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WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w 
końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

– uwzględniając art. 151 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając dyrektywę Rady 91/533/EWG z dnia 14 października 1991 r. w sprawie 
obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o warunkach 
stosowanych do umowy lub stosunku pracy1,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 13 kwietnia 2011 r. pt. „Akt o jednolitym rynku. 
Dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania 
»Wspólnie na rzecz nowego wzrostu gospodarczego«” (COM(2011)0206), w którym 
mobilność pracowników jest uznawana za jeden z dwunastu najważniejszych 
instrumentów jednolitego rynku, 

– uwzględniając ust. I lit. g) Europejskiego paktu o imigracji i azylu2 przyjętego przez Radę 
Europejską, w którym to pakcie zachęca się państwa członkowskie do opracowania 
ambitnych strategii politycznych promujących harmonijną integrację legalnych 
imigrantów, w tym specjalnych środków mających na celu promowanie nauki języków 
oraz dostępu do zatrudnienia,

A. mając na uwadze, że należy promować mobilność pracowników w całej Unii 
Europejskiej, tam gdzie występuje potrzeba zatrudnienia,

B. mając na uwadze, że pracownicy pochodzący z UE mogą – w trakcie poszukiwania pracy 
w przyjmującym państwie członkowskim – doświadczać trudności i stawać przed różnymi 
wyzwaniami,

1. wzywa państwa członkowskie i Komisję do rozwijania polityki UE w zakresie zwalczania 
bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji (ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania 
dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne), wyzyskiwania pracowników 
migrujących w UE i nadużywania ich praw wynikającego z niewystarczającej znajomości 
języków i praw mających zastosowanie do ich zatrudnienia w przyjmującym państwie 
członkowskim;

2. uważa, że pracownicy migrujący powinni móc porozumiewać się w jednym z języków 
urzędowych przyjmującego państwa członkowskiego, co umożliwiłoby ich integrację i 
uzyskanie ich optymalnej wydajności w miejscu pracy, a także oświadcza, że państwa 
członkowskie powinny mieć prawo określania kompetencji językowych dla niektórych 
stanowisk specjalistycznych i technicznych; uważa, że pracownicy migrujący powinni 
mieć możliwość nieodpłatnej nauki języka przyjmującego państwa członkowskiego; 
ubolewa jednakże z powodu strategii politycznych państw członkowskich mających na 
celu ograniczenie dostępu pracowników unijnych do zabezpieczenia społecznego lub 

                                               
1 Dz.U. L 288 z 18.10.1991, s. 32.
2 Dokument Rady 13440/08.
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usług socjalnych, poprzez uwarunkowania prawa do nich znajomością języka państwa 
przyjmującego;

3. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zwalczania ksenofobii przez zapewnienie 
środków na rzecz informacji i integracji, a także promowanie porozumienia, 
różnorodności kulturowej oraz szacunku w państwie członkowskim przyjmującym 
pracowników mobilnych;

4. wzywa Komisję do dopilnowania, aby państwa członkowskie wdrożyły dyrektywę 
2004/38/WE, przy czym nie może dochodzić do żadnej dyskryminacji, w tym 
dyskryminacji ze względu na orientację seksualną; przypomina Komisji o poprzednich 
apelach dotyczących zapewnienia swobody przemieszczania się wszystkim obywatelom 
UE i ich rodzinom, w tym zarówno zarejestrowanym związkom partnerskim, jak i 
małżeństwom, niezależnie od ich orientacji seksualnej;

5. wzywa państwa członkowskie do pełnego wdrożenia dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 96/71/WE z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania 
pracowników w ramach świadczenia usług1 i z zadowoleniem przyjmuje planowaną 
inicjatywę, przedstawioną przez Komisję w celu poprawy i wzmocnienia transpozycji, 
wdrażania i egzekwowania tej dyrektywy;

6. jest zdania, że mobilność można promować skutecznie wyłącznie poprzez znaczną 
poprawę sytuacji związanej z solidarnością i wspólną odpowiedzialnością ze strony 
państw członkowskich i poprzez sformułowanie jasnych ram prawnym regulujących 
legalną migrację;

7. podkreśla, że mobilność pracowników może być bardzo przydatnym narzędziem 
służącym zwiększeniu konkurencyjności MŚP, które tworzą 67,1% miejsc pracy w UE;

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie do aktywnego wyjaśnienia obywatelom UE 
możliwości dostępnych w ramach swobodnego przemieszczania się pracowników oraz do 
przedstawienia korzyści wynikających z europejskiego rynku pracy;

9. podkreśla, że jednym z najważniejszych osiągnięć Unii Europejskiej jest stworzenie 
obszaru pozbawionego wewnętrznych granic, na którym obywatele UE i państw trzecich 
mogą się swobodnie przemieszczać i pracować;

10. zwraca się do państw członkowskich o dokonanie przeglądu przepisów regulujących 
okresy przejściowe dotyczące dostępu do ich rynków pracy, które w perspektywie 
długoterminowej mogą mieć negatywne skutki dla podstawowych wartości i praw 
zapisanych w traktatach UE, jak swoboda przemieszczania się, niedyskryminacja, 
solidarność oraz równe prawa; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje decyzję kilku 
państw członkowskich o otwarciu rynku pracy dla niektórych państw członkowskich, 
które przystąpiły do UE w 2004 r., oraz wyraża ubolewanie z powodu przyjętych 
niedawno w innych państwach członkowskich wniosków ustawodawczych mogących 
naruszyć prawa pracowników z państw członkowskich, które przystąpiły do UE w2004 i 
2007 r.; wzywa Komisję do zbadania zgodności tego typu strategii politycznych z prawem 

                                               
1 Dz.U. L 18 z 21.1.1997, s. 1.
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UE;

11. nalega, aby państwa członkowskie zapewniły poprawną transpozycję i wdrożenie 
dyrektywy 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 
sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i 
pobytu na terytorium państw członkowskich1 w celu wzmocnienia i ułatwienia 
korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu przysługującego 
wszystkim obywatelom Unii i członkom ich rodzin; wzywa Komisję do uważnego 
śledzenia wdrażania omawianej dyrektywy,

12. podkreśla, że ograniczenia swobody zatrudnienia utrudniają funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego i że kryzys gospodarczy wskazuje na potrzebę promowania swobodnej 
mobilności pracowników, która ma charakter samoregulujący oraz przyczynia się do 
zwiększenia elastyczności, ograniczenia pracy nierejestrowanej i zmniejszenia naturalnej 
stopy bezrobocia;

13. ponownie podkreśla, że w celu uniknięcia niespójności na unijnym rynku wewnętrznym 
państwa członkowskie muszą dać pierwszeństwo zatrudnienia obywatelom Unii, a także, 
że mogą dać pierwszeństwo zatrudnienia obywatelom państw trzecich, którzy ubiegają się 
o pracę wymagającą wysokich kwalifikacji, zgodnie z dyrektywą Rady 2009/50/WE z 
dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w 
celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji2; podkreśla 
znaczenie odrzucania wniosków o wydanie niebieskiej karty UE w tych sektorach rynku 
pracy, do których pracownicy z innych państw członkowskich mają ograniczony dostęp 
na podstawie ustaleń przejściowych;

14. zwraca uwagę, że promowanie mobilności pracowników w oparciu o prawo europejskie 
należy uzupełnić unijnymi przepisami prawnymi zapewniającymi pracownikom 
migrującym sprawiedliwe warunki pracy i równe traktowanie oraz przewidującymi 
skuteczne sankcje, działania naprawcze i rekompensaty w przypadku naruszenia praw 
pracowników – jako narzędzia umożliwiające ograniczenie nierównego traktowania 
pracowników w UE; uznaje, że w tego typu okolicznościach należy zaoferować 
pracownikom transgranicznym odpowiednią pomoc prawną;

15. podkreśla, że „prawa pracowników” można wprowadzić w życie wyłącznie w przypadku 
gdy unijny pracownik migrujący zajmuje legalnie płatne stanowisko w przyjmującym 
państwie członkowskim;

16. jest zdania, że mobilność siły roboczej w Unii Europejskiej ma kluczowe znaczenie dla 
ożywienia gospodarczego i osiągnięcia celów w ramach strategii „Europa 2020”; w 
związku z tym wzywa te państwa członkowskie, które nadal nakładają na obywateli 
rumuńskich i bułgarskich ograniczenia na rynku pracy, do usunięcia tych ograniczeń do 
końca 2011 r., zgodnie z terminem określonym w traktacie o przystąpieniu;

17. apeluje o bliższą i skuteczniejszą współpracę między właściwymi organami krajowymi w 
zakresie sprawdzania zgodności umów o pracę z prawem krajowym i prawem UE; 

                                               
1 Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 77.
2 Dz.U. L 155 z 18.6.2009, s. 17.
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zauważa, że należy zagwarantować wzajemne wsparcie i wymianę informacji między 
państwami członkowskimi w przypadku naruszenia prawa; zwraca się do Komisji o 
nadzorowanie tego procesu;

18. nalega, aby państwa członkowskie przyspieszyły wdrażanie dyrektywy 91/533/EWG 
dotyczącej minimalnego zakresu informacji, jakie pracownicy muszą otrzymać od swoich 
pracodawców na temat ich stosunku pracy, w tym wszystkich odpowiednich postanowień 
dotyczących ich sytuacji zatrudnienia w przyjmującym państwie członkowskim;

19. zwraca uwagę, że pracownicy migrujący w UE mogą nie znać przysługujących im praw 
związanych ze świadczeniem usług społecznych, edukacyjnych i zdrowotnych w państwie 
przyjmującym, i w związku z tym wzywa państwa członkowskie i Komisję do bardziej 
aktywnego informowania o prawach, możliwościach i narzędziach wynikających ze 
swobodnego przemieszczania się pracowników mobilnych, ich rodziny i inne 
zainteresowane osoby, kierując te informacje zarówno do indywidualnych osób, jak i do 
szerokiego grona odbiorców;

20. wzywa Komisję do wzmocnienia obecnie obowiązujących ram prawnych regulujących 
uznawanie dyplomów i kwalifikacji zawodowych;

21. wzywa Komisję do korzystania z sieci EURES i innych instrumentów europejskich, które 
dostarczają porad i zapewniają pomoc w zakresie pośrednictwa pracy i rekrutacji, w celu 
udzielania bardziej przystępnych i przejrzystych informacji na temat praw 
przysługujących członkom rodzin pracowników migrujących, a zwłaszcza prawa do 
pracy, praw społecznych i przysługującego ich dzieciom prawa do nauki w przyjmującym 
państwie członkowskim;

22. wskazuje, że zwiększona mobilność pracowników wymaga również aktywnego 
zaangażowania partnerów społecznych, w szczególności związków zawodowych, w celu 
zapewnienia zainteresowanym pracownikom, zwłaszcza pracownikom pracującym 
tymczasowo za granicą, odpowiednich i skutecznych informacji, wsparcia i ochrony w 
odniesieniu do ich praw socjalnych i pracowniczych;

23. nalega, aby państwa członkowskie rygorystycznie kontrolowały funkcjonowanie agencji 
pośrednictwa pracy i zwalczały wykorzystywanie pracowników migrujących w UE w celu 
zapewnienia poszanowania praw tych pracowników migrujących;

24. wzywa Komisję do dokonania przeglądu rozporządzenia Rady (EWG) nr 1612/68 z dnia 
15 października 1968 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz 
Wspólnoty1 w celu uwzględnienia propozycji przedstawionych przez Parlament 
Europejski w niniejszej rezolucji;

25. wzywa do pogłębienia współpracy pomiędzy UE, państwami członkowskimi i państwami 
trzecimi w odniesieniu do opracowywania skutecznych, uczciwych i przejrzystych 
unijnych strategii politycznych w dziedzinie imigracji i migracji wewnątrzunijnej dla 
pracowników pochodzących z państw trzecich w oparciu o solidarność z państwami 
trzecimi i potrzeby występujące na unijnym rynku pracy w kontekście obecnych wyzwań 

                                               
1 Dz.U. L 257 z 19.10.1968, s. 2.
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demograficznych i przyszłego rozwoju gospodarczego;

26. zwraca uwagę, że obywatele UE pracujący w innym państwie członkowskich mogą 
utracić przysługujące im prawo do głosowania w wyborach krajowych po upływie 
dłuższych bądź krótszych okresów; uważa, że Komisja powinna dokonać przeglądu tej 
sytuacji we współpracy z państwami członkowskimi oraz że należy również promować 
znajomość biernego prawa wyborczego i prawa do głosowania zarówno w wyborach 
lokalnych, jak i europejskich;

27. uważa, że państwa członkowskie powinny dopilnować, aby dzieci pracowników 
migrujących w UE nie doświadczały trudności związanych z ich przynależnością 
państwową bądź obywatelstwem ze względu na wybory dokonywane przez ich rodziców 
w kontekście zatrudnienia, a także że szczególne potrzeby dzieci pracowników 
migrujących należy odpowiednio przeanalizować w celu podjęcia skutecznych działań 
politycznych.
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