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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o dopadech pravidel EU o volném pohybu pracovníků a služeb: mobilita pracovních sil 
uvnitř EU jakožto nástroj k přizpůsobení dovedností potřebám trhu práce
(2020/2007(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie (SFEU),

– s ohledem na článek 5 Smlouvy o Evropské unii,

– s ohledem na články 45, 56, 153 a 154 SFEU,

– s ohledem na evropský pilíř sociálních práv vyhlášený Evropskou radou, Parlamentem a 
Komisí v listopadu 2017,

– s ohledem na Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením (CRPD),

– s ohledem na základní pracovní normy, které stanovila Mezinárodní organizace práce 
(MOP), a na její úmluvy a doporučení týkající se správy služeb zaměstnanosti a 
inspekce práce,

– s ohledem rozsáhlé právní acquis Unie týkající se zdraví a bezpečnosti při práci, 
zejména na směrnici Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro 
zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci1 a na její samostatné a 
související směrnice,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 8. června 2020 o změně kvalifikace a prohlubování 
dovedností jako základu pro zvýšení udržitelnosti a zaměstnatelnosti v kontextu 
podpory hospodářského oživení a sociální soudržnosti,

– s ohledem na „Politické směry pro příští Evropskou komisi na období 2019–2024: Unie, 
která si klade vyšší cíle“ představené předsedkyní Komise Ursulou von der Leyenovou,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1149 ze dne 20. 
června 2019, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti, mění nařízení 
(ES) č. 883/2004, (EU) č. 492/2011 a (EU) 2016/589 a zrušuje rozhodnutí (EU) 
2016/3442,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 
5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie3,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/589 ze dne 13. dubna 
2016 o Evropské síti služeb zaměstnanosti (EURES), přístupu pracovníků ke službám 

1 Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1.
2 Úř. věst. L 186, 11.7.2019, s. 21.
3 Úř. věst. L 141, 27.5.2011, s. 1.
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mobility a další integraci trhů práce a o změně nařízení (EU) č. 492/2011 a (EU) č. 
1296/20134,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 
29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení5,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 
2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci 
systémů sociálního zabezpečení6,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. 
října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro 
výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES7,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 
21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní 
dopravy8,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 
2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství9,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. 
března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční 
dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 3820/8510,

– s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3577/92 ze dne 7. prosince 1992 o uplatňování 
zásady volného pohybu služeb v námořní dopravě v členských státech (námořní 
kabotáž)11,

– 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 pohybem12,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 
o uznávání odborných kvalifikací13,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES ze dne 11. března 
2002 o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě14,

4 Úř. věst. L 107, 22.4.2016, s. 1.
5 Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 1. 
6 Úř. věst. L 284, 30.10.2009, s. 1.
7 Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 51.
8 Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 72.
9 Úř. věst. L 293, 31.10.2008, s. 3.
10 Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 1.
11 Úř. věst. L 364, 12.12.1992, s. 7.
12 Úř. věst. L 128, 30.4.2014, s. 8.
13 Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22.
14 Úř. věst. L 80, 23.3.2002, s. 35.
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– s ohledem na směrnici Rady 1999/63/ES ze dne 21. června 1999 o dohodě o úpravě 
pracovní doby námořníků uzavřené mezi Svazem provozovatelů námořních plavidel 
Evropského společenství (ECSA) a Federací odborů pracovníků v dopravě v Evropské 
unii (FST)15 ve znění směrnice Rady 2009/13/ES ze dne 16. února 2009, kterou se 
provádí dohoda k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 uzavřená Svazem provozovatelů 
námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a Evropskou federací pracovníků 
v dopravě (ETF)16,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 
1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb17,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 
2018, kterou se mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování 
služeb18,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 
2014 o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování 
služeb a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím 
systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“)19,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1057 ze dne 15. 
července 2020, kterou se stanoví zvláštní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční 
dopravy, pokud jde o směrnice 96/71/ES a 2014/67/EU, a kterou se mění směrnice 
2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a nařízení (EU) č. 1024/201220,

– s ohledem na rozhodnutí Rady (EU) 2019/1181 ze dne 8. července 2019 o hlavních 
směrech politik zaměstnanosti členských států21,

– s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/344 ze dne 9. 
března 2016, kterým se zřizuje evropská platforma pro posílení spolupráce při řešení 
problematiky nehlášené práce22,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 22. května 2017 o evropském rámci kvalifikací 
pro celoživotní učení, kterým se zrušuje doporučení Evropského parlamentu a Rady ze 
dne 23. dubna 2008 o zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení23,

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. června 2020 o evropské ochraně přeshraničních a 
sezónních pracovníků v souvislosti s krizí způsobenou onemocněním COVID-1924,

15 Úř. věst. L 167, 2.7.1999, s. 33.
16 Úř. věst. L 124, 20.5.2009, s. 30.
17 Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1.
18 Úř. věst. L 173, 9.7.2018, s. 16.
19 Úř. věst. L 159, 28.5.2014, s. 11.
20 Úř. věst. L 249, 31.7.2020, s. 49.
21 Úř. věst. L 185, 11.7.2019, s. 44.
22 Úř. věst. L 65, 11.3.2016, s. 12.
23 Úř. věst. C 189, 15.6.2017, s. 15.
24 Přijaté texty, P9_TA(2020)0176.
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– s ohledem na své usnesení ze dne 14. září 2017 o nové agendě dovedností pro Evropu25,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. ledna 2014 o účinných inspekcích práce jako 
strategii na zlepšení pracovních podmínek v Evropě26,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
15. července 2020 nazvané „Plán na podporu oživení Evropy a víceletý finanční rámec 
na období 2021–2027“,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
5. května 2020 nazvané „Udržitelné financování celoživotního učení a rozvoje 
dovedností v souvislosti s nedostatkem kvalifikované pracovní síly“ (průzkumné 
stanovisko na žádost chorvatského předsednictví),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 1. července 2020 nazvané „Evropská agenda 
dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost“ 
(COM(2020)0274) a na připojené pracovní dokumenty útvarů Komise 
(SWD(2020)0121) a (SWD(2020)0122),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. ledna 2020 nazvané „Silná sociální Evropa pro 
spravedlivou transformaci“ (COM(2020)0014),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 17. prosince 2019 nazvané „Strategie pro 
udržitelný růst na rok 2020“ (COM(2019)0650),

– s ohledem na návrh společné zprávy Komise a Rady o zaměstnanosti ze dne 
17. prosince 2019, která doprovází sdělení Komise o roční strategii udržitelného růstu 
2020,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. prosince 2019 nazvané „Zelená dohoda pro 
Evropu“ (COM(2019)0640),

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 25. září 2019 o uplatňování a provádění směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 o prosazování 
směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně 
nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“) (COM (2019)0426),

– s ohledem na výroční zprávu Komise o mobilitě pracovníků uvnitř EU za rok 2019,

– s ohledem na zprávu střediska Cedefop nazvanou „Předpověď potřeb v oblasti 
dovedností, trendy a výzvy do roku 2030“,

– s ohledem na zprávu nadace Eurofound z roku 2010 s názvem „Vyslaní pracovníci v 
Evropské unii“27 a na vnitrostátní zprávy,

25 Úř. věst. C 337, 20.9.2018, s. 135.
26 Úř. věst. C 482, 23.12.2016, s. 31.
27 http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2010/working-conditions-industrial-relations/posted-
workers-in-the-european-union
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– s ohledem na ekonomickou prognózu Komise z jara roku 2020, která byla zveřejněna 
dne 6. května 2020,

– s ohledem na pokyny Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-
OSHA) ze dne 24. dubna 2020 s názvem „COVID-19: návrat na pracoviště – 
přizpůsobení pracovišť a ochrana pracovníků“,

– s ohledem na studii Evropského parlamentu z roku 2015 nazvanou „Sociální a pracovní 
práva v EU a právní předpisy vnitřního trhu EU“,

– s ohledem na studii Komise z roku 2015 nazvanou „Studie systémů stanovování mezd a 
minimálních mezd platných pro vyslané pracovníky v souladu se směrnicí 96/71/ES ve 
vybraném počtu členských států a odvětví“,

– s ohledem na studii nadace Eurofound z roku 2015 nazvanou „Sociální rozměr mobility 
v rámci EU: dopad na veřejné služby“,

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na stanoviska Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro 
zemědělství a rozvoj venkova,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A9-0000/2020),

A. vzhledem k tomu, že článek 45 SFEU stanoví, že volný pohyb musí zahrnovat 
odstranění veškeré diskriminace mezi pracovníky členských států na základě státní 
příslušnosti, pokud jde o zaměstnávání, odměnu za práci a jiné pracovní podmínky;

B. vzhledem k tomu, že volný pohyb pracovníků, svoboda usazování a volný pohyb služeb 
patří mezi základní zásady vnitřního trhu;

C. vzhledem k tomu, že volný pohyb osob má zásadní význam pro evropský projekt, je 
prospěšný jak pro vysílající, tak i pro hostitelské členské státy a je rovněž předpokladem 
pro dosažení cílů hospodářské, sociální a územní soudržnosti; vzhledem k tomu, že EU 
v současné době plně nevyužívá potenciálu mobility v rámci EU;

D. vzhledem k tomu, že nedostatek pracovních sil a odliv mozků, zejména po finanční 
krizi, dosáhly v některých členských státech kritické úrovně a představují překážku pro 
další hospodářský růst;

E. vzhledem k tomu, že pro ochranu práv mobilních pracovníků a zajištění korektní 
hospodářské soutěže mezi společnostmi, zejména mezi malými a středními podniky, má 
rozhodující význam zlepšení, sladění a zjednodušení přeshraničního vymáhání práva 
Unie v oblasti mobility pracovních sil a potírání porušování právních předpisů;

F. vzhledem k tomu, že Evropský orgán pro pracovní záležitosti byl zřízen s cílem posílit 
spravedlnost a důvěru ve vnitřní trh, podporovat volný pohyb pracovníků, vysílání 
pracovníků a vysoce mobilní služby, ale i posílit spolupráci mezi členskými státy při 
řešení problematiky nehlášené práce;
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G. vzhledem k tomu, že nestandardní formy práce a falešná samostatná výdělečná činnost 
dlouhodobě poškozují systémy sociálního pojištění a zvyšují počet nejistých pracovních 
míst, a proto je třeba proti nim bojovat; vzhledem k tomu, že rostoucí tendence k 
využívání subdodávek, i když je v zásadě výhodná pro podniky a zranitelné pracovníky, 
může vést ke zneužívání;

H. vzhledem k tomu, že jednou z hlavních zásad politik Unie je sociální soudržnost; 
vzhledem k tomu, že v Unii nicméně přetrvávají značné rozdíly v pracovních 
podmínkách a mzdách a že mzdové rozdíly patří mezi hlavní důvody odchodu 
pracovníků do zahraničí;

I. vzhledem k tomu, že nekalé praktiky, jako je sociální dumping, oslabují podporu zásad 
vnitřního trhu a konkurenceschopnost podniků, zejména malých a středních podniků, a 
ohrožují práva evropských pracovníků a důvěru v evropskou integraci; vzhledem k 
tomu, že podniky, a zejména malé a střední podniky, čelí složitému regulačnímu režimu 
v oblasti mobility pracovních sil, byrokracii a různým a často protichůdným 
vnitrostátním právním předpisům;

J. vzhledem k tomu, že více než 8 % mobilních pracovníků působí v odvětví zdravotnictví 
a sociální práce, více než 7 % v odvětví dopravních služeb a více než 10 % v odvětvích 
ubytování a stravování;

K. vzhledem k tomu, že během pandemie COVID-19 vyšlo najevo, že vysoce mobilní 
pracovníci, kteří se často stěhují v rámci Evropské unie nebo přes její hranice, jsou 
během krize v oblasti veřejného zdraví nenahraditelní a že sezónní a vyslaní pracovníci 
výrazně přispěli k přežití obchodu EU a hospodářství EU během pandemie, a to za cenu 
obrovského rizika pro jejich vlastní zdraví i zdraví jejich rodin;

L. vzhledem k tomu, že během pandemie COVID-19 se sezónním a vyslaným 
pracovníkům často nedostávalo základní zdravotní péče nebo byli z členského státu 
vyhoštěni, což ohrozilo jejich zdraví i zdraví ostatních cestujících a kontaktních osob;

M. vzhledem k tomu, že pandemie COVID-19 odhalila a ještě zhoršila těžké pracovní a 
životní podmínky stovek tisíc sezónních pracovníků v EU, z nichž převážná většina jsou 
přeshraniční a migrující pracovníci;

N. vzhledem k tomu, že tato pandemie odhalila řadu strukturálních nedostatků regulačního 
rámce, které nemusí nutně souviset pouze s pandemií;

O. vzhledem k tomu, že mobilita pracovníků, a zejména jejich vysílání, je příčinou 
přetrvávajícího napětí mezi členskými státy, zatímco jejím smyslem je usnadňovat 
sdílení dovedností a odborných zkušeností;

P. vzhledem k tomu, že nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi 
a nedostatek dovedností jsou pro trh práce a vzdělávací systémy Unie velkou výzvou; 
vzhledem k tomu, že mezi pracovníky panuje obrovský nedostatek digitálních 
dovedností; vzhledem k tomu, že při řešení tohoto problému hrají klíčovou úlohu 
vzájemné uznávání a transparentnost kvalifikací, přičemž potíže s uznáváním 
zahraničních kvalifikací brání přeshraniční mobilitě;
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Q. vzhledem k tomu, že účinný trojstranný dialog může úspěšně doplňovat vládní a 
institucionální úsilí o překonání stávajícího napětí a rozporů v EU, avšak trojstranný 
dialog na úrovni Unie stále není dostatečně rozvinutý;

1. připomíná, že ochrana pracovních podmínek mobilních pracovníků se musí vztahovat 
na volný pohyb pracovníků i volný pohyb služeb; je znepokojen nedostatky v ochraně 
přeshraničních a mobilních pracovníků na úrovni EU, které odhalila pandemie COVID-
19; zdůrazňuje, že pracovníci nesmí být v důsledku výkonu svého práva na volný pohyb 
nebo z důvodu pravidel Unie o volném pohybu služeb opomenuti;

2. připomíná povahu celoevropských dodavatelských řetězců ve strategických 
průmyslových odvětvích, která jsou klíčovým zdrojem zaměstnanosti a činnosti 
mobilních pracovníků a společností poskytujících služby a která byla výrazně zasažena 
nekoordinovanými a zdlouhavými karanténami, jež zavedly členské státy v úsilí o 
řešení pandemie;

3. připomíná, že zdlouhavé karantény, které jsou často nařizovány před příjezdem a po 
návratu, by mohly představovat velkou zátěž pro podniky i mobilní a příhraniční 
pracovníky a jejich rodiny, zejména v odvětvích s vysokou mobilitou;

4. naléhavě vzývá Komisi a členské státy, aby konkrétně uznaly pracovníky ve 
strategických výrobních dodavatelských řetězcích, jako je stavba lodí a stavebnictví, za 
nezbytné nebo kriticky důležité pracovníky, a aby je proto zprostily povinnosti 
podstoupit přísnou karanténu v souladu s doporučením Rady o koordinovaném přístupu 
k omezování volného pohybu v reakci na pandemii COVID-19;

5. vyzývá Komisi, aby zajistila, že Evropský orgán pro pracovní záležitosti začne 
fungovat, tak aby se zabezpečila spravedlivá mobilita a účinné přeshraniční prosazování 
práv pracovníků;

6. vyzývá Komisi, aby navrhla iniciativu týkající se digitálního evropského čísla 
sociálního zabezpečení, které je nezbytné pro zajištění právní jistoty, spravedlivé 
mobility a ochrany a prosazování práv pracovníků, jakož i pro podporu spravedlivé 
hospodářské soutěže a zajištění rovných podmínek pro podniky;

7. zdůrazňuje potřebu dalšího sbližování a zjednodušování předpisů o mobilitě pracovních 
sil a kontrolních postupů, včetně společných inspekcí a výměny informací, pod vedením 
orgánu Evropského orgánu pro pracovní záležitosti;

8. připomíná, že při navrhování a provádění právních předpisů upravujících povolání a 
poskytování služeb je důležitý sociální dialog a posílení třístranných jednání na úrovni 
EU;

9. vyzývá Komisi, aby řešila potřebu bezpečných a zdravých pracovních podmínek pro 
sezónní pracovníky;

10. vybízí Komisi a Evropský orgán pro pracovní záležitosti, aby prošetřily četné případy 
odepření přístupu na trh práce, ale i zneužívání a diskriminace související s pracovními 
podmínkami z důvodu státní příslušnosti, které se v době krize COVID-19 staly velmi 
viditelnými;



PE660.195v01-00 10/14 PR\1217539CS.docx

CS

11. vyzývá členské státy, aby uplatňovaly všechna doporučení Komise týkající se přijímání, 
koordinace a rušení opatření souvisejících s pandemií COVID-19;

12. vyzývá k vytvoření jednotného protokolu o volném pohybu v případě zdravotních krizí 
a jiných krizových situací;

13. zdůrazňuje, že v zájmu poskytování služeb a uznávání odborných kvalifikací v celé 
Unii, předcházení byrokratické zátěži a usnadnění obchodu a dopravy  je třeba dále 
využívat nástroje harmonizace a vzájemného uznávání;

14. bere na vědomí úspěšné dvoustranné dohody, které mezi sebou podepsaly členské státy 
s cílem zaručit práva na sociální zabezpečení, zejména pro přeshraniční pracovníky, a 
vyzývá EU, aby v případě zdravotní krize a jiných mimořádných situací usilovala o 
prosazování sociálních práv přeshraničních, sezónních a vyslaných pracovníků;

15. zdůrazňuje, že je třeba plně digitalizovat postupy týkající se mobility pracovní síly a 
poskytování služeb, včetně asistenční služby pro pracovníky a zaměstnavatele, která 
bude fungovat digitálně i fyzicky v rámci Evropského orgánu pro pracovní záležitosti;

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby zajistily odpovídající koordinaci sociálního 
zabezpečení, a to i prostřednictvím revize nařízení (ES) č. 883/2004 a posílením 
přenositelnosti práv; vyzývá členské státy, aby upravily své předpisy týkající se 
zaměstnanců v případě převodů podniků;

17. zdůrazňuje, že další prosazování acquis Unie v oblasti mobility pracovních sil nesmí v 
žádném případě vést k další byrokratické zátěži pro malé a střední podniky ani k 
omezením na trhu práce na základě státní příslušnosti, a to ani ve vysoce mobilních 
odvětvích;

18. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Práce na této zprávě z vlastního podnětu byla zahájena dlouho předtím, než v Evropě vypukla 
pandemie COVID-19. Zpráva se proto zabývala především přetrvávajícími a dlouhodobými 
problémy spojenými s trhem práce v EU, a zejména pracovními podmínkami mobilních 
pracovníků – migrantů, sezónních pracovníků, vyslaných pracovníků a přeshraničních 
pracovníků, jakož i stávajícími byrokratickými a právními překážkami pro poskytovatele 
služeb, osoby samostatně výdělečně činné a malé a střední podniky, jež působí ve více než 
jednom členském státě.

Ačkoli mobilní práce vykazovala, přinejmenším před vypuknutím pandemie COVID-19, 
stabilizující se tendenci a míra zaměstnanosti mobilních pracovníků je v EU-27 v průměru o 4 
procentní body vyšší, než je celková míra zaměstnanosti v EU-27, přetrvávají obavy ohledně 
pracovních podmínek, výše odměn, sociálního dumpingu a diskriminace, jakož i nejrůznější 
právní překážky pro poskytování služeb v celé Unii. V této souvislosti kladou zúčastněné 
strany zvláštní důraz na uznávání kvalifikací. 

Pandemie COVID-19 však poukázala na mnoho dalších významných problémů spojených s 
mobilitou pracovních sil. Některé z nich souvisejí striktně se zdravotní krizí, jiné s nouzovými 
situacemi, u některých se však jedná o strukturální nedostatky, které se v průběhu pandemie 
staly pouze naléhavějšími a viditelnějšími. 

I. Zpráva z vlastního podnětu se původně měla zabývat těmito otázkami: 

1. Nedostatečná legislativní harmonizace na úrovni EU. V mnoha případech vyžadují právní 
předpisy hostitelských členských států úpravy, které by měly zohledňovat způsob, jakým je 
služba poskytována. Velká rozmanitost příslušných právních předpisů způsobuje 
společnostem náklady spojené se získáváním informací, a tak se v praxi stává překážkou pro 
vnitřní mobilitu. Jelikož jsou tato ustanovení nediskriminační a vedou pouze k dodatečným 
nákladům, nejsou považována za omezení přístupu na trh, a nevztahují se na ně proto základní 
svobody. K vyřešení tohoto problému by mohla přispět kodifikace společných norem na 
vnitrostátní úrovni. Právní základ pro přijetí takovýchto nařízení a směrnic lze nalézt v čl. 53 
odst. 1 a v článku 62 SFEU.

2. Skutečnost, že orgány EU jsou navzdory několika nedávným iniciativám považovány za 
pomalé a zdráhavé, pokud jde o uplatňování sdílených pravomocí v oblasti předpisů 
pracovního práva a práva sociálního zabezpečení.

3. Omezené pravomoci orgánu ELA a nevymezená oblast jeho budoucí působnosti. ELA je 
decentralizovanou agenturou EU, jejímž úkolem je napomáhat jednotlivcům a společnostem, 
aby maximálně využívali příležitostí skýtaných volným pohybem, a zajišťovat spravedlivou 
mobilitu pracovních sil. Jejím cílem je pomáhat vnitrostátním orgánům, aby bojovaly proti 
podvodům a porušování předpisů a současně mobilitu občanům zjednodušovaly. Oblast 
působnosti orgánu ELA je však v několika klíčových aspektech omezená. ELA nemá mandát 
k pořádání společných inspekcí. Poskytuje však vnitrostátním orgánům pověřeným dohledem 
nad dodržováním předpisů právo organizovat přeshraniční akce a účastnit se jich. 
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4. Časté a systematické porušování práv pracovníků, zejména mobilních pracovníků, se 
zvláštním ohledem na vyslané a sezónní pracovníky. Zúčastněné strany zejména 
upozorňovaly na porušování předpisů v subdodavatelských řetězcích, falešnou samostatnou 
výdělečnou činnost, falešné zaměstnání na částečný úvazek a nejisté pracovní podmínky, 
zvláště v případě sezónních pracovníků a pracovníků v zemědělsko-potravinářském odvětví a 
v odvětví cestovního ruchu. Je také nutné upozornit na diskriminaci mobilních pracovníků na 
základě jejich pohlaví a státní příslušnosti, jakož i na situaci státních příslušníků ze třetích 
zemí, kteří pracují jako mobilní pracovníci v EU.

Ačkoli má každý členský stát určité minimální normy pro pracovní podmínky a pro boj proti 
porušování práv pracovníků, neexistuje žádná jednotná norma pro kontroly v případě inspekcí 
práce. V různých členských státech navíc existuje mnoho obvinění z existence dvojích 
standardů, pokud jde o sezónní pracovníky, zejména o státní příslušníky třetích zemí. Orgán 
ELA v současnosti pracuje na společné šabloně pro inspekce, která by měla být hotová 
koncem roku 2020 nebo na začátku roku 2021 a která se musí výše uvedenými problémy 
zabývat.

Navíc je důležité upozornit na skutečnost, že členské státy, které mají podle zásady 
subsidiarity hlavní pravomoci, se obvykle zdráhají jednat v případě pracovněprávních sporů 
mezi zaměstnavateli a mobilními pracovníky.

Očekává se, že orgán ELA usnadní společné inspekce – praktické zkušenosti s pilotními 
systémy společných inspekcí poukázaly na nedostatky stávajícího přeshraničního prosazování 
a činností vzájemné pomoci. Nařízení o orgánu ELA zůstává v půli cesty. Umožňuje, aby 
byly v zúčastněných členských státech právně potvrzeny důkazy pocházející z výměny 
informací, vzájemné pomoci a společných šetření. Chybí však povolení a legitimizace na 
úrovni EU.

Orgán ELA poskytuje vnitrostátním orgánům pověřeným dohledem nad dodržováním 
předpisů právo organizovat přeshraniční akce a zřizovat týmy. Kromě toho však není mandát 
pro společné jednání posílen. Neexistuje žádný celounijní mandát srovnatelný s pravomocemi 
týkajícími se společných činností, které mají jiné orgány EU (např. inspekční pravomoci nebo 
možnost zapojit se do koordinovaných akcí v oblasti antimonopolního práva nebo ochrany 
spotřebitele).

5. Pokud jde o podnikatelské prostředí, a zejména o malé a střední podniky, vážné obavy 
vyvolává neexistence jednotných postupů pro mobilní práci a poskytování služeb, stejně jako 
přetrvávající problém uznávání odborných kvalifikací, kde je nutné dosáhnout pokroku – 
např. v případě pracovníků IT, po kterých je v celé Evropě velká poptávka. Evropští 
podnikatelé očekávají, že orgán ELA poskytne pokyny pro posílenou spolupráci v oblasti 
vnitrostátních administrativních postupů, digitálních platforem a usnadnění mobility 
pracovních sil. Evropští sociální partneři vyzvali zejména k vytvoření asistenční služby pro 
mobilní pracovníky, osoby samostatně výdělečně činné a zaměstnavatele.

II. Po vypuknutí pandemie COVID-19 se rozsah zprávy výrazně rozšířil a obsáhl řadu 
otázek, na které upozornily odborové svazy, organizace zaměstnavatelů a profesní 
organizace a které byly systematizovány ve sděleních Komise a v usneseních 
Parlamentu:
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1. Pandemie COVID-19 upozornila na náročné pracovní podmínky stovek tisíc 
přeshraničních, příhraničních, vyslaných a sezónních pracovníků v EU. Ukázalo se, že tyto 
obzvlášť zranitelné skupiny pracovníků jsou zásadně důležité pro přežití systémů zdravotní 
péče, potravinových řetězců, dopravy a hospodářství Unie. Sezónní pracovníci zajišťují 
životně důležitou pracovní sílu v zemědělských podnicích v Německu, Francii a dalších 
členských státech. Zajišťují potravinové zabezpečení v celé Evropě, ale jejich práva jim jsou 
často odepírána. Pracovníci v dopravě zabezpečili nepřerušené fungování dodavatelských 
řetězců Unie, přestože tak sebe a své rodiny vystavili značnému zdravotnímu riziku, a 
migrující nebo vyslaní zdravotní pracovníci poskytovali v nejpostiženějších zemích a 
regionech cennou kapacitu v boji proti pandemii.

Pandemie COVID-19 odhalila špatné pracovní podmínky pracovníků na nizozemských a 
francouzských jatkách a špatné pracovní podmínky zdravotnických pracovníků z Rumunska a 
Bulharska, kteří pracovali na subdodavatelské smlouvy v Rakousku, a upozornila na ně 
veřejnost. Mnoha sezónním pracovníkům byl odepřen přístup na jejich pracoviště a jiní 
zůstali v izolaci v cizí zemi bez sociálního zabezpečení a prostředků na živobytí, zatímco 
mnoho dalších bylo deportováno, neboť měli pozitivní test na koronavirus a neměli ve svém 
domovském státě žádné zdravotní pojištění. 

Ačkoli zranitelné postavení některých z 1,9 milionu vyslaných pracovníků a 1,5 milionu 
přeshraničních pracovníků v Evropě je již dlouho problematické, krize COVID-19 na tyto 
akutní problémy ještě více upozorňuje. Členové Výboru pro zaměstnanost a sociální věci 
(EMPL) zdůraznili, že podle právních předpisů Unie musí být práva mobilních a vyslaných 
pracovníků zaručena a chráněna stejným způsobem jako práva domácích pracovníků. Vyzvali 
členské státy, aby prováděly větší počet inspekcí práce, případně společně s Evropským 
orgánem pro pracovní záležitosti, a aby plně provedly právní předpisy Unie upravující různé 
aspekty mobility, včetně volného pohybu, vysílání pracovníků a koordinace sociálního 
zabezpečení.

2. Koordinace systémů sociálního zabezpečení se stala naléhavou záležitostí

Členové výboru EMPL rovněž zdůraznili, že digitalizace postupů a žádostí by mohla pomoci 
koordinovat jednotlivé systémy sociálního zabezpečení vnitrostátních orgánů s cílem zajistit 
sociální ochranu pro všechny zaměstnance v EU.

Vyjednávací tým EP pro revizi právních předpisů Unie týkajících se koordinace systémů 
sociálního zabezpečení rovněž vyzval všechny aktéry, aby urychleně nalezli vyvážené řešení 
jako nejvyšší prioritu v sociální oblasti.

Někteří členové poukázali na odpovědnost agentur, které přijímají mobilní pracovníky, a 
vznesli dotaz, zda nejsou zapotřebí přísnější opatření k lepší ochraně mobilních pracovníků, 
aby se zabránilo situacím, kdy tito pracovníci kromě práce přijdou i o svůj domov. Další 
členové uvedli, že skutečně volný pohyb je možný pouze tehdy, je-li pracoviště bezpečné.

Přestože mnoho členských států podepsalo dvoustranné dohody regulující nové výzvy, jimž 
čelí systémy koordinace sociálního zabezpečení, stále neexistuje jednotný přístup ani vhodná 
řešení pro ty pracovníky, na které se uvedené dvoustranné dohody nevztahují. 
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3. Komise vydala pokyny, které mají zajistit, aby se mobilní pracovníci v rámci EU, kteří jsou 
považování za kritické pracovníky v boji proti pandemii COVID-19, mohli dostat na svá 
pracoviště. Zemědělsko-potravinářské odvětví je klíčovým odvětvím zahrnutým do těchto 
pokynů, zejména pokud jde o sezónní pracovníky.

Evropský orgán pro pracovní záležitosti zajišťuje, aby byla pravidla Unie týkající se mobility 
pracovních sil a koordinace sociálního zabezpečení uplatňována spravedlivě a účinně. Dne 5. 
května 2020 předsedkyně výboru EMPL Lucia Ďuriš Nicholsonová vyjádřila v dopise 
určeném Evropskému orgánu pro pracovní záležitosti hluboké znepokojení nad zranitelnou 
situací kritických pracovníků během krize COVID-19.

Zejména s ohledem na současnou pandemii bude důležitým nástrojem na podporu 
přizpůsobení se „asymetrickým otřesům“ v EU podpora mobility pracovních sil uvnitř EU 
jako vyrovnávacího/stabilizačního mechanismu, který je podporován volným pohybem 
pracovníků (článek 45 SFEU) i volným poskytováním služeb (článek 56 SFEU).

Stručně řečeno, vysílání pracovníků v rámci EU může na jedné straně snížit míru 
nezaměstnanosti v členských státech, které čelí hospodářskému otřesu, a na straně druhé může 
zvýšit příjmy domácností a dokonce i daňové příjmy z práce. To vše jsou důležité prvky, 
které jsou v případě pracovní migrace méně obvyklé.


