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WSKAZÓWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, 
jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

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

– uwzględniając badanie pt. „Zatrudnienie w rolnictwie UE: bieżące wyzwania i 
perspektywy na przyszłość”, opublikowane w październiku 2019 r. przez Dyrekcję 
Generalną ds. Polityki Wewnętrznej1,

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

B. mając na uwadze, że według statystycznych danych demograficznych Eurostatu w 2017 
r. w UE-28 było 17 mln obywateli migrujących, z czego 12,4 mln stanowiły osoby w 
wieku produkcyjnym (osoby zatrudnione lub poszukujące pracy);

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;

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;

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;

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;

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 

1 Badanie – „Zatrudnienie w rolnictwie UE: bieżące wyzwania i perspektywy na przyszłość”, Parlament 
Europejski, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wewnętrznej, Departament Tematyczny ds. Polityki Strukturalnej i 
Polityki Spójności, październik 2019 r.
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do wdrażania innowacji technologicznych;

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

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


