mužů a důstojných pracovních podmínek a podmínek zaměstnávání hrají klíčovou 
úlohu při vytváření dobře fungujícího, spravedlivého a udržitelného jednotného trhu 
kvalitních služeb; vzhledem k tomu, že právní předpisy Unie týkající se volného 
a spravedlivého pohybu osob, pracovníků, zboží a služeb musí být v tomto ohledu 
účinně a důsledně prováděny a sledovány; vzhledem k tomu, že hlavním úkolem 
Evropského orgánu pro pracovní záležitosti je dohlížet na dodržování práva Unie 
v oblasti pracovní mobility;

E. vzhledem k tomu, že 27 % přidané hodnoty zboží vyrobeného v EU vytvářejí služby 
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a vzhledem k tomu, že 14 milionů pracovních míst v odvětví služeb podporuje výrobu1;

F. vzhledem k tomu, že volný pohyb služeb by neměl vést ke zhoršení pracovních 
podmínek, a to ani zdraví a bezpečnosti pracovníků; vzhledem k tomu, že současná 
krize odhalila stávající nedostatky v ochraně mobilních a přeshraničních pracovníků; 
vzhledem k tomu, že pokyny Komise týkající se obnovení volného pohybu byly spíše 
zaměřeny na poskytování bezpečných služeb občanům a obyvatelům než na zajištění 
bezpečných podmínek pro pracovníky; vzhledem k tomu, že masivní rozšíření nákazy 
COVID-19 svědčí o možném dopadu špatných pracovních podmínek na mobilní 
pracovníky;

G. vzhledem k tomu, že většinu pracovníků v Evropské unii zaměstnávají malé a střední 
podniky; vzhledem k tomu, že stále dochází k porušování právních předpisů Unie 
upravujících poskytování služeb; vzhledem k tomu, že malé a střední podniky jsou vůči 
takovému porušování nejzranitelnější; vzhledem k tomu, že iniciativy zaměřené na malé 
a střední podniky a začínající podniky by měly podnikům pomoci dodržovat stávající 
pravidla; vzhledem k tomu, že nekalá hospodářská soutěž je pro malé a střední podniky 
hlavním zdrojem obtíží;

H. vzhledem k tomu, že sociální důsledky, které může mít volný pohyb služeb, mohou mít 
jak pozitivní, tak negativní dopad na regiony původu i na hostitelské regiony, v nichž se 
mobilní pracovníci nacházejí; vzhledem k tomu, že úspěch oživení průmyslu vážně 
ovlivňují demografické výzvy v EU; vzhledem k tomu, že EU proto potřebuje silnou 
politiku soudržnosti a  průmyslovou politiku, která bude spravedlivá a zeměpisně 
vyvážená a přispěje k tvorbě pracovních míst a k vzestupné sociální konvergenci; 
vzhledem k tomu, že účinná regulace a kolektivní smlouvy mají zásadní význam pro 
zajištění důstojných podmínek zaměstnání a pracovních podmínek, kvalitních služeb 
a spravedlivé hospodářské soutěže;

I. vzhledem k tomu, že cílem evropské směrnice o přístupnosti je přispět k řádnému 
fungování vnitřního trhu sblížením právních a správních předpisů členských států 
týkajících se požadavků na přístupnost u určitých služeb, zejména odstraněním 
překážek volného pohybu některých přístupných výrobků a služeb vyplývajících 
z rozdílných požadavků na přístupnost v členských státech a jejich předcházením, 
a vzhledem k tomu, že poptávka po přístupných službách je vysoká a počet osob se 
zdravotním postižením se podle očekávání výrazně zvýší;

J. vzhledem k tomu, že volný pohyb služeb by se měl řídit zásadami evropského pilíře 
sociálních práv a neměl by mít vliv na jeho další provádění; vzhledem k tomu, že je 
nezbytné zachovat právo orgánů veřejné správy a členských států na regulaci v odvětví 
služeb, je-li to v obecném veřejném zájmu; vzhledem k tomu, že směrnice o službách 
zcela nebo částečně vylučuje sociální služby, zdravotnické služby a další veřejné 
služby, a to s ohledem na zvláštní regulační rámce, které jsou nezbytné k tomu, aby tyto 
služby fungovaly v obecném zájmu v souladu s protokolem č. 26 a článkem 14 SFEU;

K. vzhledem k tomu, že neprobíhá žádný systematický celounijní sběr údajů, který by 
poskytoval dostatečné údaje o mobilních pracovnících nebo který by jim umožňoval 

1 Rytter Synesen, E., Hvidt Thelle, E., „Making EU Trade in Services Work for All“ (Aby obchod se službami 
v EU fungoval pro všechny), Copenhagen Economics, Copenhagen, 2018.
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zjistit stav svého sociálního zabezpečení a uplatnit různé nabyté nároky; vzhledem 
k tomu, že přístup k informacím o platných pravidlech, jakož i účinné dodržování, 
sledování a vymáhání jsou nezbytnými předpoklady spravedlivé mobility a boje proti 
zneužívání systému; vzhledem k tomu, že je proto třeba podporovat a využívat digitální 
technologie, které mohou usnadnit kontrolu a vymáhání právních předpisů zaručujících 
práva mobilních pracovníků, a to v souladu s pravidly pro ochranu údajů;

1. připomíná, že volný pohyb služeb přispívá k hospodářskému růstu v EU a vytváří 
pracovní příležitosti; konstatuje, že ustanovení o zemi určení je zásadou, kterou se řídí 
směrnice o službách, a domnívá se, že toto ustanovení by se nemělo měnit; zdůrazňuje, 
že volného pohybu služeb musí být dosaženo, aniž by došlo k oslabení práv pracovníků 
a sociálních práv; připomíná, že zásady rovného zacházení a volného pohybu se 
nevztahují pouze na poskytovatele služeb, ale také na pracovníky; domnívá se, že volný 
pohyb služeb je nerozlučně spjat se svobodnou a spravedlivou mobilitou pracovníků, 
kteří tyto služby poskytují, a že je ku prospěchu vnitřního trhu, jsou-li dodržována 
pravidla týkající se pracovních podmínek a je-li ochráněno zdraví a bezpečnost 
mobilních pracovníků; zdůrazňuje, že provádění evropského pilíře sociálních práv jako 
minimálního standardu by mohlo přispět k posílení práv a ochrany evropských 
pracovníků;

2. zdůrazňuje, že právní předpisy Unie týkající se volného pohybu služeb nesmí nijak 
ovlivnit výkon základních práv uznávaných členskými státy a na úrovni Unie, včetně 
práva na stávku nebo na jiné kroky, na něž se vztahují zvláštní systémy 
pracovněprávních vztahů v členských státech, v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy nebo zvyklostmi, ani nesmí mít vliv na právo vyjednávat, uzavírat a vymáhat 
kolektivní smlouvy ani na právo na kolektivní akce v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy nebo zvyklostmi; zdůrazňuje, že kvalitní právní předpisy a jejich účinné 
uplatňování jsou dlouhodobou investicí;

3. vyzývá k účinnější koordinaci na úrovni EU a k většímu odhodlání řešit klíčové sociální 
výzvy při současném zachování rozmanitosti vnitrostátních systémů a respektování 
pravomocí členských států i zásad proporcionality a subsidiarity; připomíná základní 
právo členských států jít nad rámec minimálních úrovní stanovených ve směrnicích 
Evropské unie bez vytváření nepřípustných a  nepřiměřených překážek; zdůrazňuje 
potřebu dobré spolupráce mezi členskými státy, pokud jde o shromažďování údajů 
o mobilních pracovnících, s cílem doplnit chybějící údaje ve vnitrostátních postupech, 
získat lepší přístup k dostupným informacím a vytvořit předvídatelný a přístupný vnitřní 
trh práce;

4. vyzývá členské státy, aby na standardizovaných internetových stránkách v souladu 
s právními předpisy Unie zveřejnily veškeré informace o podmínkách vysílání, zejména 
pokud jde o místní a regionální kolektivní smlouvy, jakož i ty, které jsou obecně platné; 
zdůrazňuje, že přístup k informacím má zásadní význam, neboť zajišťuje právní jasnost 
pro zaměstnavatele a umožňuje lepší ochranu práv zaměstnanců; vyzývá členské státy, 
aby správně a včas provedly a monitorovaly revidovanou směrnici o vysílání 
pracovníků s cílem zajistit ochranu vyslaných pracovníků během jejich vyslání 
v souvislosti s volným pohybem služeb stanovením závazných ustanovení týkajících se 
pracovních podmínek a ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků; vyzývá Komisi, aby 
zaručila ochranu práv pracovníků v souvislosti s volným pohybem služeb; vyzývá 
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Komisi, aby i nadále monitorovala výkonnost členských států při provádění 
a uplatňování právních předpisů a aby společně s členskými státy, sociálními partnery 
a zúčastněnými stranami vypracovala transparentní a participativní hodnocení, která by 
měla být založena na kvalitativních i kvantitativních  kritériích;

5. zdůrazňuje, že ambice Zelené dohody pro Evropu a potřeba spravedlivé transformace 
musí být zohledněny i v přístupu k vnitřnímu trhu služeb a musí podporovat vysokou 
úroveň sociálních a environmentálních norem, které jsou předpokladem pro zvýšení 
produktivity; zdůrazňuje úlohu, kterou by při dosahování těchto cílů mělo hrát zadávání 
veřejných zakázek; naléhavě vyzývá členské státy, aby zlepšily povědomí o stávajících 
režimech2 na podporu ekologických služeb v oblasti zadávání veřejných zakázek3 a aby 
tyto systémy lépe využívaly s cílem dosáhnout oběhového hospodářství; zdůrazňuje 
význam služeb, které napomáhají měřitelnému snížení environmentální stopy (zelené 
služby)4; vyzývá Komisi, aby zahájila práci na společné definici zelených služeb;

6. zdůrazňuje, že cíle evropského pilíře sociálních práv, cíle udržitelného rozvoje OSN, 
Zelená dohoda pro Evropu a strategie pro rovnost žen a mužů musí být rovněž 
zohledněny v přístupu k jednotnému trhu služeb a podporovat přísné sociální 
a environmentální normy, které jsou předpokladem pro zvýšení produktivity; 
zdůrazňuje význam zadávání veřejných zakázek pro dosažení těchto cílů;

7. žádá Komisi, členské státy a místní orgány, aby společně se sociálními partnery 
a Evropským orgánem pro pracovní záležitosti vypracovaly konkrétní odvětvové 
strategie, které zaručí, podpoří a usnadní dobrovolnou mobilitu pracovníků, a to 
prováděním příslušné veřejné politiky a poskytnutím kvalitních pracovních příležitostí 
a důstojných mezd odpovídajících dovednostem pracovníků; vyzývá proto členské 
státy, aby vymáhaly dodržování předpisů s cílem zajistit spravedlivé a rovné podmínky 
pro mobilní pracovníky, přispívat k vzestupné sociální konvergenci a zintenzivnit 
administrativní spolupráci mezi vnitrostátními a místními správními orgány; zdůrazňuje 
potřebu dobře fungujícího trhu služeb v zájmu boje proti nezaměstnanosti mladých lidí 
a zajištění toho, aby lidé pracovali;

8. naléhá na veřejné orgány, aby nevytvářely neodůvodněné a nepřiměřené překážky 
mobility pracovníků a podniků, které by občany připravily o pracovní místa, sociální 
zabezpečení a sociální dávky a podnikatele o příležitosti k oživení evropského odvětví 
služeb, a aby přispěly k vzestupné konvergenci a sociální soudržnosti; poznamenává 
však, že členské státy mají možnost využít důvody veřejného zájmu k omezení nebo 
snížení přeshraničního poskytování služeb, jak rozhodl Soudní dvůr; vyzývá členské 
státy, aby zvýšily své úsilí v boji proti šedé ekonomice a nehlášené práci, neboť tyto 
jevy mají negativní dopad na ochranu pracovníků a narušují hospodářskou soutěž; 
zároveň vyzývá k podpoře zaměstnavatelů tím, že budou mít zajištěny předvídatelné 

2 např.: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_catering_services_SWD_(20
19)_366_final.pdf
3 Tematická sekce Evropského parlamentu, The European Services Sector and the Green Transition (Evropský 
sektor služeb a ekologická transformace), Evropská unie, 2020, k dispozici na adrese: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf
4 Tematická sekce Evropského parlamentu, The European Services Sector and the Green Transition (Evropský 
sektor služeb a ekologická transformace), Evropská unie, 2020, k dispozici na adrese: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_catering_services_SWD_(2019)_366_final.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_catering_services_SWD_(2019)_366_final.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf
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a nediskriminační provozní podmínky, aby mohli i nadále vytvářet růst a pracovní 
místa; domnívá se, že vnitrostátní právní a správní předpisy a postupy týkající se 
přístupu k určitým povoláním a službám a jejich výkonu za účelem ochrany veřejného 
zájmu a ochrany pracovníků nebo spotřebitelů nejsou překážkou prohlubování 
jednotného trhu;

9. zdůrazňuje, že velký hospodářský dopad pandemie COVID-19 oslabuje volný pohyb 
služeb a pracovníků; vítá skutečnost, že Komise dne 16. července 2020 urychleně 
vydala pokyny k sezónním pracovníkům týkající se výkonu volného pohybu 
příhraničních, vyslaných a sezónních pracovníků v souvislosti s pandemií koronaviru 
v EU; s ohledem na tuto výjimečnou situaci vyzývá členské státy, aby neprodleně 
zavedly zvláštní postupy s cílem zajistit, aby příhraniční a sezónní pracovníci mohli 
překračovat hranice, a současně jim zajistily bezpečné pracovní podmínky; domnívá se, 
že po skončení pandemie onemocnění COVID-19 všechny relevantní politiky EU, 
zejména politiky zaměřené na posílení vnitřního trhu, musí zahrnovat obnovu kvalitních 
pracovních příležitostí a příležitostí k poskytování služeb v celé Unii s cílem podpořit 
rovný a udržitelný rozvoj všech regionů EU; zastává názor, že formulování 
spolehlivých dlouhodobých politik podněcuje tvorbu kvalitních pracovních míst;

10. poznamenává, že s ohledem na stárnutí evropské společnosti se nedostatek 
kvalifikované pracovní síly stává větším problémem, a proto je jedním z rozhodujících 
faktorů současného a budoucího přežití průmyslu vytvoření systému odborné přípravy 
vycházející z poptávky, v němž musí hrát klíčovou úlohu systémy vyššího vzdělávání 
a odborné přípravy a který kromě toho, že prosazuje zásadu generační obměny, podpoří 
digitalizaci;

11. vyzývá Komisi, aby prověřila nedostatky v ochraně a nutnost provést revizi směrnice 
2008/104/ES o agenturním zaměstnávání s cílem zajistit důstojné pracovní podmínky 
a podmínky zaměstnávání pro zaměstnance agentur práce; připomíná, že je důležité 
zapojit sociální partnery do navrhování a provádění právních předpisů upravujících 
poskytování služeb a povolání; v této souvislosti zdůrazňuje, že ochranu pracovníků 
a zapojení sociálních partnerů je třeba klást do středu zájmu, aby se zajistilo 
demokratické fungování, hospodářský růst a vysoké sociální a environmentální normy; 
vyzývá Komisi, aby prosazovala přístup odborů na pracoviště v souladu s vnitrostátními 
zvyklostmi, a členské státy, aby tento přístup zaručily; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby přijaly opatření k posílení sociálního dialogu a nezávislosti sociálních partnerů a na 
jejich podporu a aby vybídly pracovníky, aby se organizovali a stali se klíčovým 
nástrojem k dosažení vysokých standardů zaměstnání;

12. vyzývá Komisi, aby zintenzivnila své úsilí v této oblasti a bez zbytečného odkladu 
zajistila fungování Evropského orgánu pro pracovní záležitosti s cílem zlepšit 
uplatňování a prosazování práva Unie v oblasti mobility pracovní síly a koordinace 
sociálního zabezpečení;

13. naléhavě žádá členské státy, aby se v plné míře zavázaly k digitalizaci veřejných služeb 
a aby zavedly veškeré složky systému elektronické výměny informací o sociálním 
zabezpečení za účelem posílení spolupráce mezi členskými státy a institucemi 
sociálního zabezpečení a usnadnění svobodné a spravedlivé mobility evropských 
pracovníků; vyzývá členské státy, aby zlepšily spolupráci a výměnu informací 
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souvisejících se systémy sociálního zabezpečení;

14. žádá Komisi a členské státy, aby podporovaly používání digitálních nástrojů, a členské 
státy, aby inspektorátům práce poskytly dostatečné prostředky k boji proti všem formám 
zneužívání; vyzývá Komisi, aby navrhla iniciativu pro evropské číslo sociálního 
zabezpečení, která by pracovníkům a podnikům poskytla právní jistotu a zároveň účinně 
kontrolovala zadávání subdodávek a bojovala proti podvodům v sociální oblasti, jako je 
falešná samostatná výdělečná činnost, falešné vysílání pracovníků a společnosti 
s fiktivním sídlem typu „poštovní schránky“; dále vyzývá členské státy, aby zajistily, že 
prováděné kontroly budou přiměřené, odůvodněné a nediskriminační; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby co nejdříve plně zprovoznila Evropský orgán pro pracovní záležitosti 
s cílem zajistit lepší koordinaci vnitrostátních inspektorátů práce a řešit přeshraniční 
sociální dumping;

15. zdůrazňuje, že je třeba vytvořit další způsoby, jak přilákat talenty a tolik potřebné 
dovednosti; žádá Komisi, členské státy a místní orgány, aby společně se sociálními 
partnery podporovaly rozšiřování dovednosti a rekvalifikaci pracovníků tak, aby mohli 
plně využívat kvalitních pracovních příležitostí, zejména osvojováním digitálních 
dovedností; vyzývá k lepšímu vzájemnému uznávání slučitelnosti dovedností 
a kvalifikací za podpory stávajících mechanismů uznávání, jako jsou portál pracovní 
mobility EURES, on-line platforma Europass a klasifikační systém ESCO;

16. zdůrazňuje, že návrh Komise na změnu postupu oznamování služeb by nepřiměřeně 
omezil intervenční  možnosti členských států a místních orgánů a oslabil jejich 
legislativní pravomoc v oblasti služeb; vyzývá proto Komisi, aby tento návrh stáhla;

17. připomíná, že Parlament dne 21. října 2019 vyzval Komisi, aby svůj návrh na evropský 
elektronický průkaz služeb stáhla; opakuje proto svou výzvu Komisi, aby svůj návrh 
stáhla;

18. zdůrazňuje, že pracovníci se zdravotním postižením se stále potýkají s četnými 
překážkami, v jejichž důsledku je pro ně obtížné nebo nemožné plně využívat volného 
pohybu služeb; vyzývá členské státy, aby bezodkladně provedly Evropský akt 
přístupnosti s cílem účinně odstranit překážky pro pracovníky se zdravotním postižením 
a zajistit dostupnost přístupných služeb a vhodnost podmínek, za nichž jsou služby 
poskytovány; zdůrazňuje, že je nanejvýš důležité dosáhnout plně přístupného 
jednotného trhu, který zajistí rovné zacházení a hospodářské a sociální začlenění 
pracovníků se zdravotním postižením;

19. vyzývá k urychlenému provedení směrnice 2019/882 o požadavcích na přístupnost 
u výrobků a služeb;

20. vyzývá Komisi, aby začlenila aspekty bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako 
klíčový prvek pro posílení jednotného trhu sociálním a udržitelným způsobem a pro 
nastolení spravedlivé hospodářské soutěže na jednotném trhu; domnívá se, že Komise 
by měla přijmout nový a ambiciózní strategický rámec EU pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci, který by zahrnoval vizi nulového počtu úmrtí souvisejících s prací; 
vyzývá Komisi, aby i nadále stanovovala závazné limitní hodnoty expozice 
karcinogenům při práci;
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21. vyzývá Komisi a členské státy, aby zlepšily právní předpisy EU a koordinaci 
vnitrostátních orgánů s cílem usnadnit odhalování daňových úniků; vybízí Komisi 
a členské státy, aby navrhly závazný akční plán pro boj proti daňovým únikům.
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