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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie promowania mobilności pracowników w Unii Europejskiej
(2010/2273 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 21, 45 i 47 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 15, 
21, 29, 34 i 45 Karty praw podstawowych,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1612/68 w sprawie swobodnego 
przepływu pracowników wewnątrz Wspólnoty1, 

– uwzględniając dyrektywę 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu 
na terytorium Państw Członkowskich2, sprawozdanie z 2008 r. ze stosowania dyrektywy 
2004/38/WE (COM(2008) 840) oraz rezolucje Rady z listopada 2007 r. i kwietnia 2009 r. 
dotyczące dyrektywy 2004/38/WE, 

– uwzględniając dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych3,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 6 grudnia 2007 r. zatytułowany „Mobilność, 
instrument na rzecz większej liczby lepszych miejsc pracy: Europejski plan działania na 
rzecz mobilności w zatrudnieniu (2007-2010)” (COM(2007) 773),

– uwzględniając komunikat Komisji z 18 listopada 2008 r. w sprawie skutków swobodnego 
przepływu pracowników w kontekście rozszerzenia UE (COM(2008) 765),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 16 grudnia 2008 r. pt. „Nowe umiejętności 
w nowych miejscach pracy; Przewidywanie wymogów rynku pracy i potrzeb w zakresie 
umiejętności oraz ich wzajemne dopasowywanie” (COM(2008) 868), 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 13 lipca 2010 r. pt. „Potwierdzenie zasady 
swobodnego przepływu pracowników: prawa oraz główne zmiany” (COM(2010) 373),

– uwzględniając strategię „Europa 2020”, w szczególności jej przewodnie inicjatywy 
„Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” oraz „Mobilna młodzież”,

– uwzględniając konkluzje Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z 
dnia 27 listopada 2008 r. na temat „Swobodny przepływ osób: przypadki nadużyć 
i niewłaściwego stosowania prawa do swobodnego przepływu”,

– uwzględniając konkluzje Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony 
Konsumentów z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zawodowej i geograficznej mobilności 
siły roboczej i swobodnym przepływie pracowników w Unii Europejskiej,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie problemów i 
perspektyw obywatelstwa europejskiego4, 

                                               
1 Dz U. L 257 z 19.10.1968, s. 2.
2 Dz U. L 158 z 30.4.2004., s. 77.
3 Dz U. L 255 z 30.9.2005, s. 22.
4 P6_TA(2009)0204.
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– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie Europejskiego planu 
działania na rzecz mobilności w zatrudnieniu (2007-2010)1, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie 
rozpoznania utrzymujących się przeszkód w mobilności na wewnętrznym rynku pracy 
(opinia rozpoznawcza)2,

– uwzględniając sprawozdanie monitorujące „Wytyczne w celu skuteczniejszej 
transpozycji i stosowania dyrektywy 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i 
członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw 
członkowskich” (COM(2009) 313),

– uwzględniając projekt sprawozdania okresowego zatytułowany „Studium porównawcze 
stosowania dyrektywy 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich 
rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw 
członkowskich” zamówionego przez Komisję Prawną i wykonanego przez European 
Citizen Action Service (ECAS), 

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,
– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinie 

Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji 
Praw Kobiet i Równouprawnienia (A7-0000/2011),

A. mając na uwadze, że mieszkanie i pracowanie w innym państwie członkowskim to jedna 
z podstawowych swobód Unii i główny element obywatelstwa unijnego uznany w 
traktatach, ale statystyki wykazują, że wciąż jeszcze zbyt mało osób korzysta z tego 
prawa, pomimo specjalnych inicjatyw podejmowanych na rzecz wspierania mobilności 
pracowników,

B. mając na uwadze, że obecnie jedynie 2,3% osób w UE mieszka w państwie 
członkowskim innym niż ich własne, lecz 17% zamierza pracować za granicą w 
przyszłości, a 48% rozważyłoby szukanie pracy w innym państwie lub regionie w razie 
zwolnień,

C. mając na uwadze, że zgodnie z komunikatem Komisji z dnia 18 listopada 2008 r. mobilni 
pracownicy z krajów, które przystąpiły do UE w 2004 i 2007 r., mieli pozytywny wpływ 
na gospodarki państw członkowskich,

D. mając na uwadze, że nie zgłoszono żadnych negatywnych skutków w państwach 
członkowskich, które nie wprowadziły środków przejściowych dotyczących swobodnego 
przepływu pracowników pochodzących z państw, które przystąpiły do UE w 2004 i 
2007 r., ale kilka państw członkowskich postanowiło dalej stosować ograniczenia na 
swoich rynkach pracy w odniesieniu do obywateli Rumunii i Bułgarii,

E. mając na uwadze, że pomimo unijnych aktów prawnych i programów mających na celu 
promowanie swobodnego przepływu pracowników, wciąż istnieją przeszkody 
uniemożliwiające pełne korzystanie z tej podstawowej swobody (np. przeszkody 
socjalne, prawne i administracyjne, ograniczona polityka w zakresie powrotów, która nie 
zaspokaja potrzeb migrantów, nieuznawanie doświadczenia zdobytego dzięki mobilności, 

                                               
1 Dz.U. C 45 E, z 23.2.2010, s. 23.
2 Dz.U. C 228 z 22.9.2009, s. 14. Dz.U.:
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trudności związane z zatrudnieniem małżonków lub partnerów oraz zbyt długi proces 
uznawania dyplomów),

F. mając na uwadze, że te przeszkody i ograniczenia naruszają podstawowe prawo 
pracowników, utrudniają ożywienie gospodarek UE i mogą przynieść efekty przeciwne 
do zamierzonych, powodując zwiększenie zakresu więcej nielegalnej pracy, rozrost szarej 
strefy i eksploatację pracowników,

1. wskazuje, że Komisja w swoim sprawozdaniu COM(2008) 840 stwierdza nieustanne 
naruszanie przez państwa członkowskie dyrektywy 2004/38/WE, co wpływa na 
korzystanie z prawa pracowników do swobodnego przepływu, a sytuacja ta doprowadziła 
do złożenia wielu indywidualnych skarg, petycji i ponad 40 pytań od Parlamentu, 
wskutek czego Komisja wszczęła pięć postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
pastwa członkowskiego w związku z niewłaściwym stosowaniem tej dyrektywy;

2. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji COM(2010) 373, w którym opisano i 
wytłumaczono obecną sytuację w zakresie swobodnego przepływu pracowników, 
jednakże ubolewa nad brakiem konkretnych działań lub rozwiązań;

3. wzywa Komisję do dalszego wspierania mobilności pracowników poprzez 
przedstawienie długoterminowej, kompleksowej, wielodyscyplinarnej strategii na rzecz 
mobilności, aby wyeliminować wszystkie istniejące przeszkody prawne, administracyjne 
i praktyczne uniemożliwiające swobodny przepływ pracowników; domaga się spójnej, 
skutecznej i przejrzystej polityki skoncentrowanej na wymogach rynku pracy i 
tendencjach ekonomicznych;

Uproszczenie administracyjne i aspekty prawne
4. zważywszy na postanowienia traktatów i obowiązujące ustawodawstwo przypomina, że 

państwa członkowskie są odpowiedzialne za uproszczenie procedur administracyjnych 
związanych z wykonywaniem prawa do swobodnego przepływu pracowników z myślą o 
optymalnym wdrożeniu tego prawa i unikaniu nieuzasadnionych, zbędnych i uciążliwych 
procedur administracyjnych ograniczających stosowanie tego prawa;

5. nalega, aby Komisja promowała usprawnianie praktyk administracyjnych i współpracę 
administracyjną, tak aby umożliwić synergie między władzami krajowymi;

6. jest zaniepokojony niedostateczną transpozycją i wdrażaniem obecnych dyrektyw 
dotyczących swobodnego przepływu pracowników, zwłaszcza dyrektywy 2004/38/WE w 
odniesieniu do prawa do wjazdu i pobytu członków rodziny pochodzących z krajów 
trzecich, oraz uciążliwymi procedurami administracyjnymi i dodatkowymi dokumentami 
dotyczącymi pobytu (pozwolenia na prace, potwierdzenie odpowiedniego 
zakwaterowania), które są niespójne z dyrektywą 2004/38/WE;

7. wzywa Komisję do pełnego wykonywania swoich prerogatyw określonych w traktatach 
poprzez ciągłe i szeroko zakrojone monitorowanie wdrażania dyrektywy 2004/38/WE, a 
także – w razie konieczności – do korzystania z prawa do wszczynania postępowania w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego;

Powiązania z innymi obszarami polityki
8. zauważa, że prawo do swobodnego przepływu pracowników nie może być postrzegane w 

oderwaniu od innych praw i podstawowych zasad UE oraz że poszanowanie 
europejskiego modelu socjalnego i praw zagwarantowanych w europejskiej konwencji 
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praw człowieka, przedstawionych w Karcie praw podstawowych UE, stworzy możliwość 
zapewnienia godnych miejsc pracy, odpowiednich warunków życiowych, praw do 
zabezpieczenia społecznego, równego traktowania, poszanowania życia rodzinnego i 
swobody świadczenia usług;

9. uważa, że należy zbliżyć do siebie ustawodawstwo UE i państw członkowskich w celu 
zapobieżenia wszelkim rodzajom przeszkód w stosowaniu i wykorzystywaniu prawa 
swobodnego przepływu pracowników;

10. uważa, że dla skutecznego wdrożenia wszystkich strategii politycznych odnoszących się 
do swobodnego przepływu pracowników należy skoordynować działania, zwłaszcza w 
zakresie dokończenia rynku wewnętrznego, koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego, uprawnień do dodatkowych emerytur, ochrony pracowników, edukacji i 
szkolenia zawodowego, środków podatkowych, takich jak te opracowane w celu unikania 
podwójnego opodatkowania, i przeciwdziałania dyskryminacji;

11. jest zdania, że odpowiednie systemy zabezpieczenia społecznego w dużym stopniu 
ułatwiają geograficzną i zawodową mobilność pracowników oraz że włączenie społeczne 
mobilnych pracowników i reintegracja społeczna pracowników po ich powrocie do kraju 
powinny zostać włączone do polityki dotyczącej mobilności pracowników;

12. podkreśla, że skuteczne wdrożenie swobody przemieszczania się pracowników wymaga 
skoordynowanych działań władz europejskich i krajowych na rzecz ułatwienia i 
uproszczenia procedur administracyjnych dotyczących kwestii pośrednio związanych z 
tym prawem, jak transfer rejestracji pojazdów i rejestrów medycznych, unikanie 
podwójnego opodatkowania, jasne zasady dotyczące zwrotu kosztów medycznych, itd;

13. uważa, że MŚP mogą przyczynić się do odnowy gospodarczej i rozwoju, będąc głównym 
źródłem miejsc pracy; w związku z tym podkreśla konieczność unijnego zobowiązania na 
rzecz wspierania i rozwoju MŚP, zwłaszcza poprzez strategie na rzecz zatrudnienia i 
programy edukacyjne;

Działania na rzecz promowania swobodnego przepływu
14. wzywa państwa członkowskie do wyeliminowania istniejących przejściowych przeszkód 

dotyczących swobodnego przepływu pracowników z państw członkowskich, które 
przystąpiły do UE w 2004 i 2007 r.; uważa, że przeszkody te wywołują skutki przeciwne 
do zamierzonych i stanowią dyskryminację względem obywateli europejskich, i wzywa 
do rzeczywistego stosowania klauzuli pierwszeństwa w odniesieniu do całej Unii;

15. zwraca się do Komisji o upublicznienie pozytywnych efektów wynikających z 
mobilności pracowników dla państw przyjmujących i państw pochodzenia oraz dla UE, z 
punktu widzenia społecznoekonomicznego i spójności geograficznej;

16. z zadowoleniem przyjmuje komisyjny plan ustanowienia regularnej i systematycznej 
oceny podaży i popytu na unijnych rynkach pracy w perspektywie długoterminowej aż do 
2020 r., z podziałem na sektory, zawody, poziomy kwalifikacji i kraje, a także 
zdecydowanie doradza koordynację strategii na rzecz zatrudnienia i edukacyjnych 
między państwami członkowskimi z myślą o realizacji celów strategii „Europa 2020” 
dotyczących tworzenia miejsc pracy i unikania w przyszłości pośrednich przeszkód, które 
mogą utrudnić wykonywanie prawa do swobodnego przemieszczania się;
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17. wzywa władze na wszystkich szczeblach do zapewnienia wsparcia polityki i podniesienia 
świadomości na temat możliwości i zalet mobilności, podkreślając koordynacyjną rolę 
Komisji;

Służby zatrudnienia i informowanie pracowników
18. uznaje i podkreśla znaczenie publicznych służb zatrudnienia, a zwłaszcza systemu i sieci 

EURES, dla promowania mobilności pracowników w całej Unii Europejskiej poprzez 
dostarczanie informacji na temat wolnych stanowisk, możliwości edukacji i kształcenia 
zawodowego oraz warunków pracy i życiowych; 

19. jest zaniepokojony ograniczeniem środków dla doradców z ramienia EURES i apeluje o 
zaangażowanie na rzecz długoterminowej strategii umożliwiającej EURES i jego 
personelowi skuteczne wykonywanie zadań; 

20. uważa, że należy jeszcze bardziej usprawnić przekazywanie pracownikom UE informacji 
o korzyściach, prawach i obowiązkach związanych z mobilnością pracowników; wzywa 
Komisję do skoordynowania działań z władzami krajowymi i lepszego wykorzystania 
EURES i systemu rozwiązywania problemów online SOLVIT;

Poszerzanie umiejętności i wiedzy celem zyskania na konkurencyjności
21. uważa, że negatywne skutki kryzysu gospodarczego spowodowały wzrost presji 

konkurencyjnej na rynkach pracy oraz że w związku z tym odzyskanie przewagi 
konkurencyjnej będzie możliwe dzięki inwestowaniu w formalną i nieformalną edukację, 
szkolenie zawodowe, wymiany doświadczeń zawodowych i dzięki koordynowaniu 
działań mających na celu przyspieszenie procesu mobilności pracowników;

22. wyraża uznanie dla Komisji za jej przewodnią inicjatywę „Mobilna młodzież” i 
zainicjowanie Programu na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia oraz ze 
szczególnym zadowoleniem przyjmuje projekt pilotażowy „Twoja pierwsza praca z 
EURES-em” i proponowane działanie na rzecz utworzenia europejskiego paszportu 
umiejętności;

23. uważa, że umiejętności i wiedza ułatwią mobilność pracowników oraz zwraca się do 
Komisji o opracowanie wykazu pożądanych umiejętności oraz średnio- i 
długoterminowej oceny dotyczącej przyszłych miejsc pracy;

24. jest zdania, że nie należy skupiać się jedynie na młodych pracownikach i że niezbędne są 
ukierunkowane strategie promujące i ułatwiające swobodny przepływ różnych kategorii 
pracowników, w oparciu o ich specyficzną charakterystykę (wiek, płeć, umiejętności, 
przynależność do grup wymagających specjalnego traktowania) i potrzeby;

25. wzywa państwa członkowskie do dostosowania strategii uczenia się przez całe życie i 
szkolenia zawodowego do zmian zachodzących na rynkach pracy oraz do oferowania 
uniwersalnych umiejętności obejmujących szerszy zakres geograficzny i szerszy zakres 
wiedzy, tak aby odpowiednio dopasować je do dostępnych miejsc pracy;

26. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o współpracę w zakresie osiągania lepszej 
porównywalności programów nauczania w szkołach i na uczelniach i większej 
standaryzacji europejskiej edukacji;

27. uważa, że należy znaleźć większą synergię między programami mającymi na celu 
wspieranie swobodnego przepływu studentów, osób odbywających szkolenie zawodowe i 
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stażystów a programami specjalnie przeznaczonymi na wspieranie wolnego przepływu 
pracowników;

28. uważa, że niewystarczająca znajomość języków (szczególnie w przypadku dorosłych) 
pozostaje ważną przeszkodą w mobilności pracowników; wzywa państwa członkowskie 
do aktywnego promowania nauczania języków obcych, a Komisję do kontynuowania 
starań w tym względzie;

29. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Kwestia przepływu pracowników w obrębie UE przed długi czas postrzegana była jako 
potencjalne źródło braku równowagi na szczeblu krajowym w odniesieniu do niedoboru 
podażu siły roboczej i miała wpływ na umowy zbiorowe oraz płace w krajach przyjmujących. 
Mimo iż pojęcie „swobodny przepływ pracowników” umocowane jest w traktatach jako 
gwarancja sfinalizowania jednolitego rynku i w celu wzmocnienia prawdziwej europejskiej 
tożsamości, państwom członkowskim przyznane zostało prawo do utrzymania w okresach 
przejściowych tymczasowych ograniczeń w odniesieniu do otwarcia rynku pracy dla nowych 
państw członkowskich.  
Z perspektywy historycznej obawy zawsze koncentrowały się na dwóch głównych aspektach: 
licznych napływach imigrantów z biedniejszych krajów przybywających do lepiej 
prosperujących państw oraz utracie pracy przez obywateli krajów przyjmujących lub, w 
najlepszym przypadku, spadku poziomu wynagrodzeń. 

Ostatnie badania wykazały jednak, że obawy te nigdy się nie potwierdziły, wręcz przeciwnie, 
migracja pracowników miała korzystny wpływ na całą UE.  Wynika to przede wszystkim z 
naturalnej zbieżności popytu na pracę i jej podaży, co pozwala zrozumieć, że niektóre miejsca 
pracy nie były pożądane przez obywateli danych krajów i zostały obsadzone przez 
pracowników napływowych. W tym przypadku wartość dodana do dobrobytu UE była 
oczywista, ponieważ nie było nieobsadzonych stanowisk i spadku poziomu wydajności w 
państwach członkowskich lub wyższych wynagrodzeń dla pracowników, którzy postanowili 
świadczyć swe usługi w innym państwie członkowskim. Ponadto nielegalna migracja 
pracowników uległa zmniejszeniu, ponieważ nie było motywacji do naruszania prawa, a 
oprócz tego odnotować można było wyraźne oznaki tendencji integracyjnych pośród 
społeczeństw krajów przyjmujących. 

Chociaż można było dostrzec korzystne aspekty migracji pracowników, istnieje klika kwestii, 
które trzeba uwzględnić w dyskusji o swobodnym przepływie pracowników. Dane z 2008 r. 
pokazują, że 2,3% obywateli UE (11,3 mln osób) przebywa w innym państwie członkowskim 
niż w państwie, którego są obywatelami, a o wiele więcej osób korzysta z tego prawa w 
pewnym momencie swojego życia. Według ostatniego sondażu Eurobarometru, 10% 
respondentów w 27 państwach UE odpowiedziało, że kiedyś mieszkali i pracowali w innym 
państwie, a 17% respondentów ma zamiar kiedyś skorzystać z możliwości oferowanych przez 
zasadę swobodnego przepływu osób. Pokazuje to, że migracyjny przepływ pracowników nie 
obejmuje wyjątkowo wysokich liczb procentowych, ponieważ zmiana miejsca pracy w 
nowym państwie wymaga dodatkowych działań, z którymi muszą uporać się pracownicy. 
Bardziej szczegółowo oznacza to problemy wynikające ze zmiany kultur, dostosowania się do 
nowych języków, wyobcowania z rodziny oraz inne przeszkody związane z pełnym 
korzystaniem z zasady swobodnego przepływu. W tym kontekście Komisja Europejska 
przedłożyła komunikat „Potwierdzenie zasady swobodnego przepływu pracowników:  prawa 
oraz główne zmiany”, w którym obecna sytuacja przedstawiona jest w bardzo wyraźny 
sposób. 

Z uwagi na konkluzje ostatniego komunikatu przedłożonego przez Komisję Europejską, 
sprawozdawca skoncentrował swą uwagę na środkach i strategiach, które mogą poprawić
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sytuację i potwierdzić zaangażowanie UE na rzecz wzmocnienia prawa do swobodnego 
przepływu pracowników 

Punktem wyjścia podejścia, które powinno zostać przyjęte na szczeblu europejskim, jest 
stwierdzenie, że swobodny przepływ pracowników jest prawem obywateli i że korzystanie z 
tego prawa nie ma negatywnych następstw dla rynków pracy. Tym samym państwa 
członkowskie wraz ze swymi organami lokalnymi i regionalnymi odgrywają kluczową rolę w 
ułatwianiu korzystania z tego prawa, a obowiązujące prawo powinno być wprowadzane w 
życie we właściwy sposób i całym zakresie. Ponadto istnieje nagląca potrzeba współpracy 
przy dostosowaniu krajowych przepisów prawnych do przepisów unijnych w celu usunięcia 
ewentualnych bezpośrednich lub pośrednich przeszkód, w szczególności związanych z 
dyskryminacyjnym traktowaniem ze względu na narodowość, odmową przyznawania praw 
członkom rodzin, systemami zabezpieczenia socjalnego i innych przeszkód, które ograniczają 
lub działają zniechęcająco w odniesieniu do swobodnego przepływu pracowników w 
poszukiwaniu pracy. 

Działania zaproponowane w sprawozdaniu są zorganizowane w taki sposób, by dotyczyły 
głównych problemów zaobserwowanych w dyskusji o prawie do swobodnego przepływu 
pracowników. Ponieważ zmiana miejsc pracy i krajów nie odzwierciedla się jedynie w 
przepisach polityki zatrudnienia, pierwsze działanie jakie należy podjąć to konwergencja z 
innymi istniejącymi strategiami politycznymi w celu ułatwienia przystosowania się 
pracowników w państwie przyjmującym. Obejmuje to działania w zakresie sfinalizowania 
rynku wewnętrznego, koordynację systemów zabezpieczenia socjalnego, uprawnienia do 
dodatkowych emerytur, ochronę pracowników, edukację i kształcenie zawodowe, wymogi 
językowe, środki podatkowe, jak np. te mające na celu unikanie podwójnego opodatkowania, 
a także działania skierowane przeciw dyskryminacji. Ponadto przepisy dotyczące praw 
członków rodzin są tak samo istotne, jak prawa bezpośrednio dotyczące osób poszukujących 
pracy, ponieważ odmowa tych praw mogłaby stwarzać nowe przeszkody w poszukiwaniu 
miejsca pracy w innym państwie członkowskim.

Po drugie, zachodzi wyraźna potrzeba zharmonizowania skutków migracji pracowników z 
istniejącymi strategiami na szczeblu europejskim, szczególnie strategią Europa 2020, a także 
ze wzmocnieniem roli MŚP. Zaangażowanie MŚP w tę sprawę ma kluczowe znaczenie. Ich 
rozwój zapewni więcej miejsc pracy, a ich dynamika może stymulować cykliczne migracje 
pracowników, co ostatecznie będzie prowadzić do zwiększania kwalifikacji poprzez uczenie 
się przez praktykę lub poprzez uczenie się na przykładach oraz utrzymania konkurencyjnego 
środowiska skutkującego lepszymi produktami końcowymi.

Obecna sytuacja i doświadczenia wyniesione z kryzysu finansowego otworzyły nowe 
spektrum możliwości pobudzenia wyników gospodarczych i zwiększenia stóp zatrudnienia. 
Korzyści wynikające z przepływu pracowników mają w związku z tym ogromne znaczenie, 
ponieważ dzięki temu powstaje większa społeczno-gospodarcza konwergencja, a także stała 
wspólna pula doświadczeń, korzystna zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Nie 
trzeba nadmieniać, że cele w zakresie tworzenia miejsc pracy będą lepiej realizowane, jeśli 
mobilność pracowników będzie w pełni wprowadzana w życie. 

Po trzecie, sprawozdawca koncentruje się na znaczeniu informacji i wiedzy. W większości 
państw członkowskich można zaobserwować wspólną tendencję, mianowicie, iż obywatele 
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dysponują niedostatecznym zakresem niezbędnych informacji związanych z prawami i 
obowiązkami. Należy w większej mierze wspierać mobilność pracowników oraz zapewnić 
wszystkim zainteresowanym lepszy dostęp do informacji. W tym kontekście instytucje 
europejskie i rządy narodowe odgrywają decydująca rolę, ponieważ muszą współpracować i 
unikać sytuacji asymetrii informacji. Ponieważ struktura miejsc pracy wykazuje tendencję 
zmienną, konieczność podnoszenia kwalifikacji oraz uwypuklenia roli kształcenia nie może 
zostać przeoczona. Z tego względu sprawozdawca zajmuje wyraźne stanowisko w odniesieniu 
do zwiększenia wspierania wszelkich rodzajów programów edukacyjnych mających na celu 
pozyskanie pracowników będących w stanie reagować na przyszłe potrzeby i wyzwania. W 
związku z tym podkreślona została rola koordynacji działań edukacyjnych i przyspieszenia 
uznawania dyplomów w celu zwiększenia perspektyw jednolitego pojmowania tego, w jaki 
sposób musimy przygotować ludność czynną zawodowo na zmiany i presję konkurencyjną na 
rynku.

Główny przekaz sprawozdania brzmi, że ponieważ nie można stwierdzić żadnych 
negatywnych następstw mobilności pracowników, szczególnie po rozszerzeniach w 2004 i 
2007 r., utrzymywanie na płaszczyźnie społeczno-ekonomicznej ograniczeń we wchodzeniu 
na nowy rynek pracy nie ma uzasadnienia, szczególnie w przypadku obywateli rumuńskich i 
bułgarskich. Krajowe strategie polityczne należy w większej mierze zbliżyć do strategii 
europejskich w celu osiągnięcia oczekiwanego poziomu dobrobytu i postępu. Ponadto w erze 
zglobalizowanych rynków i wyzwań demograficznych, swobodny przepływ pracowników 
może rozwiązać problem przynoszącego zyski dostosowania podaży pracy i popytu na nią. 
Aby osiągnąć taki cel należy skupić się na wprowadzaniu w życie istniejącej legislacji i 
stosowaniu przepisów, a także na wspieraniu skoordynowanych działań w zakresie uznawania 
dyplomów, rozwoju przyszłych systemów edukacyjnych z myślą o reagowaniu na 
zapotrzebowanie rynku oraz utrzymaniu wysokiego poziomu przewagi konkurencyjnej w 
związku z kwalifikacjami, a także innych praw, z których korzystać muszą pracownicy, by 
móc przebywać i wykonywać swe obowiązki w nowym kraju.  Wszelkie niepotrzebne 
procedury administracyjne, które mogą opóźnić lub wstrzymać korzystanie z prawa do 
swobodnego przepływu pracowników postrzegane są jako nieuzasadnione i wymagają 
niezwłocznego przeciwdziałania, ponieważ stanowią przeszkodę, której nie da się uzasadnić 
względami ekonomicznymi lub społecznymi.

Sprawozdawca jest przekonany, że w celu osiągnięcia gruntownego zrozumienia obecnej 
sytuacji oraz przyszłego rozwoju wydarzeń na rynkach pracy, należy zintensyfikować 
właściwe działania Komisji Europejskiej w odniesieniu do wprowadzania w życie i 
wspierania przepływu pracowników, a także należy przeprowadzić bardziej dogłębną analizę 
postępowań przeciw państwom członkowskim naruszającym przepisy, tendencji w zakresie 
mobilności pracowników w odniesieniu do kwalifikacji, sektorów i rejonów geograficznych 
oraz przedłożyć długoterminową, obszerną i wielodyscyplinarną strategię w zakresie 
mobilności mającą na celu przeanalizowanie i usunięcie wszelkich istniejących prawnych, 
administracyjnych oraz praktycznych przeszkód w swobodnym przepływie pracowników. 
Ekonomiczne powody otwarcia rynków pracy w obecnych czasach stają się bardziej wyraźne, 
niż kiedykolwiek. Nadmierny protekcjonizm w odniesieniu do przepływu pracowników 
będzie prowadził do rosnącej separacji państw członkowskich i nieufności, co może mieć 
wpływ na wyniki UE jako gracza globalnego i osłabić jej konkurencyjność. Nadszedł czas, by 
państwa członkowskie UE wspólnie działały i wspólnie się rozwijały.


