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Poprawka 1
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Projekt opinii
Umocowanie 1

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
roczne Komisji za rok 2018 w sprawie 
mobilności pracowników w UE,

skreśla się

Or. fr

Poprawka 2
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Projekt opinii
Umocowanie 1 a (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/54/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w 
sprawie środków ułatwiających 
korzystanie z praw przyznanych 
pracownikom w kontekście swobodnego 
przepływu pracowników,

Or. fr

Poprawka 3
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Projekt opinii
Umocowanie 1 b (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
Komisji dla Parlamentu Europejskiego, 
Rady i Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego z dnia 4 
grudnia 2018 r. na temat wdrożenia 
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dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/54/UE w sprawie środków 
ułatwiających korzystanie z praw 
przyznanych pracownikom w kontekście 
swobodnego przepływu pracowników,

Or. fr

Poprawka 4
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Projekt opinii
Umocowanie 1 c (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
specjalne nr 06/2018 Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego „Swobodny 
przepływ pracowników: zapewniono 
podstawową swobodę, lecz lepsze 
ukierunkowanie środków UE ułatwiłoby 
mobilność pracowników”,

Or. fr

Poprawka 5
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Projekt opinii
Umocowanie 1 d (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając rozporządzenie 
(UE) 2019/1149 ustanawiające Europejski 
Urząd ds. Pracy, opublikowane w 
Dzienniku Urzędowym w dniu 11 lipca 
2019 r., i jego wejście w życie w dniu 31 
lipca 2019 r.,

Or. fr
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Poprawka 6
Pina Picierno, Paolo De Castro, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács, Isabel Carvalhais, 
Clara Aguilera, Ivo Hristov, Maria Noichl

Projekt opinii
Umocowanie 2 a (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji 
Europejskiej z dnia 23 marca 2020 r. w 
sprawie wdrożenia uprzywilejowanych 
korytarzy w ramach wytycznych 
dotyczących środków zarządzania 
granicami w celu ochrony zdrowia i 
zapewnienia dostępności towarów i 
podstawowych usług,

Or. en

Poprawka 7
Asim Ademov, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Daniel Buda, Dan-
Ştefan Motreanu

Projekt opinii
Umocowanie 2 a (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając rezolucję 
Parlamentu Europejskiego z dnia 19 
czerwca 2020 r. w sprawie ochrony 
pracowników transgranicznych i 
sezonowych w Unii w kontekście kryzysu 
wywołanego COVID-19 
(2020/2664(RSP)),

Or. en

Poprawka 8
Sarah Wiener
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Umocowanie 2 a (nowe)
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Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając projekt rezolucji w 
sprawie ochrony pracowników 
transgranicznych i sezonowych w Unii w 
kontekście kryzysu wywołanego COVID-
19 (2020/2664(RSP)),

Or. en

Poprawka 9
Pina Picierno, Paolo De Castro, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács, Isabel Carvalhais, 
Clara Aguilera, Ivo Hristov, Maria Noichl

Projekt opinii
Umocowanie 2 b (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji 
Europejskiej z dnia 30 marca 2020 r. 
„Wytyczne dotyczące korzystania ze 
swobodnego przepływu pracowników 
podczas epidemii COVID-19”,

Or. en

Poprawka 10
Sarah Wiener
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Umocowanie 2 b (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając art. 45 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE),

Or. en
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Poprawka 11
Pina Picierno, Paolo De Castro, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács, Isabel Carvalhais, 
Clara Aguilera, Ivo Hristov, Maria Noichl

Projekt opinii
Umocowanie 2 c (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji 
Europejskiej z dnia 16 lipca 2020 r. 
„Wytyczne dotyczące pracowników 
sezonowych w UE w kontekście pandemii 
COVID-19”,

Or. en

Poprawka 12
Sarah Wiener
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że zasada 
swobodnego przepływu pracowników jest 
zapisana w art. 45 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

A. mając na uwadze, że zasada 
swobodnego przepływu pracowników jest 
zapisana w art. 45 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jednak 
samo obywatelstwo Unii nie eliminuje 
podatności pracowników migrujących na 
zagrożenia i możliwości znalezienia się 
przez nich w sytuacjach wyzysku, w tym 
wyzysku przybierającego najbardziej 
niekorzystne formy;

Or. en

Poprawka 13
Sarah Wiener
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)



PE650.469v01-00 8/50 AM\1203070PL.docx

PL

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że mobilność 
pracowników powinna być nie tylko 
wolna, ale również sprawiedliwa; mając 
na uwadze, że zasadę równego 
traktowania zapisano w art. 45 ust. 2 
TFUE i że zakazuje ona wszelkiej 
dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową między 
pracownikami państw członkowskich w 
zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia i 
innych warunków pracy i zatrudnienia; 
mając na uwadze, że zasada ta ma 
zastosowanie w takim samym stopniu do 
pracowników transgranicznych i 
sezonowych, których należy traktować na 
równi z pracownikami będącymi 
obywatelami przyjmującego państwa 
członkowskiego zgodnie z 
prawodawstwem UE, niezależnie od tego, 
czy chodzi o równe prawa, równe warunki 
pracy czy równą ochronę;

Or. en

Poprawka 14
Asger Christensen, Adrián Vázquez Lázara, Linea Søgaard-Lidell, Elsi Katainen, 
Morten Løkkegaard

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że art. 153 ust. 5 
TFUE wyraźnie stanowi, że ustalanie 
płacy minimalnej należy do kompetencji 
krajowych, i zakazuje UE bezpośredniej 
ingerencji w kwestie poziomu 
wynagrodzeń;

Or. en
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Poprawka 15
Asger Christensen, Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Linea 
Søgaard-Lidell, Elsi Katainen, Cristian Ghinea, Morten Løkkegaard

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że rolnictwo jest 
sektorem silnie uzależnionym od pracy 
tymczasowej, pracy o charakterze głównie 
sezonowym, odznaczającej się okresami 
szczytowego zapotrzebowania i wysokim 
poziomem zatrudnienia pracowników 
migrujących w celu zaspokojenia potrzeb i 
wymagań sektora;

Or. en

Poprawka 16
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że jak wynika z 
badania „Zatrudnienie w sektorze rolnym 
Unii Europejskiej” tymczasowi 
pracownicy stanowią zaledwie 8 % 
całkowitej liczby pracowników w sektorze 
rolnym,

Or. fr

Poprawka 17
Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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Ba. mając na uwadze, że działalność 
rolnicza stanowi główną oś 
strukturyzującą tkankę gospodarczą i 
społeczną obszarów wiejskich;

Or. es

Poprawka 18
Daniel Buda, Asim Ademov

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że pracownicy 
sezonowi są uznawani za pracowników o 
krytycznym znaczeniu i są narażeni na 
zagrożenia dla zdrowia podczas 
obowiązywania ograniczeń związanych z 
pandemią;

Or. en

Poprawka 19
Asim Ademov, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Daniel Buda, Dan-
Ştefan Motreanu

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że według 
danych szacunkowych w UE każdego 
roku zatrudnia się od 800 tys. do 1 mln 
pracowników sezonowych, głównie w 
sektorze rolno-spożywczym;

Or. en

Poprawka 20
Anne Sander
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Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze niedobory siły 
roboczej w sektorze rolnym,

Or. fr

Poprawka 21
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Projekt opinii
Motyw B b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bb. mając na uwadze, że w 2011 r. 
wśród pracowników zagranicznych w 
sektorze rolnym UE 1,6 % stanowili 
pracownicy z państw członkowskich UE 
(wewnątrzunijna siła robocza), zaś 2,7 % 
pracownicy z państw trzecich (siła robocza 
spoza UE),

Or. fr

Poprawka 22
Anne Sander

Projekt opinii
Motyw B b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bb. mając na uwadze, że kryzys 
związany z COVID-19 wykazał pilną 
konieczność zapewnienia naszej 
samowystarczalności żywnościowej, co 
oznacza ochronę i tworzenie wysokiej 
jakości miejsc pracy w sektorze rolno-
spożywczym,
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Or. fr

Poprawka 23
Asim Ademov, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Daniel Buda, Dan-
Ştefan Motreanu

Projekt opinii
Motyw B b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bb. mając na uwadze, że COVID-19 
uwydatnił kluczowe znaczenie 
pracowników sezonowych dla 
zapewnienia bezpieczeństwa 
żywnościowego i sprawnego 
funkcjonowania łańcucha dostaw 
żywności w szczytowym momencie kryzysu 
zdrowia publicznego;

Or. en

Poprawka 24
Anne Sander

Projekt opinii
Motyw B c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bc. mając na uwadze, że krajowe 
restrykcje i ograniczenie swobodnego 
przepływu pracowników w związku z 
epidemią COVID-19 spowodowały 
utrudnienia w przekraczaniu granic 
wewnętrznych przez pracowników 
sezonowych i docieraniu przez nich do 
krajów docelowych, co doprowadziło do 
sparaliżowania części sektora rolnego;

Or. fr

Poprawka 25
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Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Projekt opinii
Motyw B c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bc. mając na uwadze istnienie wielu 
już wdrożonych przez Unię Europejską 
instrumentów sprzyjających mobilności 
pracowników, między innymi sieci 
EURES, „Twoja Europa” czy SOLVIT, 
które w znacznej części są nadal nieznane 
opinii publicznej i wobec tego ich 
przydatność jest poddawana w 
wątpliwość;

Or. fr

Poprawka 26
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Projekt opinii
Motyw B d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bd. mając na uwadze, że mobilność 
pracowników jest w szczególności objęta 
zakresem EFS i programu Unii 
Europejskiej na rzecz zatrudnienia i 
innowacji społecznych EaSI, a Trybunał 
Obrachunkowy stwierdził, że 
„Podobieństwo odnośnych celów sprawia, 
że zapewnienie komplementarności tych 
programów pozostaje wyzwaniem” i że 
„Komisja nie dysponuje informacjami na 
temat sposobu, w jaki państwa 
członkowskie korzystają z EFS w celu 
wspierania mobilności pracowników”;

Or. fr

Poprawka 27
Anne Sander
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Projekt opinii
Motyw B d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bd. mając na uwadze, że eksport w 
sektorze rolnym przyczynia się do 
realizacji unijnych celów wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia;

Or. fr

Poprawka 28
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
ustawodawczy Komisji z dnia 28 marca 
2018 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Urzędu ds. Pracy, który ma 
dbać o to, by przepisy UE o mobilności 
zawodowej były egzekwowane w sposób 
sprawiedliwy, prosty i skuteczny;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 29
Clara Aguilera, Ivo Hristov, Carmen Avram, Juozas Olekas, Pina Picierno, Attila Ara-
Kovács, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
ustawodawczy Komisji z dnia 28 marca 
2018 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Urzędu ds. Pracy, który ma 
dbać o to, by przepisy UE o mobilności 

1. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
ustawodawczy Komisji z dnia 28 marca 
2018 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Urzędu ds. Pracy, który ma 
dbać o to, by przepisy UE o mobilności 
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zawodowej były egzekwowane w sposób 
sprawiedliwy, prosty i skuteczny;

zawodowej były egzekwowane w sposób 
sprawiedliwy, prosty i skuteczny, oraz 
zapobiec ograniczeniom takiej mobilności 
na europejskim rynku wewnętrznym, 
stosowanym przez niektóre państwa 
członkowskie w formie biurokratycznych 
przeszkód lub dodatkowych środków, co 
utrudnia dostęp do pracy;

Or. en

Poprawka 30
Asger Christensen, Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Linea 
Søgaard-Lidell, Jérémy Decerle, Cristian Ghinea, Morten Løkkegaard

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
ustawodawczy Komisji z dnia 28 marca 
2018 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Urzędu ds. Pracy, który ma 
dbać o to, by przepisy UE o mobilności 
zawodowej były egzekwowane w sposób 
sprawiedliwy, prosty i skuteczny;

1. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
ustawodawczy Komisji z dnia 28 marca 
2018 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Urzędu ds. Pracy, który ma 
dbać o to, by przepisy UE o mobilności 
zawodowej były egzekwowane w sposób 
sprawiedliwy, prosty i skuteczny; wyraża 
jednak ubolewanie, że Europejski Urząd 
ds. Pracy nie planuje obecnie osiągnięcia 
pełnej operacyjności przed 2024 r.;

Or. en

Poprawka 31
Sarah Wiener
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa Europejski Urząd ds. Pracy, 
aby wspierał działania mające na celu 
uregulowanie, licencjonowanie i 
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monitorowanie agencji rekrutacyjnych (w 
tym agencji mających siedzibę w 
państwach trzecich) i zachęcał 
stowarzyszenia zrzeszające 
przedsiębiorstwa rolne do przyjęcia 
mechanizmów monitorowania i do 
ustanowienia wspólnych standardów 
godnej pracy;

Or. en

Poprawka 32
Asger Christensen, Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Linea 
Søgaard-Lidell, Elsi Katainen, Cristian Ghinea, Morten Løkkegaard

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla ważną i zasadniczą rolę 
pracowników migrujących i sezonowych 
w reagowaniu na okresowe i sezonowe 
szczyty popytu na pracę w sektorze 
rolnym, któremu nie może sprostać 
lokalna podaż pracy;

Or. en

Poprawka 33
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. ubolewa nad tym, że przyczyny 
opracowania niniejszej opinii, czyli 
relatywna trudność w przemieszczaniu się 
pracowników europejskich, pojawiały się 
już w poprzednich tekstach,

Or. fr
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Poprawka 34
Herbert Dorfmann

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że swobodny przepływ 
pracowników, zwłaszcza pracowników 
sezonowych, ma zasadnicze znaczenie dla 
europejskiego sektora rolnego;

Or. it

Poprawka 35
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. przypomina przy tej okazji wnioski 
przedstawione w opinii mniejszości 
złożonej w dniu 20 listopada 2018 r. przy 
głosowaniu w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia 
ustanawiającego Europejski Urząd ds. 
Pracy: „zamierzeniem nowego tekstu jest 
zaradzenie brakom lub niewystarczającym 
możliwościom w różnych dziedzinach 
stwierdzonym przez samą Komisję w 
uzasadnieniu wniosku, które to działanie 
dla zapewnienia skuteczności należałoby 
prowadzić w sposób scentralizowany, 
jednakże scentralizowanie wadliwych 
narzędzi nie doprowadzi do osiągnięcia 
celów, które wyznaczono Urzędowi, w 
większym stopniu niż gdyby narzędzia te 
działały w sposób niezależny, ponadto 
tekst w jego obecnej formie z pewnością 
zostałby zakwestionowany w krótkim 
czasie, dodatkowo ustanawiany Urząd nie 
dysponuje środkami pozwalającymi na 
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sprostanie wielkim wyzwaniom, które 
przed nim stoją”;

Or. fr

Poprawka 36
Asger Christensen, Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Linea 
Søgaard-Lidell, Cristian Ghinea, Morten Løkkegaard

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. zauważa, że w niektórych 
państwach członkowskich, takich jak 
Dania, Włochy i Hiszpania, w ostatnich 
latach nastąpił znaczny wzrost udziału 
pracowników migrujących w rolnictwie;

Or. en

Poprawka 37
Asger Christensen, Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Linea 
Søgaard-Lidell, Elsi Katainen, Jérémy Decerle, Cristian Ghinea, Morten Løkkegaard

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. podkreśla nieproporcjonalnie 
niekorzystny wpływ ograniczeń w 
przemieszczaniu się, które wprowadzono 
w wyniku kryzysu związanego z COVID-
19, na dostępność pracowników 
sezonowych do podjęcia niezbędnej pracy 
w rolnictwie i w całym łańcuchu dostaw 
żywności; w związku z tym zwraca uwagę, 
jak ważny jest w pełni funkcjonujący 
rynek wewnętrzny z jasnymi wytycznymi i 
jednolitymi interpretacjami stosowanymi 
przez państwa członkowskie;

Or. en
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Poprawka 38
Asger Christensen, Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Linea 
Søgaard-Lidell, Jérémy Decerle, Cristian Ghinea, Morten Løkkegaard

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że należy pilnie ulepszyć 
ramy prawne i zwiększyć nacisk na 
wdrażanie i egzekwowanie prawa pracy, w 
tym w zakresie praw pracowniczych oraz 
zabezpieczenia społecznego, szczególnie w 
przypadku niestandardowych form 
zatrudnienia i wyzysku pracowników;

2. zauważa, że należy zapewnić pełne 
i właściwe wdrożenie dyrektywy 
2014/36/UE (w sprawie warunków wjazdu 
i pobytu obywateli państw trzecich w celu 
zatrudnienia w charakterze pracownika 
sezonowego) oraz monitorować je w 
państwach członkowskich, aby zapewnić 
osiągnięcie minimalnych standardów; 
uważa, że należy pilnie ulepszyć ramy 
prawne i zwiększyć nacisk na wdrażanie i 
egzekwowanie prawa pracy, w tym w 
zakresie praw pracowniczych oraz 
zabezpieczenia społecznego, szczególnie w 
przypadku niestandardowych form 
zatrudnienia i wyzysku pracowników; 
ponadto podkreśla znaczenie zasady 
równej płacy za taką samą pracę w tym 
samym miejscu;

Or. en

Poprawka 39
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że należy pilnie ulepszyć 
ramy prawne i zwiększyć nacisk na 
wdrażanie i egzekwowanie prawa pracy, w 
tym w zakresie praw pracowniczych oraz 
zabezpieczenia społecznego, szczególnie w 
przypadku niestandardowych form 
zatrudnienia i wyzysku pracowników;

2. uważa, że należy pilnie przemyśleć 
ramy prawne i zwiększyć nacisk na 
wdrażanie i egzekwowanie prawa pracy, w 
tym w zakresie praw pracowniczych oraz 
zabezpieczenia społecznego, szczególnie w 
przypadku niestandardowych form 
zatrudnienia i wyzysku pracowników, aby 
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unikać nieuczciwej konkurencji między 
państwami członkowskimi;

Or. fr

Poprawka 40
Asim Ademov, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Daniel Buda, Dan-
Ştefan Motreanu

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że należy pilnie ulepszyć 
ramy prawne i zwiększyć nacisk na 
wdrażanie i egzekwowanie prawa pracy, w 
tym w zakresie praw pracowniczych oraz 
zabezpieczenia społecznego, szczególnie w 
przypadku niestandardowych form 
zatrudnienia i wyzysku pracowników;

2. uważa, że należy pilnie ulepszyć 
ramy prawne i zwiększyć nacisk na 
wdrażanie i egzekwowanie prawa pracy, w 
tym w zakresie praw pracowniczych oraz 
zabezpieczenia społecznego, szczególnie w 
przypadku niestandardowych form 
zatrudnienia i wyzysku pracowników, 
wśród których szczególnie podatni na 
zagrożenia są pracownicy transgraniczni i 
sezonowi;

Or. en

Poprawka 41
Daniel Buda, Asim Ademov

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że należy pilnie ulepszyć 
ramy prawne i zwiększyć nacisk na 
wdrażanie i egzekwowanie prawa pracy, w 
tym w zakresie praw pracowniczych oraz 
zabezpieczenia społecznego, szczególnie w 
przypadku niestandardowych form 
zatrudnienia i wyzysku pracowników;

2. uważa, że należy pilnie ulepszyć 
ramy prawne i zwiększyć nacisk na 
wdrażanie i egzekwowanie prawa pracy, w 
tym w zakresie praw pracowniczych oraz 
zabezpieczenia społecznego i opieki 
medycznej, szczególnie w przypadku 
niestandardowych form zatrudnienia i 
wyzysku pracowników;

Or. en
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Poprawka 42
Asger Christensen, Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Linea 
Søgaard-Lidell, Elsi Katainen, Jérémy Decerle, Cristian Ghinea, Morten Løkkegaard

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wyraża zaniepokojenie warunkami 
pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
warunkami socjalnymi, z jakimi mierzą 
się niektórzy pracownicy migrujący i 
sezonowi, oraz wskazuje na znaczenie 
monitorowania zgodności z przepisami 
dotyczącymi zatrudnienia, zwalczania 
pracy nierejestrowanej oraz 
monitorowania przestrzegania 
standardów opieki społecznej i 
bezpieczeństwa, które wspierają integrację 
społeczną i gospodarczą pracowników 
migrujących i sezonowych;

Or. en

Poprawka 43
Pina Picierno, Paolo De Castro, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács, Isabel Carvalhais, 
Clara Aguilera, Ivo Hristov, Maria Noichl

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa do szybkiego wdrożenia 
Europejskiego filaru praw socjalnych, a w 
szczególności dyrektywy (UE) 2019/1152 
w sprawie przejrzystych i 
przewidywalnych warunków pracy, aby 
zagwarantować m.in. prawo do 
sprawiedliwego i równego traktowania w 
zakresie warunków pracy, dostępu do 
ochrony socjalnej i szkoleń dla 
pracowników;
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Or. en

Poprawka 44
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla w związku z tym, że 
uznanie pracy kobiet w sektorze rolnym 
ma zasadnicze znaczenie, w szczególności 
aby nadać małżonkom w sektorze rolnym 
odpowiedni status zawodowy, który 
umożliwi im dostęp do zabezpieczenia 
społecznego, do szkoleń, urlopu 
macierzyńskiego i emerytury;

Or. fr

Poprawka 45
Asim Ademov, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Daniel Buda, Dan-
Ştefan Motreanu

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zauważa z zaniepokojeniem 
niepewne warunki pracy i życia, na jakie 
często narażeni są pracownicy sezonowi i 
transgraniczni, oraz wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia, aby ci 
pracownicy byli traktowani równo, byli 
objęci ochroną socjalną i mieli dostęp do 
opieki zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 46
Pina Picierno, Paolo De Castro, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács, Isabel Carvalhais, 
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Clara Aguilera, Ivo Hristov, Maria Noichl

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. potępia wykorzystywanie 
pracowników sektora rolno-spożywczego, 
które jest poważnym zjawiskiem mającym 
szczególnie niekorzystny wpływ na 
pracowników sezonowych i na pracujące 
kobiety; podkreśla, że pracownicy o 
słabszej pozycji na rynku, tacy jak kobiety 
i migranci, są szczególnie narażeni na 
przemoc fizyczną i psychiczną; w związku 
z tym wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do nasilenia działań 
mających na celu zapobieganie wyzyskowi 
i wszelkim innym formom nadużyć oraz 
zwalczanie i karanie tych zjawisk;

Or. en

Poprawka 47
Daniel Buda, Asim Ademov

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę, że lepsze 
ukierunkowanie środków UE sprzyjałoby 
mobilności pracowników, umożliwiając 
tym samym lepsze wykorzystanie 
dostępnych informacji oraz usprawnienie 
gromadzenia i wykorzystywania danych 
dotyczących wzorców przepływów 
pracowników oraz dysproporcji na rynku 
pracy;

3. zwraca uwagę, że lepsze 
ukierunkowanie środków UE sprzyjałoby 
mobilności pracowników, umożliwiając 
tym samym lepsze wykorzystanie 
dostępnych informacji oraz usprawnienie 
gromadzenia i wykorzystywania danych 
dotyczących wzorców przepływów 
pracowników oraz dysproporcji na rynku 
pracy; wzywa do wspierania ochrony 
pracowników narażonych na zagrożenia 
w sektorze rolno-spożywczym;

Or. en
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Poprawka 48
Asger Christensen, Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Linea 
Søgaard-Lidell, Jérémy Decerle, Cristian Ghinea, Morten Løkkegaard

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę, że lepsze 
ukierunkowanie środków UE sprzyjałoby 
mobilności pracowników, umożliwiając 
tym samym lepsze wykorzystanie 
dostępnych informacji oraz usprawnienie 
gromadzenia i wykorzystywania danych 
dotyczących wzorców przepływów 
pracowników oraz dysproporcji na rynku 
pracy;

3. zwraca uwagę, że lepsze 
ukierunkowanie środków UE, takich jak 
środki w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz narzędzia 
wchodzące w zakres programu Unii 
Europejskiej na rzecz zatrudnienia i 
innowacji społecznych (EaSI), sprzyjałoby 
mobilności i włączeniu pracowników oraz 
upowszechnianiu szkoleń i świadomości 
na temat zdrowia i bezpieczeństwa, 
umożliwiając tym samym lepsze 
wykorzystanie dostępnych informacji oraz 
usprawnienie gromadzenia i 
wykorzystywania danych dotyczących 
wzorców przepływów pracowników oraz 
dysproporcji na rynku pracy;

Or. en

Poprawka 49
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę, że lepsze 
ukierunkowanie środków UE sprzyjałoby 
mobilności pracowników, umożliwiając 
tym samym lepsze wykorzystanie 
dostępnych informacji oraz usprawnienie 
gromadzenia i wykorzystywania danych 
dotyczących wzorców przepływów 
pracowników oraz dysproporcji na rynku 
pracy;

3. zwraca uwagę, że lepsze 
ukierunkowanie środków UE i wymiana 
informacji między państwami 
członkowskimi sprzyjałyby, w 
uzasadnionych przypadkach, mobilności 
pracowników w sektorze rolnym;

Or. fr
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Poprawka 50
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję, by zgodnie z 
zaleceniami Trybunału Obrachunkowego 
przedstawionymi w sprawozdaniu 
specjalnym nr 06 z 2018 r. udoskonaliła 
ramy monitorowania projektów 
partnerstwa transgranicznego w ramach 
osi EaSI-EURES, aby istniał wyraźny 
związek między celami, produktami i 
rezultatami na etapie składania wniosku, 
w celu zagwarantowania skutecznego 
wykorzystania funduszy i zapewnienia ich 
rzeczywistej przydatności;

Or. fr

Poprawka 51
Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uznaje postępy poczynione w 
państwach członkowskich w zakresie 
ochrony pracowników tymczasowych na 
obszarach wiejskich; odrzuca kampanię 
rozsiewania pogłosek i dezinformacji o 
sytuacji pracowników rolnych; podkreśla, 
że państwa członkowskie Unii 
Europejskiej przestrzegają praw 
pracowników rolnych;

Or. es
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Poprawka 52
Herbert Dorfmann

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że europejscy 
pracownicy sezonowi w rolnictwie często 
nie są w stanie przewidzieć z dużym 
wyprzedzeniem trasy podróży oraz czasu 
pobytu w innym państwie członkowskim; 
w związku z tym potrzebują oni doraźnych 
przepisów i szybkich kontroli, aby móc 
swobodnie przemieszczać się w granicach 
Unii;

Or. it

Poprawka 53
Sarah Wiener
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla potrzebę powiązania 
wspólnej polityki rolnej i polityki 
społecznej UE przez uzależnienie 
płatności w ramach WPR od 
przestrzegania przepisów dotyczących 
pracy, zdrowia i bezpieczeństwa, a także 
przepisów dotyczących ochrony 
środowiska, w celu wspierania równego 
traktowania i ochrony środowiska;

Or. en

Poprawka 54
Sarah Wiener
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. wzywa Komisję do zadbania o to, 
by w ramach strategii „od pola do stołu” 
oraz obecnego przeglądu wspólnej polityki 
rolnej została uwzględniona kwestia 
pracowników rolnych w Europie, w tym 
pracowników sezonowych, migrujących i 
innych pracowników mobilnych;

Or. en

Poprawka 55
Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. stwierdza występowanie 
odosobnionych przypadków poważnych 
naruszeń przepisów prawa pracy w 
niektórych gospodarstwach i wzywa do 
przeprowadzania przykładnych 
interwencji w obronie praw pracowników 
rolnych;

Or. es

Poprawka 56
Sarah Wiener
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. zauważa, że programy rozwoju 
obszarów wiejskich w ramach WPR mogą 
być wykorzystywane do wspierania 
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integracji migrantów i uchodźców na 
obszarach wiejskich za pomocą opartych 
na prawach strategii politycznych 
dotyczących usług, mieszkalnictwa, 
transportu, zdrowia, infrastruktury i 
dywersyfikacji gospodarczej, które mogą 
stymulować rozwój obszarów wiejskich;

Or. en

Poprawka 57
Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. zwraca uwagę, że kontrole pracy w 
gospodarstwach rolnych muszą być 
proporcjonalne i nie mogą uniemożliwiać 
normalnej działalności gospodarstwa;

Or. es

Poprawka 58
Sarah Wiener
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3d. podkreśla, że dyskryminacji i 
nadużyciom związanym z płcią w systemie 
rolno-spożywczym można przeciwdziałać 
przez działania wspierające – np. w 
ramach europejskiej strategii na rzecz 
równouprawnienia płci (2020–2025) – 
które zachęcają wszystkie podmioty w 
łańcuchach dostaw, od rolników po 
sprzedawców detalicznych, do 
wprowadzenia w modelach biznesowych 
polityki uwzględniającej kwestie płci;
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Or. en

Poprawka 59
Asger Christensen, Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Linea 
Søgaard-Lidell, Jérémy Decerle, Cristian Ghinea, Morten Løkkegaard

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że pomagający członkowie 
rodziny nadal stanowią zdecydowaną 
większość rolniczej siły roboczej w 
Europie oraz że niewystarczający stopień 
wymiany pokoleń, który z roku na rok 
powoduje zmniejszenie liczby rolników, 
jest jednym z największych wyzwań 
sektora rolniczego UE;

4. uważa, że pomagający członkowie 
rodziny nadal stanowią zdecydowaną 
większość rolniczej siły roboczej w 
Europie oraz że niewystarczający stopień 
wymiany pokoleń, który z roku na rok 
powoduje zmniejszenie liczby rolników, 
jest jednym z największych wyzwań 
sektora rolniczego UE; zauważa, że środki 
WPR ukierunkowane na młodych 
rolników pomagają w utrzymaniu 
zatrudnienia w rolnictwie, tj. przez 
wspieranie dziedziczenia gospodarstw 
rolnych i tworzenie lokalnych miejsc 
pracy zarówno w rolnictwie, jak i w jego 
sektorach wyższego i niższego szczebla; 
wyraża jednak ubolewanie, że ta 
pozytywna tendencja ma nadal bardzo 
ograniczone oddziaływanie z powodu 
wielu innych czynników gospodarczych 
wpływających na zatrudnienie w 
rolnictwie, takich jak dostęp do kredytów i 
gruntów, a także brak planowania 
dziedziczenia i brak zachęt podatkowych;

Or. en

Poprawka 60
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka
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4. uważa, że pomagający członkowie 
rodziny nadal stanowią zdecydowaną 
większość rolniczej siły roboczej w 
Europie oraz że niewystarczający stopień 
wymiany pokoleń, który z roku na rok 
powoduje zmniejszenie liczby rolników, 
jest jednym z największych wyzwań 
sektora rolniczego UE;

4. uważa, że pomagający członkowie 
rodziny nadal stanowią zdecydowaną 
większość rolniczej siły roboczej w 
Europie oraz że niewystarczający stopień 
wymiany pokoleń, który z roku na rok 
powoduje zmniejszenie liczby rolników, 
jest jednym z największych wyzwań 
sektora rolniczego UE; podkreśla, że 
utratę atrakcyjności tego sektora, w 
szczególności dla młodych osób, należy 
traktować jako istotny problem; jeśli chce 
się utrzymać wysoką jakość europejskiego 
rolnictwa, praca rolnika powinna nadal 
być przyszłościowym, atrakcyjnym, 
szanowanym i opłacalnym zawodem; 
zachęca w związku z tym Komisję do 
zwiększenia starań mających na celu 
zagwarantowanie atrakcyjności 
zatrudnienia w sektorze rolnym dla 
młodych pokoleń;

Or. fr

Poprawka 61
Michaela Šojdrová, Asim Ademov, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Marlene Mortler, 
Dan-Ştefan Motreanu

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że pomagający członkowie 
rodziny nadal stanowią zdecydowaną 
większość rolniczej siły roboczej w 
Europie oraz że niewystarczający stopień 
wymiany pokoleń, który z roku na rok 
powoduje zmniejszenie liczby rolników, 
jest jednym z największych wyzwań 
sektora rolniczego UE;

4. uważa, że pomagający członkowie 
rodziny nadal stanowią zdecydowaną 
większość rolniczej siły roboczej w 
Europie oraz że niewystarczający stopień 
wymiany pokoleń, który z roku na rok 
powoduje zmniejszenie liczby rolników, 
jest jednym z największych wyzwań 
sektora rolniczego UE; konieczne jest 
zatem wspieranie następnego pokolenia 
rolników prowadzących gospodarstwa 
rodzinne, jak również nowych młodych 
rolników, ponieważ to wsparcie jest 
zintegrowane z WPR;

Or. en
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Poprawka 62
Clara Aguilera, Ivo Hristov, Carmen Avram, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina 
Picierno, Attila Ara-Kovács, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że pomagający członkowie 
rodziny nadal stanowią zdecydowaną 
większość rolniczej siły roboczej w 
Europie oraz że niewystarczający stopień 
wymiany pokoleń, który z roku na rok 
powoduje zmniejszenie liczby rolników, 
jest jednym z największych wyzwań 
sektora rolniczego UE;

4. uważa, że pomagający członkowie 
rodziny nadal stanowią zdecydowaną 
większość rolniczej siły roboczej w 
Europie oraz że niewystarczający stopień 
wymiany pokoleń, do którego przyczynia 
się nierentowność wielu gospodarstw 
rolnych sprawiająca, że włączenie się w tę 
działalność jest nieatrakcyjne dla 
młodzieży, oraz który z roku na rok 
powoduje zmniejszenie liczby rolników, 
jest jednym z największych wyzwań 
sektora rolniczego UE;

Or. en

Poprawka 63
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że pomagający członkowie 
rodziny nadal stanowią zdecydowaną 
większość rolniczej siły roboczej w 
Europie oraz że niewystarczający stopień 
wymiany pokoleń, który z roku na rok 
powoduje zmniejszenie liczby rolników, 
jest jednym z największych wyzwań 
sektora rolniczego UE;

4. uważa, że pomagający członkowie 
rodziny nadal stanowią zdecydowaną 
większość rolniczej siły roboczej w 
Europie oraz że niewystarczający stopień 
wymiany pokoleń, który, obok innych 
czynników, takich jak brak usług na 
obszarach wiejskich, z roku na rok 
powoduje zmniejszenie liczby rolników, 
jest jednym z największych wyzwań 
sektora rolniczego UE;

Or. fr
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Poprawka 64
Daniel Buda, Asim Ademov

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że pomagający członkowie 
rodziny nadal stanowią zdecydowaną 
większość rolniczej siły roboczej w 
Europie oraz że niewystarczający stopień 
wymiany pokoleń, który z roku na rok 
powoduje zmniejszenie liczby rolników, 
jest jednym z największych wyzwań 
sektora rolniczego UE;

4. uważa, że pomagający członkowie 
rodziny nadal stanowią zdecydowaną 
większość rolniczej siły roboczej w 
Europie oraz że niewystarczający stopień 
wymiany pokoleń oraz tendencje 
demograficzne, które z roku na rok 
powodują zmniejszenie liczby rolników, są 
największymi wyzwaniami sektora 
rolniczego UE;

Or. en

Poprawka 65
Sarah Wiener
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że pomagający członkowie 
rodziny nadal stanowią zdecydowaną 
większość rolniczej siły roboczej w 
Europie oraz że niewystarczający stopień 
wymiany pokoleń, który z roku na rok 
powoduje zmniejszenie liczby rolników, 
jest jednym z największych wyzwań 
sektora rolniczego UE;

4. uważa, że pomagający członkowie 
rodziny stanowią większość rolniczej siły 
roboczej w Europie oraz że 
niewystarczający stopień wymiany pokoleń 
jest jednym z największych wyzwań 
sektora rolniczego UE, dlatego też należy 
szczególnie promować i wspierać nowe 
podmioty i młodych rolników;

Or. en

Poprawka 66
Anne Sander
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Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że dostosowanie 
kwalifikacji i umiejętności do możliwości 
zatrudnienia w sektorze rolnym stanowi 
warunek konieczny dla powstania 
konkurencyjnego rynku pracy w Unii 
Europejskiej; podkreśla rosnące 
zapotrzebowanie na wykwalifikowanych 
pracowników w sektorze rolnym 
wynikające z dywersyfikacji zadań; 
zachęca państwa członkowskie do 
dostosowania szkolenia w sektorze rolnym 
do potrzeb rynku pracy w tym sektorze 
oraz do promowania kształcenia przez 
całe życie w celu zaradzenia niedoborom 
siły roboczej;

Or. fr

Poprawka 67
Pina Picierno, Paolo De Castro, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács, Isabel Carvalhais, 
Clara Aguilera, Ivo Hristov, Maria Noichl

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla konieczność 
zagwarantowania bezpieczeństwa 
łańcuchów dostaw rolno-spożywczych i 
bezpieczeństwa żywnościowego, zwłaszcza 
w czasie obecnego kryzysu związanego z 
COVID-19; zauważa, że pracownicy 
sezonowi mają kluczowe znaczenie dla 
sprawnego i właściwego funkcjonowania 
sektorów rolnych, w szczególności 
sektorów owoców, warzyw i wina; zwraca 
uwagę, że zasadnicze znaczenie ma 
ochrona i zagwarantowanie praw, zdrowia 
i bezpieczeństwa pracowników w 
sektorach rolno-spożywczych, zwłaszcza w 
czasie obecnego kryzysu związanego z 
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COVID-19;

Or. en

Poprawka 68
Balázs Hidvéghi

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że pracownicy sezonowi 
odgrywają ważną rolę w sektorze 
rolnictwa, dlatego niezwykle ważne jest 
zagwarantowanie ich praw w zakresie 
warunków pracy, zapewniających taki 
sam poziom ochrony, jaki obowiązuje 
pracowników domowych, a ponadto 
zagwarantowanie, by prawo do 
zabezpieczenia społecznego było 
zapewniane przez państwo członkowskie 
zatrudnienia zgodnie z zasadą lex loci 
laboris;

Or. en

Poprawka 69
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że jedną z głównych 
przyczyn trudności z wymianą 
pokoleniową i utrzymaniem atrakcyjności 
działalności rolniczej jest całkowity i 
obserwowany od dawna brak godziwego 
wynagrodzenia w bezpośrednim 
powiązaniu z prawami rządzącymi 
rynkiem europejskim i międzynarodowym;

Or. fr
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Poprawka 70
Asim Ademov, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Daniel Buda, Dan-
Ştefan Motreanu

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zwraca uwagę, że niedobór podaży 
pracy sprawia, że unijni rolnicy i 
producenci żywności są w coraz większym 
stopniu zależni od pracy najemnej i 
sezonowej, a znaczna część sezonowych 
pracowników rolnych w UE pochodzi 
głównie ze słabszych pod względem 
ekonomicznym grup społecznych z 
Europy Środkowej i Wschodniej;

Or. en

Poprawka 71
Clara Aguilera, Ivo Hristov, Carmen Avram, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina 
Picierno, Attila Ara-Kovács, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla znaczenie zapewnienia 
na obszarach wiejskich niezbędnych 
podstawowych usług publicznych, aby 
umożliwić właściwe i trwałe włączenie 
kobiet do wszelkiej działalności 
zawodowej na tych obszarach;

Or. en

Poprawka 72
Sarah Wiener
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. stwierdza, że w europejskim 
sektorze rolnym oprócz właścicieli 
gruntów i ich rodzin jest zatrudnionych 10 
mln osób, które stanowią ważną część 
ludności wiejskiej;

Or. en

Poprawka 73
Emmanouil Fragkos

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że ukierunkowane 
wsparcie dla trójtorowej współpracy w 
sektorze rolnym, obejmującej badania 
naukowe i przedsiębiorczość, może 
przynieść znaczące rezultaty;

Or. el

Poprawka 74
Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że brak wykwalifikowanej 
siły roboczej jest jednym z głównych 
problemów gospodarstw rolnych na 
południu Europy;

Or. es
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Poprawka 75
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. przypomina o zasadniczej roli, jaką 
odgrywają rolnicze technika i szkoły 
wyższe w tworzeniu europejskiej 
przestrzeni edukacyjnej i badawczej; 
podkreśla znaczenie ułatwienia przyszłym 
specjalistom z sektora rolnego dostępu do 
europejskiego programu mobilności 
Erasmus+, aby umożliwić im zdobywanie 
nowych umiejętności i zwiększanie 
kompetencji, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu uznawania kwalifikacji 
na poziomie europejskim;

Or. fr

Poprawka 76
Asim Ademov, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Daniel Buda, Dan-
Ştefan Motreanu

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. wyraża ubolewanie, że COVID-19 
zwiększył ryzyko zawodowe w obszarze 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników 
sezonowych, co doprowadziło do dalszego 
rozprzestrzeniania się zakażeń i skupisk 
choroby; w związku z tym zachęca 
państwa członkowskie do pełnego 
wykorzystania niedawno przyjętych 
wytycznych dotyczących pracowników 
sezonowych w UE w kontekście wybuchu 
epidemii COVID-19, aby lepiej 
zagwarantować tym pracownikom prawa, 
zdrowie i bezpieczeństwo;

Or. en
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Poprawka 77
Sarah Wiener
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. zwraca uwagę na potrzebę 
opracowania całościowego europejskiego 
kodeksu migracji, uwzględniającego 
obszary, w których pracownicy migrujący 
są narażeni na zagrożenia, 
zmniejszającego nierówności, 
zapewniającego wszystkim pracownikom 
godne warunki pracy i umożliwiającego 
migrantom odgrywanie aktywnej roli w 
społecznościach wiejskich;

Or. en

Poprawka 78
Asger Christensen, Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Linea 
Søgaard-Lidell, Jérémy Decerle, Cristian Ghinea, Morten Løkkegaard, Elsi Katainen

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę, że innowacje 
technologiczne stanowią siłę napędową 
zamian strukturalnych zarówno w 
gospodarstwach rolnych, jak i na rynkach 
pracy w rolnictwie oraz że przez niski 
poziom wykształcenia rolniczego osób 
zarządzających gospodarstwami, który 
dodatkowo różni się istotnie w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
wiele gospodarstw europejskich nie jest 
wystarczająco przygotowanych do 
wdrażania innowacji technologicznych;

5. zwraca uwagę, że innowacje 
technologiczne stanowią siłę napędową 
zamian strukturalnych zarówno w 
gospodarstwach rolnych, jak i na rynkach 
pracy w rolnictwie oraz że przez niski 
poziom wykształcenia rolniczego osób 
zarządzających gospodarstwami, który 
dodatkowo różni się istotnie w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
wiele gospodarstw europejskich nie jest 
wystarczająco przygotowanych do 
wdrażania innowacji technologicznych; 
zauważa, że obecna tendencja do 
rozwijania sektora rolnego 
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zorientowanego na technologię może 
spowodować wzrost kosztów pracy, 
ponieważ rolnictwo będzie wymagało 
bardziej wykwalifikowanej siły roboczej; 
podkreśla, że wszyscy pracownicy tego 
sektora będą potrzebowali 
intensywniejszego szkolenia, kształcenia i 
podnoszenia kwalifikacji, aby sprostać 
wyzwaniu, jakim jest zwiększona 
innowacyjność technologiczna i 
wzmożona modernizacja, oraz zauważa, że 
takie intensywniejsze szkolenie powinno 
być planowane w ścisłej współpracy z 
partnerami społecznymi na rynku pracy;

Or. en

Poprawka 79
Sarah Wiener
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę, że innowacje 
technologiczne stanowią siłę napędową 
zamian strukturalnych zarówno w 
gospodarstwach rolnych, jak i na rynkach 
pracy w rolnictwie oraz że przez niski 
poziom wykształcenia rolniczego osób 
zarządzających gospodarstwami, który 
dodatkowo różni się istotnie w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
wiele gospodarstw europejskich nie jest 
wystarczająco przygotowanych do 
wdrażania innowacji technologicznych;

5. zwraca uwagę, że innowacje 
technologiczne stanowią siłę napędową 
zamian strukturalnych zarówno w 
gospodarstwach rolnych, jak i na rynkach 
pracy w rolnictwie oraz że przez niski 
poziom wykształcenia rolniczego osób 
zarządzających gospodarstwami i 
pracowników gospodarstw, który 
dodatkowo różni się istotnie w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
wiele gospodarstw europejskich nie jest 
wystarczająco przygotowanych do 
wdrażania innowacji technologicznych; 
podkreśla potrzebę zapewnienia wsparcia 
i doradztwa w zakresie zrównoważonego 
rozwoju i cyfryzacji; uważa, że należy 
potraktować priorytetowo zapewnianie 
podstawowych umiejętności cyfrowych 
wszystkim osobom związanym z 
działalnością rolniczą, w tym zapewnianie 
informacji na temat ich praw i 
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obowiązków związanych z cyfryzacją;

Or. en

Poprawka 80
Pina Picierno, Paolo De Castro, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács, Isabel Carvalhais, 
Ivo Hristov, Maria Noichl

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę, że innowacje 
technologiczne stanowią siłę napędową 
zamian strukturalnych zarówno w 
gospodarstwach rolnych, jak i na rynkach 
pracy w rolnictwie oraz że przez niski 
poziom wykształcenia rolniczego osób 
zarządzających gospodarstwami, który 
dodatkowo różni się istotnie w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
wiele gospodarstw europejskich nie jest 
wystarczająco przygotowanych do 
wdrażania innowacji technologicznych;

5. zwraca uwagę, że innowacje 
technologiczne, sztuczna inteligencja (AI) 
i technologie cyfrowe stanowią siłę 
napędową zamian strukturalnych zarówno 
w gospodarstwach rolnych, jak i na 
rynkach pracy w rolnictwie oraz że przez 
niski poziom wykształcenia rolniczego 
osób zarządzających gospodarstwami i 
pracowników gospodarstw, który 
dodatkowo różni się istotnie w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
wiele gospodarstw europejskich nie jest 
wystarczająco przygotowanych do 
wdrażania takich innowacji; wzywa zatem 
do promowania szkoleń i podnoszenia 
kwalifikacji w zakresie technologii 
cyfrowych, a także do zapewniania 
wsparcia i doradztwa zarówno 
pracownikom, jak i pracodawcom w 
sektorze rolnym;

Or. en

Poprawka 81
Daniel Buda, Asim Ademov

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę, że innowacje 5. zwraca uwagę, że innowacje 
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technologiczne stanowią siłę napędową 
zamian strukturalnych zarówno w 
gospodarstwach rolnych, jak i na rynkach 
pracy w rolnictwie oraz że przez niski 
poziom wykształcenia rolniczego osób 
zarządzających gospodarstwami, który 
dodatkowo różni się istotnie w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
wiele gospodarstw europejskich nie jest 
wystarczająco przygotowanych do 
wdrażania innowacji technologicznych;

technologiczne stanowią siłę napędową 
zamian strukturalnych zarówno w 
gospodarstwach rolnych, jak i na rynkach 
pracy w rolnictwie oraz że przez niski 
poziom wykształcenia rolniczego osób 
zarządzających gospodarstwami, który 
dodatkowo różni się istotnie w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
wiele gospodarstw europejskich nie jest 
wystarczająco przygotowanych do 
wdrażania innowacji technologicznych, 
oraz nalega, aby usługi doradcze dla 
rolników odgrywały ważną rolę w 
dostarczaniu rolnikom informacji 
technologicznych i naukowych oraz 
zwiększały dostęp do innowacji;

Or. en

Poprawka 82
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę, że innowacje 
technologiczne stanowią siłę napędową 
zamian strukturalnych zarówno w 
gospodarstwach rolnych, jak i na rynkach 
pracy w rolnictwie oraz że przez niski 
poziom wykształcenia rolniczego osób 
zarządzających gospodarstwami, który 
dodatkowo różni się istotnie w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
wiele gospodarstw europejskich nie jest 
wystarczająco przygotowanych do 
wdrażania innowacji technologicznych;

5. zwraca uwagę, że innowacje 
technologiczne stanowią siłę napędową 
zamian strukturalnych zarówno w 
gospodarstwach rolnych, jak i na rynkach 
pracy w rolnictwie oraz że wiele 
gospodarstw europejskich nie jest 
wystarczająco przygotowanych lub 
dostosowanych do przyswojenia innowacji 
technologicznych, i że w związku z tym 
należy wzmocnić szkolenie i wsparcie w 
dziedzinie nowych technologii w ramach 
rolniczego kształcenia zawodowego;

Or. fr

Poprawka 83
Ivo Hristov
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę, że innowacje 
technologiczne stanowią siłę napędową 
zamian strukturalnych zarówno w 
gospodarstwach rolnych, jak i na rynkach 
pracy w rolnictwie oraz że przez niski 
poziom wykształcenia rolniczego osób 
zarządzających gospodarstwami, który 
dodatkowo różni się istotnie w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
wiele gospodarstw europejskich nie jest 
wystarczająco przygotowanych do 
wdrażania innowacji technologicznych;

5. zwraca uwagę, że innowacje 
technologiczne stanowią siłę napędową 
zamian strukturalnych zarówno w 
gospodarstwach rolnych, jak i na rynkach 
pracy w rolnictwie, co można wyjaśnić 
niskim poziomem wykształcenia 
rolniczego osób zarządzających 
gospodarstwami, który dodatkowo różni 
się istotnie w poszczególnych państwach 
członkowskich, lub brakiem 
kompleksowej polityki w poszczególnych 
państwach członkowskich dotyczącej 
cyfryzacji i wprowadzania nowych 
technologii w sektorze rolnictwa;

Or. bg

Poprawka 84
Clara Aguilera, Ivo Hristov, Carmen Avram, Maria Noichl, Juozas Olekas, Isabel 
Carvalhais, Paolo De Castro

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę, że innowacje 
technologiczne stanowią siłę napędową 
zamian strukturalnych zarówno w 
gospodarstwach rolnych, jak i na rynkach 
pracy w rolnictwie oraz że przez niski 
poziom wykształcenia rolniczego osób 
zarządzających gospodarstwami, który 
dodatkowo różni się istotnie w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
wiele gospodarstw europejskich nie jest 
wystarczająco przygotowanych do 
wdrażania innowacji technologicznych;

5. zwraca uwagę, że innowacje 
technologiczne i technologia cyfrowa 
stanowią siłę napędową zamian 
strukturalnych zarówno w gospodarstwach 
rolnych, jak i na rynkach pracy w 
rolnictwie oraz że przez niski poziom 
wykształcenia rolniczego osób 
zarządzających gospodarstwami, który 
dodatkowo różni się istotnie w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
wiele gospodarstw europejskich nie jest 
wystarczająco przygotowanych do 
wdrażania innowacji technologicznych;

Or. en
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Poprawka 85
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę, że innowacje 
technologiczne stanowią siłę napędową 
zamian strukturalnych zarówno w 
gospodarstwach rolnych, jak i na rynkach 
pracy w rolnictwie oraz że przez niski 
poziom wykształcenia rolniczego osób 
zarządzających gospodarstwami, który 
dodatkowo różni się istotnie w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
wiele gospodarstw europejskich nie jest 
wystarczająco przygotowanych do 
wdrażania innowacji technologicznych;

5. zwraca uwagę, że innowacje 
technologiczne stanowią siłę napędową 
zamian strukturalnych zarówno w 
gospodarstwach rolnych, jak i na rynkach 
pracy w rolnictwie oraz że wiele 
gospodarstw europejskich powinno 
uzyskać wsparcie w procesie 
przechodzenia do innowacji 
technologicznych poprzez szkolenie 
specjalistów z sektora rolnego, w 
szczególności w dziedzinie technologii 
cyfrowych;

Or. fr

Poprawka 86
Pina Picierno, Paolo De Castro, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács, Isabel Carvalhais, 
Clara Aguilera, Ivo Hristov, Maria Noichl

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że nowa WPR powinna 
mieć wymiar społeczny oraz powinna być 
powiązana z warunkiem przestrzegania 
wymogów i norm socjalnych i 
pracowniczych, chroniąc prawa, płace i 
zabezpieczenie społeczne wszystkich 
pracowników, w tym pracowników 
sezonowych, którzy są najbardziej ze 
wszystkich podmiotów obecnych na rynku 
narażeni na zagrożenia;

Or. en
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Poprawka 87
Emmanouil Fragkos

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zauważa, że dynamiczna 
transformacja cyfrowa wywołana 
wyzwaniami, jakie przyniósł 2020 r., może 
znacznie przyczynić się do zahamowania 
spadku liczby ludności wiejskiej, jeśli 
zostanie wsparta skoordynowanymi 
inwestycjami sektora prywatnego i 
publicznego;

Or. el

Poprawka 88
Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że w celu stworzenia 
wysokiej jakości miejsc pracy konieczne 
jest, aby gospodarstwa rolne i hodowlane 
były rentowne i nie prowadziły sprzedaży 
poniżej kosztów produkcji;

Or. es

Poprawka 89
Mazaly Aguilar

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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5b. uważa, że niektóre regionalne 
systemy wsparcia dla pracowników 
zatrudnionych w niepełnym wymiarze 
czasu pracy przyczyniają się do rozwoju 
szarej strefy i zatrudnienia 
nieformalnego;

Or. es

Poprawka 90
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przypomina, że dbałość o 
zatrudnienie w rolnictwie odgrywa 
kluczową rolę w podtrzymywaniu 
funkcjonowania gospodarki wiejskiej, 
przez co jest niezwykle ważna;

6. przypomina, że dbałość o 
zatrudnienie w rolnictwie odgrywa 
kluczową rolę w podtrzymywaniu 
funkcjonowania gospodarki wiejskiej i 
zagospodarowaniu przestrzennym, przez 
co jest niezwykle ważna, ponieważ 
generuje wiele innych miejsc pracy w 
innych dziedzinach; podkreśla potencjał 
tworzenia miejsc pracy w sektorze 
agroturystyki, który należy wobec tego 
promować;

Or. fr

Poprawka 91
Clara Aguilera, Ivo Hristov, Carmen Avram, Juozas Olekas, Pina Picierno, Attila Ara-
Kovács, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przypomina, że dbałość o 
zatrudnienie w rolnictwie odgrywa 
kluczową rolę w podtrzymywaniu 
funkcjonowania gospodarki wiejskiej, 
przez co jest niezwykle ważna;

6. przypomina, że dbałość o 
zatrudnienie w rolnictwie i odpowiednia 
rentowność gospodarstw rolnych mają 
zasadnicze znaczenie dla podtrzymywania 
funkcjonowania gospodarki wiejskiej, 
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przez co są niezwykle ważne, co wskazuje 
na pilną potrzebę podjęcia działań 
wykraczających poza reformę WPR;

Or. en

Poprawka 92
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przypomina, że dbałość o 
zatrudnienie w rolnictwie odgrywa 
kluczową rolę w podtrzymywaniu 
funkcjonowania gospodarki wiejskiej, 
przez co jest niezwykle ważna;

6. przypomina, że dbałość o 
zatrudnienie w rolnictwie odgrywa 
kluczową rolę w podtrzymywaniu życia i 
funkcjonowania gospodarki w regionach 
wiejskich, górskich i najbardziej 
oddalonych, przez co jest niezwykle 
ważna;

Or. fr

Poprawka 93
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla konieczność ułatwiania 
mobilności pracowników sezonowych, w 
szczególności w regionach 
przygranicznych, którzy są niezbędni dla 
zapewnienia opłacalności europejskich 
gospodarstw rolnych, jak pokazał kryzys 
związany z COVID-19;

Or. fr

Poprawka 94
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Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla, że zasadnicze znaczenie 
ma zwalczanie nieuczciwej konkurencji 
wewnątrz Unii Europejskiej, która szkodzi 
prawidłowemu funkcjonowaniu 
jednolitego rynku; podkreśla w związku z 
tym istotną rolę Europejskiego Urzędu ds. 
Pracy w zwalczaniu oszustw i niektórych 
nadużyć;

Or. fr

Poprawka 95
Sarah Wiener
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że UE nie powinna 
ustanawiać przepisów dotyczących 
europejskiego wynagrodzenia 
minimalnego, ponieważ kwestia ta leży w 
kompetencji właściwych organów 
krajowych państw członkowskich.

skreśla się

Or. en

Poprawka 96
Clara Aguilera, Ivo Hristov, Carmen Avram, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina 
Picierno, Attila Ara-Kovács, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka
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7. uważa, że UE nie powinna 
ustanawiać przepisów dotyczących 
europejskiego wynagrodzenia 
minimalnego, ponieważ kwestia ta leży w 
kompetencji właściwych organów 
krajowych państw członkowskich.

skreśla się

Or. en

Poprawka 97
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla, że w ramach swojej 
polityki handlowej Unia Europejska 
powinna zadbać o to, by wyeliminować 
nieuczciwą konkurencję ze strony państw 
trzecich poprzez zagwarantowanie, że 
produkty wprowadzane do Unii są zgodne 
z naszymi warunkami i normami 
zatrudnienia;

Or. fr

Poprawka 98
Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. uważa, że pomoc europejska 
powinna być przyznawana wyłącznie tym 
beneficjentom, którzy przestrzegają 
standardów socjalnych i nie wspierają 
praktyk w zakresie pracy nielegalnej, 
nieuregulowanej lub nierejestrowanej, 
zarówno w odniesieniu do pracowników 
tymczasowych, jak i zatrudnionych na 
czas nieokreślony;
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Or. bg

Poprawka 99
Clara Aguilera, Ivo Hristov, Carmen Avram, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina 
Picierno, Attila Ara-Kovács, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. uważa, że niezbędne jest 
osiągnięcie postępu w tych kwestiach w 
Unii Europejskiej przez przyjęcie na 
szczeblu europejskim takich środków jak 
europejska płaca minimalna, która może 
chronić wszystkich pracowników, 
niezależnie od tego, skąd pochodzą;

Or. en

Poprawka 100
Asger Christensen, Adrián Vázquez Lázara, Linea Søgaard-Lidell, Morten Løkkegaard, 
Elsi Katainen

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla, że zgodnie z TFUE 
Unia nie ma kompetencji do ingerowania 
w ustalanie wysokości wynagrodzeń lub 
płacy minimalnej;

Or. en

Poprawka 101
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

7a. z żalem odnotowuje przypadki 
zakażeń związanych z COVID-19 w 
gospodarstwach masowo korzystających z 
pracowników oddelegowanych;

Or. fr


