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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca popiera niniejszy wniosek dotyczący dyrektywy i w pełni zgadza się z jego 
celami. Wprowadzenie odpowiednich środków i sankcji, również o charakterze karnym, 
pozwalających odwieść pracodawców od zatrudniania obywateli nielegalnie przebywających 
na terytorium UE stanowi nie tylko narzędzie w walce z nielegalną imigracją, lecz również 
sposób na zagwarantowanie uczciwej konkurencji na rynku oraz, pośrednio, podkreślenie 
prawa każdego pracownika do godnych i przyzwoitych warunków pracy.
To właśnie sektor rolniczy stanowi jedną z najważniejszych stref zatrudnienia nielegalnych 
imigrantów, odpowiadających na zapotrzebowanie na siłę roboczą, przeważnie o charakterze 
sezonowym, do prac, których często obywatele europejscy nie chcą wykonywać (na przykład 
zbieranie pomidorów we Włoszech). Model wykorzystania w sektorze rolniczym siły 
roboczej spoza UE cechuje się więc tym, że jego przedmiotem są stosunki pracy trwające 
krótko, czy wręcz bardzo krótko, lecz bardzo intensywne (wiele krótkotrwałych stosunków 
pracy w tym samym gospodarstwie).
Ze względu właśnie na wysoką liczbę nielegalnie zatrudnionych pracowników oraz 
krótkotrwałość stosunków pracy sprawozdawca uważa, że do wniosku Komisji Europejskiej 
należy wprowadzić pewne zmiany, niezależnie od poprawek o charakterze ogólnym, 
zmierzających do uniknięcia wzrostu obciążeń biurokratycznych spoczywających na 
pracodawcach.
Sprawozdawca jak najbardziej zgadza się z zasadą, w myśl której pracodawca jest 
zobowiązany wypłacić pracownikowi zaległe wynagrodzenie, podatki i składki na 
ubezpieczenie społeczne. Sądzi jednak, że zaproponowane przez Komisję automatyczne 
uruchamianie procedury dochodzenia niewypłaconego wynagrodzenia wprowadziłoby do 
systemu prawnego różnicę w traktowaniu pracowników będących nielegalnymi imigrantami i 
pracowników UE, co wydaje się bezzasadne. Trudno bowiem zrozumieć, dlaczego 
postępowanie w odniesieniu do zobowiązań wynikających ze stosunku pracy miałoby w 
przypadku nielegalnych imigrantów rządzić się innymi regułami niż reguły właściwe prawu 
pracy, w którym panuje ogólna zasada występowania z powództwem, w związku z czym to 
do pracownika należy wyznaczenie, poprzez odwołanie się do sądu, zakresu swoich 
uprawnień.
Analogicznie mogłoby wprowadzić nieuzasadnioną nierówność traktowania, tym razem w 
odniesieniu do pracowników UE zatrudnionych na czarno, domniemanie trwania stosunku 
pracy przez okres przynajmniej sześciu miesięcy. Domniemanie to nakłada na pracodawcę 
ciężar dowiedzenia, że rzeczywista długość stosunku pracy była niższa niż sześć miesięcy.
Chodzi tu o wyjątkowo uciążliwy dla pracodawcy dowód przeciwny (łatwiej jest dowieść, że 
coś miało miejsce niż dowieść, że nie miało to miejsca!), który oznacza nałożenie na niego 
dodatkowej kary, do tego całkowicie nieproporcjonalnej, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że w 
sektorze rolniczym średnia długość stosunku pracy wynosi około 40 dni. Domniemanie 
mogłoby ponadto odnieść przewrotny skutek w postaci sprzyjania nielegalnej imigracji 
obywateli pozawspólnotowych, zachęconych perspektywą otrzymania niezależnie od 
wszystkiego przynajmniej sześciomiesięcznego wynagrodzenia, nawet za pracę wykonywaną 
przez zaledwie kilka dni.
Jeśli zaś chodzi o środki zakazu, sprawozdawca uważa, że należy pozostawić szerszy 
margines działania państwom członkowskim, tak aby w większym stopniu uwzględnić cechy 
charakterystyczne każdego sektora, jak również społeczne oddziaływanie stosowanych 
środków.



PE402.795v01-00 4/7 PA\711756PL.doc

PL

POPRAWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o 
naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zobowiązują 
pracodawców zatrudniających 
pracowników w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo będących 
osobami prawnymi do zgłaszania 
właściwym organom wyznaczonym przez 
państwa członkowskie, w terminie jednego 
tygodnia, faktu rozpoczęcia i zakończenia 
zatrudnienia obywateli państw trzecich.

3. Państwa członkowskie zobowiązują 
pracodawców zatrudniających 
pracowników w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo będących 
osobami prawnymi do zgłaszania 
właściwym organom wyznaczonym przez 
państwa członkowskie, w terminie jednego 
tygodnia, faktu rozpoczęcia i zakończenia 
zatrudnienia obywateli państw trzecich. 
Jeżeli ustawodawstwo danego państwa 
członkowskiego przewiduje już obowiązek 
zgłoszenia przez pracodawcę właściwym 
władzom nawiązania stosunku pracy i/lub 
wynikających z niego poczynań, to 
obowiązek zgłoszenia zatrudnienia 
obywatela kraju trzeciego zostaje 
wypełniony w odniesieniu do tych samych 
władz.

Or. it
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W każdym przypadku państwa 
członkowskie przyjmują wszelkie 
niezbędne środki, aby zapewnić 
odpowiedni poziom współpracy i właściwą 
wymianę informacji między 
zainteresowanymi władzami różnych 
krajów.

Or. it

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 6 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w stosownych przypadkach, nakaz 
zwrotu kosztów wydalenia nielegalnie 
zatrudnionych obywateli państw trzecich z 
powrotem do państwa pochodzenia.

b) w stosownych przypadkach, nakaz 
zwrotu kosztów wydalenia nielegalnie 
zatrudnionych obywateli państw trzecich z 
powrotem do państwa pochodzenia, jeżeli 
rekrutowano i sprowadzono ich do 
państwa członkowskiego w celu 
zatrudnienia jako nielegalnych 
pracowników.

Or. it

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 8 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ustanawiają mechanizmy mające 
zagwarantować automatyczne 
uruchamianie niezbędnych procedur w 

a) ustanawiają odpowiednie środki, aby 
pracownik, którego pobyt jest nielegalny 
mógł dochodzić należnego wynagrodzenia, 
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celu dochodzenia należnego 
wynagrodzenia, bez potrzeby 
występowania z powództwem przez 
obywateli państw trzecich;

zgodnie z procedurami krajowymi 
przewidzianymi w tym celu;

Or. it

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 8 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wprowadzają domniemanie nawiązania 
stosunku pracy na okres przynajmniej 
sześciu miesięcy, obowiązujące do czasu 
dowiedzenia przez pracodawcę, że okres 
ten był krótszy

skreślona

Or. it

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. W odniesieniu do czynów 
zabronionych pod groźbą kary, objętych 
zakresem art. 10 ust. 1 lit. c), państwa 
członkowskie podejmują niezbędne środki 
w celu zapewnienia, by wykonanie decyzji 
o wydaleniu z powrotem do państwa 
pochodzenia zostało odroczone do czasu 
uzyskania przez obywatela państwa 
trzeciego całego zaległego wynagrodzenia 
odzyskanego na mocy ust. 1 lit. a).

skreślony

Or. it
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – akapit

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki w celu zapewnienia, by 
we właściwych przypadkach wobec 
pracodawców zatrudniających 
pracowników w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej można było 
zastosować także następujące środki:

Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki w celu zapewnienia, by w 
poważniejszych/szczególnie poważnych
przypadkach wobec pracodawców 
zatrudniających pracowników w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej 
można było zastosować przynajmniej 
jeden z następujących środków:

Or. it

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Jeżeli pracodawca jest podwykonawcą, 
państwa członkowskie zapewniają, by 
główny wykonawca i wszyscy 
pośredniczący podwykonawcy ponosili 
odpowiedzialność za zapłatę:

11. Jeżeli pracodawca jest podwykonawcą, 
państwa członkowskie zapewniają, by 
podwykonawca-pracodawca i jego 
wykonawca ponosili odpowiedzialność za 
zapłatę:

Or. it
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