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Poprawka 1
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius

Projekt opinii
Motyw -A (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-A. mając na uwadze, że istnieją trzy 
kategorie prawne osób objętych ochroną 
międzynarodową, tj. osoby o statusie 
uchodźcy, osoby ubiegające się o azyl i 
osoby objęte ochroną uzupełniającą; 
mając na uwadze, że strategie polityczne 
dotyczące włączenia społecznego i 
integracji na rynku pracy powinny być 
dostosowane do ich specyficznych potrzeb 
i zapewniać traktowanie na równi z 
obywatelami;

Or. en

Poprawka 2
France Jamet

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że UE jest 
uprawniona do ustalania warunków 
wjazdu obywateli państw trzecich do 
państw członkowskich i legalnego pobytu 
w tych państwach, również w celu 
łączenia rodzin; mając na uwadze, że 
państwa członkowskie zachowują prawo 
do określania wielkości napływu na ich 
terytorium obywateli państw trzecich 
poszukujących pracy;

A. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie mają wyłączne prawo do 
określania wielkości napływu na ich 
terytorium obywateli państw trzecich 
poszukujących pracy;

Or. fr
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Poprawka 3
Anne Sander

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że UE jest 
uprawniona do ustalania warunków wjazdu 
obywateli państw trzecich do państw 
członkowskich i legalnego pobytu w tych 
państwach, również w celu łączenia rodzin; 
mając na uwadze, że państwa 
członkowskie zachowują prawo do 
określania wielkości napływu na ich 
terytorium obywateli państw trzecich 
poszukujących pracy;

A. mając na uwadze, że UE jest 
uprawniona do ustalania warunków wjazdu 
obywateli państw trzecich do państw 
członkowskich i legalnego pobytu w tych 
państwach, również w celu łączenia rodzin; 
mając na uwadze, że państwa 
członkowskie zachowują prawo do 
określania, stosownie do swoich zdolności 
integracyjnych, wielkości napływu na ich 
terytorium obywateli państw trzecich 
poszukujących pracy;

Or. fr

Poprawka 4
Lukas Mandl

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że UE jest 
uprawniona do ustalania warunków wjazdu 
obywateli państw trzecich do państw 
członkowskich i legalnego pobytu w tych 
państwach, również w celu łączenia rodzin; 
mając na uwadze, że państwa 
członkowskie zachowują prawo do 
określania wielkości napływu na ich 
terytorium obywateli państw trzecich 
poszukujących pracy;

A. mając na uwadze, że UE jest 
uprawniona do ustalania warunków wjazdu 
obywateli państw trzecich do państw 
członkowskich i legalnego pobytu w tych 
państwach, również w celu łączenia rodzin; 
mając na uwadze, że państwa 
członkowskie jako jedyne zachowują 
prawo do określania wielkości napływu na 
ich terytorium obywateli państw trzecich 
poszukujących pracy;

Or. en

Poprawka 5
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
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Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że współpraca 
na wielu poziomach między państwami 
członkowskimi, administracją lokalną i 
regionalną, partnerami społecznymi, 
społeczeństwem obywatelskim i 
organizacjami pozarządowymi jest 
potrzebna do połączenia wysiłków i 
stawienia czoła potencjalnym wyzwaniom, 
które mogą pojawić się w procesach 
integracji rynku pracy; mając na uwadze, 
że zasadnicze znaczenie ma udział 
partnerów społecznych, aktywnych 
organizacji wolontariackich i organizacji 
pozarządowych w procesie kształtowania 
polityki i ich zaangażowanie w ten proces;

Or. en

Poprawka 6
Jeroen Lenaers

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że liczba 
obywateli państw trzecich 
oddelegowywanych z jednego państwa 
członkowskiego do innego znacznie 
wzrosła w ciągu ostatnich lat; mając na 
uwadze, że pracownik z państwa trzeciego, 
który uzyskał zezwolenie na pracę i pobyt 
w jednym z państw członkowskich UE, 
może zostać oddelegowany przez swoich 
pracodawców do dowolnego państwa 
członkowskiego UE;

Or. en
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Poprawka 7
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ osób stymuluje gospodarki 
państw członkowskich, umożliwiając 
efektywne dopasowanie umiejętności do 
popytu na rynku pracy w UE i wolnych 
miejsc pracy na tym rynku;

Or. en

Poprawka 8
Jeroen Lenaers

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie zachowują prawo do 
określania liczby obywateli państw 
trzecich przyjmowanych w celu 
poszukiwania pracy i określają dostęp do 
pozwoleń na pobyt i pracę; mając na 
uwadze, że kryteria i praktyki stosowane w 
poszczególnych państwach członkowskich 
znacznie się różnią;

Or. en

Poprawka 9
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius
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Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że rynek pracy i 
polityka socjalna odgrywają zasadniczą 
rolę w kwestii migracji w poszukiwaniu 
pracy;

B. mając na uwadze, że polityka 
socjalna, polityka zatrudnienia, polityka 
migracyjna, mieszkaniowa, zdrowotna, 
edukacyjna i szkoleniowa odgrywają 
zasadniczą rolę w kwestii integracji 
obywateli państw trzecich na rynku pracy; 
mając na uwadze dotychczasowy brak 
koordynacji tych różnych obszarów 
polityki i że pozostaje ona wyzwaniem dla 
UE; mając na uwadze, że spójność 
polityki i koordynacja horyzontalna są 
konieczne, aby uniknąć izolacji i 
odzwierciedlić rzeczywiste potrzeby i 
rozwiązania dotyczące integracji na rynku 
pracy;

Or. en

Poprawka 10
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że rynek pracy i 
polityka socjalna odgrywają zasadniczą 
rolę w kwestii migracji w poszukiwaniu 
pracy;

B. mając na uwadze, że rynek pracy i 
polityka socjalna odgrywają zasadniczą 
rolę w kwestii migracji w poszukiwaniu 
pracy; mając na uwadze, że dostęp do 
pracy stanowi znacznie silniejszą zachętę 
do migracji niż opieka społeczna zarówno 
dla obywateli UE, jak i osób spoza UE;

Or. en

Poprawka 11
Lukas Mandl
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Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że rynek pracy i 
polityka socjalna odgrywają zasadniczą 
rolę w kwestii migracji w poszukiwaniu 
pracy;

B. mając na uwadze, że rynek pracy i 
polityka socjalna odgrywają zasadniczą 
rolę w kwestii legalnej migracji w 
poszukiwaniu pracy; mając na uwadze, że 
UE musi stać się silniejsza w globalnej 
rywalizacji o wykwalifikowanych 
pracowników;

Or. en

Poprawka 12
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

B a. mając na uwadze, że w 2019 roku 
w UE-27 wskaźnik zatrudnienia osób w 
wieku od 20 do 64 lat wynosił 64,4% dla 
osób urodzonych poza UE, 73,9% dla 
ludności rodzimej i 75,3% dla osób 
urodzonych w innym państwie 
członkowskim UE1a;
__________________
1a https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Migrant_integration
_statistics_–_labour_market_indicators

Or. pl

Poprawka 13
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że kobiety i 
małoletni mają szczególne potrzeby w 
zakresie ochrony; mając na uwadze, że we 
wszystkich strategiach politycznych 
dotyczących włączenia społecznego i 
integracji na rynku pracy obywateli 
państw trzecich należy uwzględnić 
perspektywę płci i ochrony dzieci;

Or. en

Poprawka 14
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że rozdrobniony 
system polityki migracyjnej UE znacznie 
ograniczył możliwość wykorzystywania 
przez przedsiębiorstwa rynku 
wewnętrznego UE jako czynnika 
przyciągającego obywateli państw 
trzecich;

Or. en

Poprawka 15
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Motyw B b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bb. mając na uwadze, że w 2019 r. 
stopa bezrobocia w UE-27 wśród osób w 
wieku od 20 do 64 lat wynosiła 12,3 % dla 
osób urodzonych poza UE, 7,3 % dla osób 
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urodzonych w innym państwie 
członkowskim UE i 6,0 % dla ludności 
rodzimej1b;
__________________
1b https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Migrant_integration
_statistics_–_labour_market_indicators

Or. pl

Poprawka 16
France Jamet

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że zmiany 
demograficzne prowadzą do stopniowego 
powstawania niedoborów jakościowych na 
rynku pracy w postaci braku możliwości 
znalezienia odpowiednio 
wykwalifikowanych pracowników, a wraz 
z pogłębianiem się niekorzystnych 
tendencji demograficznych także do 
niedoborów ilościowych wiążących się z 
ogólnym brakiem wystarczająco licznej 
grupy osób chętnych oraz zdolnych do 
podejmowania zatrudnienia, niezależnie 
od dopasowania podaży pod względem 
poszukiwanej wiedzy i umiejętności;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 17
Anne Sander

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że zmiany C. mając na uwadze, że w wyniku 
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demograficzne prowadzą do stopniowego 
powstawania niedoborów jakościowych na 
rynku pracy w postaci braku możliwości 
znalezienia odpowiednio 
wykwalifikowanych pracowników, a wraz 
z pogłębianiem się niekorzystnych 
tendencji demograficznych także do 
niedoborów ilościowych wiążących się z 
ogólnym brakiem wystarczająco licznej 
grupy osób chętnych oraz zdolnych do 
podejmowania zatrudnienia, niezależnie 
od dopasowania podaży pod względem 
poszukiwanej wiedzy i umiejętności;

zmian demograficznych niektóre sektory 
rynku pracy mogą stopniowo doświadczać 
niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej;

Or. fr

Poprawka 18
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke, José Manuel Fernandes, 
Radan Kanev

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że zmiany 
demograficzne prowadzą do stopniowego 
powstawania niedoborów jakościowych na 
rynku pracy w postaci braku możliwości 
znalezienia odpowiednio 
wykwalifikowanych pracowników, a wraz 
z pogłębianiem się niekorzystnych 
tendencji demograficznych także do 
niedoborów ilościowych wiążących się z 
ogólnym brakiem wystarczająco licznej 
grupy osób chętnych oraz zdolnych do 
podejmowania zatrudnienia, niezależnie od 
dopasowania podaży pod względem 
poszukiwanej wiedzy i umiejętności;

C. mając na uwadze, że zmiany 
demograficzne prowadzą do stopniowego 
powstawania niedoborów jakościowych na 
rynku pracy w postaci braku możliwości 
znalezienia odpowiednio 
wykwalifikowanych pracowników, a wraz 
z pogłębianiem się niekorzystnych 
tendencji demograficznych przy 
oczekiwanym wzroście wskaźnika 
obciążenia demograficznego osobami 
starszymi z 29,6 % w 2016 r. do 51,2 % w 
2070 r.1a także do niedoborów ilościowych 
wiążących się z ogólnym brakiem 
wystarczająco licznej grupy osób chętnych 
oraz zdolnych do podejmowania 
zatrudnienia, niezależnie od dopasowania 
podaży pod względem poszukiwanej 
wiedzy i umiejętności;

__________________
1a Komisja Europejska (2018). The 
2018Ageing Report: economic and 
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budgetary projects for the 28 EU Member 
States (sprawozdanie na temat starzenia 
się społeczeństwa za 2018 r.: 
przewidywania gospodarcze i budżetowe 
dla państw członkowskich UE-28).
https://ec.europa.eu/info/publications/eco
nomy-finance/2018-ageing-report-
economic-and-budgetary-projections-eu-
member-states-2016-2070_pl

Or. en

Poprawka 19
Miriam Lexmann

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że zmiany 
demograficzne prowadzą do stopniowego 
powstawania niedoborów jakościowych na 
rynku pracy w postaci braku możliwości 
znalezienia odpowiednio 
wykwalifikowanych pracowników, a wraz 
z pogłębianiem się niekorzystnych 
tendencji demograficznych także do 
niedoborów ilościowych wiążących się z 
ogólnym brakiem wystarczająco licznej 
grupy osób chętnych oraz zdolnych do 
podejmowania zatrudnienia, niezależnie od 
dopasowania podaży pod względem 
poszukiwanej wiedzy i umiejętności;

C. mając na uwadze, że zmiany 
demograficzne prowadzą do stopniowego 
powstawania niedoborów jakościowych na 
rynku pracy w postaci braku możliwości 
znalezienia odpowiednio 
wykwalifikowanych pracowników, a wraz 
z pogłębianiem się niekorzystnych 
tendencji demograficznych także do 
niedoborów ilościowych wiążących się z 
ogólnym brakiem wystarczająco licznej 
grupy osób chętnych oraz zdolnych do 
podejmowania zatrudnienia głównie w 
pewnych mniej atrakcyjnych sektorach, w 
tym w sektorze opieki, niezależnie od 
dopasowania podaży pod względem 
poszukiwanej wiedzy i umiejętności;

Or. en

Poprawka 20
Lukas Mandl

Projekt opinii
Motyw C
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Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że zmiany 
demograficzne prowadzą do stopniowego 
powstawania niedoborów jakościowych na 
rynku pracy w postaci braku możliwości 
znalezienia odpowiednio 
wykwalifikowanych pracowników, a wraz 
z pogłębianiem się niekorzystnych 
tendencji demograficznych także do 
niedoborów ilościowych wiążących się z 
ogólnym brakiem wystarczająco licznej 
grupy osób chętnych oraz zdolnych do 
podejmowania zatrudnienia, niezależnie od 
dopasowania podaży pod względem 
poszukiwanej wiedzy i umiejętności;

C. mając na uwadze, że zmiany 
demograficzne prowadzą do stopniowego 
powstawania niedoborów jakościowych na 
rynku pracy w postaci braku możliwości 
znalezienia odpowiednio 
wykwalifikowanych pracowników, a wraz 
z pogłębianiem się niekorzystnych 
tendencji demograficznych także do 
niedoborów ilościowych wiążących się z 
ogólnym brakiem wystarczająco licznej 
grupy osób chętnych oraz zdolnych do 
podejmowania zatrudnienia w określonych 
sektorach, niezależnie od dopasowania 
podaży pod względem poszukiwanej 
wiedzy i umiejętności;

Or. en

Poprawka 21
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że zmiany 
demograficzne prowadzą do stopniowego 
powstawania niedoborów jakościowych na 
rynku pracy w postaci braku możliwości 
znalezienia odpowiednio 
wykwalifikowanych pracowników, a wraz 
z pogłębianiem się niekorzystnych 
tendencji demograficznych także do 
niedoborów ilościowych wiążących się z 
ogólnym brakiem wystarczająco licznej 
grupy osób chętnych oraz zdolnych do 
podejmowania zatrudnienia, niezależnie 
od dopasowania podaży pod względem 
poszukiwanej wiedzy i umiejętności;

C. mając na uwadze, że tendencje 
demograficzne wraz ze wzrostem liczby 
starzejącej się populacji oraz innymi 
czynnikami społecznymi i gospodarczymi, 
takimi jak obecna pandemia, prowadzą do 
stopniowego powstawania niedoborów na 
rynku pracy w postaci braku możliwości 
znalezienia odpowiednio 
wykwalifikowanych pracowników do 
obsadzenia konkretnych stanowisk; mając 
na uwadze, że UE przyciąga migrantów z 
różnych środowisk i o różnej wiedzy, a 
także o różnym zestawie i stopniu 
umiejętności, co może przyczynić się do 
wypełnienia tej luki na rynku pracy UE;
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Or. en

Poprawka 22
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że zmiany 
demograficzne prowadzą do stopniowego 
powstawania niedoborów jakościowych na 
rynku pracy w postaci braku możliwości 
znalezienia odpowiednio 
wykwalifikowanych pracowników, a wraz 
z pogłębianiem się niekorzystnych 
tendencji demograficznych także do 
niedoborów ilościowych wiążących się z 
ogólnym brakiem wystarczająco licznej 
grupy osób chętnych oraz zdolnych do 
podejmowania zatrudnienia, niezależnie 
od dopasowania podaży pod względem 
poszukiwanej wiedzy i umiejętności;

C. mając na uwadze, że zmiany 
demograficzne prowadzą do stopniowego 
powstawania niedoborów jakościowych na 
rynku pracy w postaci braku możliwości 
znalezienia odpowiednio 
wykwalifikowanych pracowników, a wraz 
z pogłębianiem się niekorzystnych 
tendencji demograficznych także do 
niedoborów ilościowych, w szczególności 
w strategicznych obszarach, takich jak 
sztuczna inteligencja i technologie 
informacyjno-komunikacyjne, co 
prowadzi do ogólnego niedopasowania 
miejsc pracy dostępnych na rynku oraz 
umiejętności i kompetencji pracowników;

Or. en

Poprawka 23
Jeroen Lenaers

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że niedobory 
ilościowe i jakościowe na rynku pracy są 
szczególnie obecne w konkretnych 
sektorach, takich jak służba zdrowia i 
usługi opiekuńcze, przemysł budowlany, 
branża sprzątania i sektor rolniczy;

Or. en

Poprawka 24
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
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Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że według 
Eurofound pracownicy pochodzący z 
zagranicy są zazwyczaj nadmiernie 
reprezentowani w sektorach, w których 
dominuje zatrudnienie wymagające 
niższych kwalifikacji, w tym w handlu i 
hotelarstwie, transporcie, budownictwie i 
innych usługach, takich jak opieka 
domowa, opieka długoterminowa i sektor 
rolno-spożywczy;

Or. en

Poprawka 25
Mounir Satouri

Projekt opinii
Motyw C a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że istniejące 
przepisy UE dotyczące legalnej migracji, 
takie jak dyrektywa w sprawie 
pracowników sezonowych i dyrektywa w 
sprawie niebieskiej karty, okazały się 
niewystarczające zarówno do 
przestrzegania praw pracowników 
migrujących i równego traktowania, jak i 
do zaspokojenia potrzeb rynku pracy;

Or. en

Poprawka 26
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva



PE657.374v01-00 16/78 AM\1213377PL.docx

PL

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że obywatele 
państw trzecich odgrywają ważną rolę w 
rozwiązywaniu problemów związanych z 
tendencjami demograficznymi w Europie, 
obsadzaniu wolnych miejsc pracy oraz 
zwiększaniu zatrudnienia i wzrostu 
gospodarczego w UE; podkreśla, że 
ograniczone prawa do mobilności dla 
obywateli państw trzecich mogą poważnie 
zahamować wzrost gospodarczy UE;

Or. en

Poprawka 27
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 i jej możliwe skutki 
gospodarcze mogą mieć wpływ na 
przepływ legalnej migracji zarobkowej do 
Europy;

Or. en

Poprawka 28
Radan Kanev

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że spadek 
dzietności w wielu krajach europejskich 
prowadzi do znacznego zmniejszenia się 
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liczby nowych osób wchodzących na rynek 
pracy;

Or. en

Poprawka 29
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Motyw C b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Cb. mając na uwadze, że według 
Eurofound pracownicy migrujący 
pierwszego pokolenia są zazwyczaj 
nadmiernie reprezentowani w zawodach 
niewymagających kwalifikacji, takich jak 
portier, opiekun, pracownik wykonujący 
dostawy i personel sprzątający, a także są 
niedostatecznie reprezentowani na 
stanowiskach specjalistycznych i 
kierowniczych, takich jak lekarze, 
prawnicy, naukowcy i inżynierowie;

Or. en

Poprawka 30
Mounir Satouri

Projekt opinii
Motyw C b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Cb. mając na uwadze, że kryzys 
związany z COVID-19 rzucił nowe światło 
na oparte na wyzysku warunki pracy i 
warunki mieszkaniowe dotykające 
znaczną część pracowników migrujących 
zatrudnionych w niektórych sektorach 
gospodarki, takich jak produkcja żywności 
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i rolnictwo;

Or. en

Poprawka 31
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Motyw C c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Cc. mając na uwadze, że badania 
Eurofound pokazują, że brak umiejętności 
językowych i nieuznawanie kwalifikacji są 
jednymi z głównych barier 
uniemożliwiających migrantom w 
pierwszym pokoleniu, w szczególności, 
uzyskanie pracy odpowiadającej ich 
kwalifikacjom;

Or. en

Poprawka 32
Mounir Satouri

Projekt opinii
Motyw C c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Cc. mając na uwadze, że szczególnie 
trudna w tym kryzysowym okresie jest 
sytuacja tysięcy pracowników rolnych, 
którzy żyją oddzieleni w prowizorycznych 
mieszkaniach w słabych warunkach 
sanitarnych i w ciągłym strachu przed 
deportacją;

Or. en
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Poprawka 33
Mounir Satouri

Projekt opinii
Motyw C d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Cd. mając na uwadze, że niedobory siły 
roboczej pokazują, że całe sektory są w 
znacznym stopniu zależne od 
pracowników migrujących, spośród 
których wielu nie posiada dokumentów, 
którzy często padają ofiarą wyzysku i 
praktyk gangsterskich;

Or. en

Poprawka 34
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Motyw C d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Cd. mając na uwadze, że kursy 
językowe odgrywają zasadniczą rolę w 
skutecznej integracji migrantów z państw 
trzecich na rynku pracy;

Or. en

Poprawka 35
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Motyw C e (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Ce. mając na uwadze, że 
dyskryminacja, wraz z czynnikami 
językowymi, edukacyjnymi i 
instytucjonalnymi, jest dla obywateli 
państw trzecich pochodzących ze 
środowisk znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji i posiadających 
ograniczone zasoby największą 
przeszkodą w aktywnym uczestniczeniu w 
rynku pracy;

Or. en

Poprawka 36
Mounir Satouri

Projekt opinii
Motyw C e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ce. mając na uwadze, że brak 
wykwalifikowanej siły roboczej jest często 
bezpośrednią konsekwencją złych 
warunków umów i braku ofert atrakcyjnej 
ścieżki kariery;

Or. en

Poprawka 37
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Motyw C f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Cf. mając na uwadze, że z badań 
Eurofound wynika, iż w integracji 
migrantów na rynku pracy region 
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pochodzenia odgrywa większą rolę niż 
status migranta jako taki; mając na 
uwadze, że imigranci ze wszystkich 
regionów świata, z wyjątkiem Ameryki 
Północnej, częściej niż ludność miejscowa 
wykonują pracę znajdującą się niżej w 
hierarchii zawodowej; mając na uwadze, 
że ogólnie rzecz biorąc, dowody wskazują 
na brak automatycznego, stopniowego 
przyswajania przez imigrantów i ich 
potomków schematów zatrudnienia 
rodzimych mieszkańców, a także wiele 
przypadków utrzymującego się 
niekorzystnego położenia osób 
pochodzących z określonych regionów;

Or. en

Poprawka 38
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Motyw C g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Cg. mając na uwadze, że według badań 
Eurofound wspieranie przedsiębiorczości 
wśród migrantów mogłoby zapewnić 
przywództwo społeczne i tworzyć miejsca 
pracy dzięki inicjatywom w zakresie 
dobrych strategii politycznych;

Or. en

Poprawka 39
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Motyw C h (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Ch. mając na uwadze, że jeśli chodzi o 
integrację i dostęp do rynku pracy, w 
ramach CEAS (wspólnego europejskiego 
systemu azylowego) toczy się dyskusja na 
temat skrócenia obecnego maksymalnego 
czasu oczekiwania osób ubiegających się 
o azyl na dostęp do rynku pracy z 
dziewięciu do sześciu miesięcy od chwili 
złożenia wniosku;

Or. en

Poprawka 40
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan Kanev

Projekt opinii
Motyw D

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że UE przyciąga 
znacznie mniej wysoko 
wykwalifikowanych migrantów niż 
wynikałoby to z jej pozycji na arenie 
międzynarodowej; mając na uwadze, że 
spośród wszystkich migrantów 
mieszkających w krajach OECD w latach 
2015–2016 jedynie 25 % pracowników z 
wysokim poziomem wykształcenia wybrało 
UE jako miejsce docelowe1;

skreśla się

__________________
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
8DC0635&from=EN

Or. en

Poprawka 41
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Leila Chaibi
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Projekt opinii
Motyw D

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że UE przyciąga 
znacznie mniej wysoko 
wykwalifikowanych migrantów niż 
wynikałoby to z jej pozycji na arenie 
międzynarodowej; mając na uwadze, że 
spośród wszystkich migrantów 
mieszkających w krajach OECD w latach 
2015–2016 jedynie 25 % pracowników z 
wysokim poziomem wykształcenia wybrało 
UE jako miejsce docelowe1;

skreśla się

__________________
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
8DC0635&from=EN

Or. en

Poprawka 42
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Motyw D

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że UE przyciąga 
znacznie mniej wysoko 
wykwalifikowanych migrantów niż 
wynikałoby to z jej pozycji na arenie 
międzynarodowej; mając na uwadze, że 
spośród wszystkich migrantów 
mieszkających w krajach OECD w latach 
2015–2016 jedynie 25 % pracowników z 
wysokim poziomem wykształcenia wybrało 
UE jako miejsce docelowe1;

D. mając na uwadze, że kryzys 
związany z COVID-19 unaocznił kluczowy 
wkład pracowników migrujących we 
wspieranie europejskich gospodarek, 
usług publicznych i uzupełnianie 
niedoborów siły roboczej; mając na 
uwadze, że 13 % kluczowych 
pracowników wykonujących proste 
zawody w UE to migranci, udział 
pracowników migrujących w tych 
zawodach w wielu krajach wynosi blisko 
20 % (Włochy, Belgia, Niemcy, Szwecja i 
Austria), a w niektórych kluczowych 
sektorach, np. w pracach domowych i 
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budownictwie – do jednej trzeciej 
kluczowych pracowników stanowią 
migranci1a;

__________________ __________________
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
8DC0635&from=EN

1a Instytut Ekonomiki Pracy „Immigrant 
Key Workers”: Their Contribution to 
Europe’s („Kluczowi pracownicy 
przyjezdni”: ich wkład w odpowiedź 
Europy na COVID-19) 

Or. en

Poprawka 43
Lukas Mandl

Projekt opinii
Motyw D

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że UE przyciąga 
znacznie mniej wysoko 
wykwalifikowanych migrantów niż 
wynikałoby to z jej pozycji na arenie 
międzynarodowej; mając na uwadze, że 
spośród wszystkich migrantów 
mieszkających w krajach OECD w latach 
2015–2016 jedynie 25 % pracowników z 
wysokim poziomem wykształcenia 
wybrało UE jako miejsce docelowe1;

D. mając na uwadze, że UE powinna 
dostarczać potencjalnym 
wykwalifikowanym legalnym migrantom 
bardziej przejrzystych i istotniejszych 
informacji; mając na uwadze, że spośród 
wszystkich migrantów mieszkających w 
krajach OECD w latach 2015–2016 jedynie 
25 % pracowników z wysokim poziomem 
wykształcenia wybrało UE jako miejsce 
docelowe1;

__________________ __________________
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018
DC0635&from=EN

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018
DC0635&from=EN

Or. en

Poprawka 44
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva

Projekt opinii
Motyw D
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Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że UE przyciąga 
znacznie mniej wysoko 
wykwalifikowanych migrantów niż 
wynikałoby to z jej pozycji na arenie 
międzynarodowej; mając na uwadze, że 
spośród wszystkich migrantów 
mieszkających w krajach OECD w latach 
2015–2016 jedynie 25 % pracowników z 
wysokim poziomem wykształcenia 
wybrało UE jako miejsce docelowe1;

D. mając na uwadze, że UE przyciąga 
mniej wysoko wykształconych obywateli 
państw trzecich niż inne docelowe 
państwa OECD; mając na uwadze, że 
spośród wszystkich migrantów 
mieszkających w krajach OECD w latach 
2015–2016 jedynie 25 % pracowników z 
wysokim poziomem wykształcenia 
wybrało UE jako miejsce docelowe1;

__________________ __________________
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018
DC0635&from=EN

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018
DC0635&from=EN

Or. en

Poprawka 45
Miriam Lexmann

Projekt opinii
Motyw D

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że UE przyciąga 
znacznie mniej wysoko 
wykwalifikowanych migrantów niż 
wynikałoby to z jej pozycji na arenie 
międzynarodowej; mając na uwadze, że 
spośród wszystkich migrantów 
mieszkających w krajach OECD w latach 
2015–2016 jedynie 25 % pracowników z 
wysokim poziomem wykształcenia 
wybrało UE jako miejsce docelowe1;

D. mając na uwadze, że UE przyciąga 
znacznie mniej wysoko 
wykwalifikowanych migrantów niż 
wynikałoby to z jej pozycji na arenie 
międzynarodowej lub kwalifikacji takich 
osób nie można zweryfikować; mając na 
uwadze, że spośród wszystkich migrantów 
mieszkających w krajach OECD w latach 
2015–2016 jedynie 25 % pracowników z 
wysokim poziomem wykształcenia 
wybrało UE jako miejsce docelowe1;

__________________ __________________
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018
DC0635&from=EN

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018
DC0635&from=EN

Or. en
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Poprawka 46
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan Kanev

Projekt opinii
Motyw D a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Da. mając na uwadze, że brak jest 
przepisów i polityki UE obejmujących w 
szerokim zakresie migrantów o niskich i 
średnich kwalifikacjach (z wyjątkiem 
pracowników sezonowych); mając na 
uwadze, że polityka i ramy prawne UE 
dotyczące legalnego wjazdu, pobytu i 
zatrudnienia obywateli państw trzecich 
charakteryzują się „rozdrobnieniem, 
niepewnością prawną i wielopoziomowymi 
statusami migracyjnymi w Unii”1b; mając 
na uwadze, że w przeprowadzonej przez 
Komisję „Ocenie adekwatności legalnej 
migracji (marzec 2019 r.)”1c podkreślono 
istotne przeszkody na drodze do legalnej 
migracji dla pracowników o niskich i 
średnich kwalifikacjach, pomimo 
zwiększonego zapotrzebowania na siłę 
roboczą;
__________________
1b Carrera, Geddes i Guild, (2017: 184). 
Pathways towards legal migration into the 
EU: reappraising concepts ,trajectories 
and policies (Drogi do legalnej migracji 
do UE: ponowna ocena koncepcji, 
kierunków działania i strategii 
politycznych)
1c Komisja Europejska (2019 r.). Ocena 
adekwatności legalnej migracji. 
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-
we-do/policies/legal-migration/fitness-
check_en#:~:text=Background%20to%20
the%20Legal%20Migration%20Fitness%
20Check&text=The%20Fitness%20Check
%20aimed%20at,management%20of%20l
egal%20migration%20flows.
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Or. en

Poprawka 47
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Leila Chaibi

Projekt opinii
Motyw D a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Da. mając na uwadze, że kryzys 
związany z COVID-19 unaocznił kluczowy 
wkład pracowników migrujących we 
wspieranie europejskich gospodarek, 
usług publicznych i uzupełnianie 
niedoborów siły roboczej; mając na 
uwadze, że 13 % kluczowych 
pracowników wykonujących proste 
zawody w UE to migranci, udział 
pracowników migrujących w tych 
zawodach w wielu krajach wynosi blisko 
20 %  (Włochy, Belgia, Niemcy, Szwecja i 
Austria), a w niektórych kluczowych 
sektorach, np. w pracach domowych i 
budownictwie – do jednej trzeciej 
kluczowych pracowników stanowią 
migranci1a;
__________________
1a Instytut Ekonomiki Pracy „Immigrant 
Key Workers”: Their Contribution to 
Europe’s COVID-19 Response 
(„Kluczowi pracownicy przyjezdni”: ich 
wkład w odpowiedź Europy na COVID-
19) 

Or. en

Poprawka 48
France Jamet

Projekt opinii
Motyw D a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Da. mając na uwadze, że legalna 
imigracja osób o najwyższych 
kwalifikacjach pozbawia kraje 
pochodzenia żywotnej siły i stanowi 
poważną przeszkodę w ich rozwoju 
gospodarczym i społecznym, gdyż 
powoduje utratę kadry kierowniczej;

Or. fr

Poprawka 49
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Motyw D a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

D a. mając na uwadze, że rośnie 
odsetek pracodawców zgłaszających 
trudności ze znalezieniem pracowników – 
średnio wynosi on ponad 40 %1c;
__________________
1c https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
8DC0635&from=EN

Or. pl

Poprawka 50
Radan Kanev

Projekt opinii
Motyw D a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Da. mając na uwadze, że Unia nie 
czyni wystarczającego użytku ze 
swobodnego przepływu pracowników z 
państw członkowskich i mobilności 
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pracowników;

Or. en

Poprawka 51
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan Kanev

Projekt opinii
Motyw D b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Db. mając na uwadze, że w 
przeprowadzonej przez Komisję „Ocenie 
adekwatności legalnej migracji (marzec 
2019 r.)”1d podkreślono wyzwanie 
wynikające z sektorowego podejścia do 
migracji zarobkowej w UE, które określa 
różne prawa i zasady w zależności od 
poziomu kwalifikacji pracowników, co 
może prowadzić do dezorientacji i 
dyskryminacji pracowników;
__________________
1d Komisja Europejska (2019 r.). Ocena 
adekwatności legalnej migracji. 
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-
we-do/policies/legal-migration/fitness-
check_en#:~:text=Background%20to%20
the%20Legal%20Migration%20Fitness%
20Check&text=The%20Fitness%20Check
%20aimed%20at,management%20of%20l
egal%20migration%20flows.

Or. en

Poprawka 52
Radan Kanev

Projekt opinii
Motyw D b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Db. mając na uwadze, że Unia i 
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państwa członkowskie nie wykorzystują w 
wystarczającym stopniu siły roboczej osób, 
które mają już prawo legalnego pobytu w 
UE, takich jak uchodźcy i członkowie 
połączonych rodzin, ani nie zapewniają 
im niezbędnych możliwości w zakresie 
mobilności, aby wykorzystać ich 
umiejętności zawodowe;

Or. en

Poprawka 53
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Projekt opinii
Motyw D b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Db. mając na uwadze, że wielu 
obywateli UE migrujących za pracą 
pracuje poniżej swoich kwalifikacji;

Or. pl

Poprawka 54
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke

Projekt opinii
Motyw D c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Dc. mając na uwadze, że globalne 
partnerstwo na rzecz umiejętności, 
którego celem jest ukierunkowanie presji 
migracyjnej na wymierne, wzajemne 
korzyści zarówno dla kraju pochodzenia, 
jak i kraju docelowego, pozwala na 
przyciągnięcie siły roboczej 
odpowiadającej dokładnie wymaganemu 
zestawowi umiejętności; mając na 
uwadze, że wybrane innowacyjne 
europejskie projekty pilotażowe dotyczące 
migracji zarobkowej uwzględniły już 
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główne założenia globalnego partnerstwa 
na rzecz umiejętności w duchu zachęcania 
do współpracy na osi północ-południe, 
zapisanej w celach zrównoważonego 
rozwoju, i w coraz większym stopniu 
pokazują pozytywne rezultaty ścieżek 
legalnej migracji zarobkowej;

Or. en

Poprawka 55
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Projekt opinii
Motyw D c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Dc. mając na uwadze, że 40 % 
obywateli państw trzecich posiadających 
wyższe wykształcenie pracuje w UE 
poniżej swoich kwalifikacji1d;
__________________
1d https://ec.europa.eu/home-affairs/what-
we-do/policies/legal-
migration/integration/integration-labour-
market_en

Or. pl

Poprawka 56
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan Kanev

Projekt opinii
Motyw D d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Dd. mając na uwadze, że kryzys 
związany z COVID-19 unaocznił kluczowy 
wkład pracowników migrujących we 
wspieranie europejskich gospodarek, 
usług publicznych i uzupełnianie 
niedoborów siły roboczej; mając na 
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uwadze, że 13 % kluczowych 
pracowników wykonujących proste 
zawody w UE to migranci, udział 
pracowników migrujących w tych 
zawodach w wielu krajach wynosi blisko 
20 %, a w niektórych kluczowych 
sektorach, np. w pracach domowych i 
budownictwie – do jednej trzeciej 
najważniejszych pracowników stanowią 
migranci 1e;
__________________
1e Fasani i Mazza (2020): Immigrant Key 
Workers: their contribution to Europe’s 
COVID19 response („Kluczowi 
pracownicy przyjezdni”: ich wkład w 
odpowiedź Europy na COVID-19) 
https://www.iza.org/publications/pp/155

Or. en

Poprawka 57
France Jamet

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że zgodnie z art. 79 
TFUE UE powinna dążyć do prowadzenia 
polityki migracyjnej mającej na celu 
zapewnienie sprawiedliwego traktowania 
obywateli państw trzecich przebywających 
legalnie na terenie UE;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 58
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że zgodnie z art. 79 
TFUE UE powinna dążyć do prowadzenia 
polityki migracyjnej mającej na celu 
zapewnienie sprawiedliwego traktowania 
obywateli państw trzecich przebywających 
legalnie na terenie UE;

1. podkreśla, że zgodnie z art. 79 
TFUE UE powinna dążyć do prowadzenia 
polityki migracyjnej mającej na celu 
zapewnienie sprawiedliwego traktowania 
obywateli państw trzecich przebywających 
legalnie na terenie UE i podkreśla, że 
odwoływanie się do wyzwań związanych z 
rynkiem pracy nie może prowadzić do 
wspierania nielegalnej migracji;

Or. en

Poprawka 59
Samira Rafaela

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że zgodnie z art. 79 
TFUE UE powinna dążyć do prowadzenia 
polityki migracyjnej mającej na celu 
zapewnienie sprawiedliwego traktowania 
obywateli państw trzecich przebywających 
legalnie na terenie UE;

1. podkreśla, że zgodnie z art. 79 
TFUE UE powinna dążyć do prowadzenia 
polityki migracyjnej mającej na celu 
zapewnienie sprawiedliwego traktowania 
obywateli państw trzecich przebywających 
legalnie na terenie UE; będzie to również 
obejmować standardy integracyjne, równe 
szanse i równe traktowanie;

Or. en

Poprawka 60
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że zgodnie z art. 79 1. podkreśla, że zgodnie z art. 79 
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TFUE UE powinna dążyć do prowadzenia 
polityki migracyjnej mającej na celu 
zapewnienie sprawiedliwego traktowania 
obywateli państw trzecich przebywających 
legalnie na terenie UE;

TFUE UE powinna dążyć do prowadzenia 
polityki migracyjnej mającej na celu 
zapewnienie sprawiedliwego i równego 
traktowania, a także godnych warunków 
pracy, w tym wynagrodzenia, dla 
obywateli państw trzecich przebywających 
w Europie;

Or. en

Poprawka 61
France Jamet

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wyraża nadzieję, że imigracja nie 
stanie się obowiązującą regułą, ale raczej 
wyjątkiem służącym zaradzeniu 
nierównowadze między podażą a popytem 
na rynku pracy; podkreśla, że polityka 
pronatalistyczna jest w dłuższej 
perspektywie znacznie bardziej skuteczna i 
pozostaje bez wpływu na spójność i 
bezpieczeństwo państw europejskich; 
przypomina, że migracja powinna być 
również postrzegana jako narzędzie 
rozwoju najuboższych krajów poprzez 
wykorzystanie koncepcji migracji 
wahadłowej; wyraża nadzieję, że legalna 
migracja będzie opierać się na zasadzie, iż 
przyjazd na terytorium państwa 
europejskiego będzie możliwy tylko po to, 
aby nauczyć się nowej techniki lub 
umiejętności, a następnie wrócić do 
swojego kraju;

Or. fr

Poprawka 62
Jeroen Lenaers
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Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zauważa, że niektórzy pracownicy z 
państw trzecich są zatrudniani wyłącznie 
w celu oddelegowania; podkreśla, że na 
skutek (ponownego) oddelegowania 
obywateli państw trzecich przez jedno 
państwo członkowskie do innego państwa 
członkowskiego, przyjmujące państwo 
członkowskie nie ma możliwości 
określenia liczby i pochodzenia obywateli 
państw trzecich, którzy pracują w jego 
granicach; ponadto podkreśla, że ci 
oddelegowani pracownicy z państw 
trzecich często znajdują się w trudnej 
sytuacji, ponieważ ich pozwolenie jest 
powiązane z umową o pracę, a zatem ich 
pozwolenie jest uzależnione od 
pracodawcy;

Or. en

Poprawka 63
Lukas Mandl

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że zorganizowana 
polityka imigracyjna powinna 
rozpoczynać się już w kraju pochodzenia 
od szkoleń językowych i kursów na temat 
wartości i podstaw prawnych kraju 
docelowego; podkreśla, że procedury 
biurokratyczne powinny mieć na celu 
umożliwienie legalnym migrantom 
pełnego wykorzystania ich potencjału;

Or. en
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Poprawka 64
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Leila Chaibi

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina rezolucję Parlamentu 
Europejskiego z dnia 19 czerwca 2020 r. 
w sprawie ochrony pracowników 
transgranicznych i sezonowych w Unii w 
kontekście kryzysu wywołanego COVID-
19;

Or. en

Poprawka 65
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że zmiany 
demograficzne wymuszają zwiększone 
zapotrzebowanie na pracowników 
określonych branż i zawodów, np. w 
sektorze opieki nad osobami starszymi i 
opieki długoterminowej;

2. podkreśla, że ze względu na coraz 
większe zmiany demograficzne, szybko 
zmieniające się globalne i cyfrowe 
środowisko na rynkach pracy oraz 
bezprecedensowy kryzys związany z 
COVID-19 istnieje duże zapotrzebowanie 
na pracowników w określonych zawodach 
i branżach;

Or. en

Poprawka 66
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że zmiany 2. podkreśla, że zmiany 
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demograficzne wymuszają zwiększone 
zapotrzebowanie na pracowników 
określonych branż i zawodów, np. w 
sektorze opieki nad osobami starszymi i 
opieki długoterminowej;

demograficzne wymuszają zwiększone 
zapotrzebowanie na pracowników 
określonych branż i zawodów, np. w 
sektorze opieki nad osobami starszymi i 
opieki długoterminowej; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do wspierania 
strategii politycznych, które obejmują 
promowanie strategii pomocnych przy 
wjeździe tych imigrantów oraz uznawanie 
pracowników tych konkretnych zawodów i 
branż; strategie takie obejmują również 
promowanie tymczasowych legalnych 
migrantów zarobkowych;

Or. en

Poprawka 67
France Jamet

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że zmiany 
demograficzne wymuszają zwiększone 
zapotrzebowanie na pracowników 
określonych branż i zawodów, np. w 
sektorze opieki nad osobami starszymi i 
opieki długoterminowej;

2. podkreśla, że zmiany 
demograficzne wymuszają zwiększone 
zapotrzebowanie na pracowników 
określonych branż i zawodów, np. w 
sektorze opieki nad osobami starszymi i 
opieki długoterminowej; zauważa, że mało 
atrakcyjne płace dewaluują te zawody i że 
zaoferowanie lepszego wynagrodzenia 
byłoby rozwiązaniem bardziej skutecznym 
niż szukanie pracowników wśród 
imigrantów;

Or. fr

Poprawka 68
Miriam Lexmann

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że zmiany 
demograficzne wymuszają zwiększone 
zapotrzebowanie na pracowników 
określonych branż i zawodów, np. w 
sektorze opieki nad osobami starszymi i 
opieki długoterminowej;

2. podkreśla, że zmiany 
demograficzne wymuszają zwiększone 
zapotrzebowanie na pracowników 
określonych branż i zawodów, np. w 
sektorze opieki nad osobami starszymi i 
opieki długoterminowej; podkreśla 
potrzebę przyciągnięcia wysoko 
wykwalifikowanych pracowników, którzy 
mogą wypełnić lukę w tych konkretnych 
sektorach na rynku pracy;

Or. en

Poprawka 69
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że zmiany 
demograficzne wymuszają zwiększone 
zapotrzebowanie na pracowników 
określonych branż i zawodów, np. w 
sektorze opieki nad osobami starszymi i 
opieki długoterminowej;

2. podkreśla, że zmiany 
demograficzne, starzenie się 
społeczeństwa i niedobory na rynku pracy 
wymuszają zwiększone zapotrzebowanie 
na pracowników migrujących określonych 
branż i zawodów, np. w sektorze 
gospodarstw domowych i opieki;

Or. en

Poprawka 70
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke, José Manuel Fernandes

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że zmiany 
demograficzne wymuszają zwiększone 
zapotrzebowanie na pracowników 
określonych branż i zawodów, np. w 
sektorze opieki nad osobami starszymi i 

2. podkreśla, że zmiany 
demograficzne i zmiany na rynku pracy 
wymuszają zwiększone zapotrzebowanie 
na pracowników określonych branż i 
zawodów, np. w sektorze opieki, sektorze 
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opieki długoterminowej; zdrowia, sektorze informatycznym itp.;

Or. en

Poprawka 71
Lukas Mandl

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że zmiany 
demograficzne wymuszają zwiększone 
zapotrzebowanie na pracowników 
określonych branż i zawodów, np. w 
sektorze opieki nad osobami starszymi i 
opieki długoterminowej;

2. podkreśla, że zmiany 
demograficzne wymuszają zwiększone 
zapotrzebowanie na pracowników 
określonych branż i zawodów, np. w 
sektorze matematyki, informatyki, nauk 
przyrodniczych, inżynierii 
oprogramowania, technologii AI, a także 
opieki nad osobami starszymi i opieki 
długoterminowej;

Or. en

Poprawka 72
Radan Kanev

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że zmiany 
demograficzne wymuszają zwiększone 
zapotrzebowanie na pracowników 
określonych branż i zawodów, np. w 
sektorze opieki nad osobami starszymi i 
opieki długoterminowej;

2. podkreśla, że zmiany 
demograficzne wymuszają zwiększone 
zapotrzebowanie na pracowników 
określonych branż i zawodów, np. w 
sektorze turystyki, opieki zdrowotnej, 
budownictwa, opieki nad osobami 
starszymi i opieki długoterminowej;

Or. en
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Poprawka 73
Jeroen Lenaers

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że zmiany 
demograficzne wymuszają zwiększone 
zapotrzebowanie na pracowników 
określonych branż i zawodów, np. w 
sektorze opieki nad osobami starszymi i 
opieki długoterminowej;

2. podkreśla, że zmiany 
demograficzne wymuszają zwiększone 
zapotrzebowanie na pracowników 
określonych branż i zawodów, np. w 
sektorze budownictwa, rolnictwa, opieki 
nad osobami starszymi i opieki 
długoterminowej;

Or. en

Poprawka 74
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że zmiany 
demograficzne wymuszają zwiększone 
zapotrzebowanie na pracowników 
określonych branż i zawodów, np. w 
sektorze opieki nad osobami starszymi i 
opieki długoterminowej;

2. podkreśla, że zmiany 
demograficzne wymuszają zwiększone 
zapotrzebowanie na pracowników 
określonych branż i zawodów, np. w 
niektórych państwach członkowskich w 
sektorze opieki nad osobami starszymi i 
opieki długoterminowej;

Or. en

Poprawka 75
Samira Rafaela

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że zmiany 2. podkreśla, że zmiany 
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demograficzne wymuszają zwiększone 
zapotrzebowanie na pracowników 
określonych branż i zawodów, np. w 
sektorze opieki nad osobami starszymi i 
opieki długoterminowej;

demograficzne wymuszają zwiększone 
zapotrzebowanie na pracowników 
określonych branż, sektorów i zawodów, 
np. w sektorze opieki nad osobami 
starszymi i opieki długoterminowej;

Or. en

Poprawka 76
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że skuteczna integracja 
obywateli państw trzecich w ramach siły 
roboczej UE niewątpliwie wesprze 
społeczności lokalne i przyniesie 
państwom UE wartość dodaną, 
wypełniając istniejącą lukę w zakresie 
umiejętności i wiedzy, generując 
jednocześnie aktywność gospodarczą i 
wzrost gospodarczy oraz przynosząc 
korzyści społecznościom przyjmującym; 
przypomina, że obecny kryzys dowiódł, że 
wykonywanie żadnego zawodu nie 
powinno być powodem pogardy, a 
pracownicy o niskich kwalifikacjach, 
wykonując swoją pracę, często odgrywają 
istotną rolę dla społeczeństwa i nie należy 
ich lekceważyć i nie traktować 
priorytetowo wysoko wykwalifikowanych 
obywateli państw trzecich w polityce i 
działaniach na rzecz integracji na rynku 
pracy;

Or. en

Poprawka 77
Ádám Kósa, Andrea Bocskor
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Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że UE powinna 
systematycznie, w ścisłej współpracy z 
państwami członkowskimi, zajmować się 
wyzwaniami demograficznymi i wspierać 
państwa członkowskie, z należytym 
uwzględnieniem zasady pomocniczości, w 
ich wysiłkach na rzecz znalezienia 
długoterminowych rozwiązań dla zmian 
demograficznych za pomocą środków 
polityki rodzinnej, ponieważ skuteczna 
polityka rodzinna może stanowić 
rzeczywistą odpowiedź na wyzwania 
demograficzne;

Or. en

Poprawka 78
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że trudności w 
uznawaniu kwalifikacji zdobytych za 
granicą nadal stanowią istotną przeszkodę 
w dopasowaniu zatrudnienia, co utrudnia 
mobilność; podkreśla w tym kontekście 
znaczenie wzajemnego uznawania 
kwalifikacji między państwami 
członkowskimi; z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji dotyczące 
zmienionego wniosku dotyczącego 
dyrektywy w sprawie niebieskiej karty;

Or. en



AM\1213377PL.docx 43/78 PE657.374v01-00

PL

Poprawka 79
Miriam Lexmann

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zauważa, że stworzenie zachęt dla 
wysoko wykwalifikowanych migrantów, 
którzy mogliby wzbogacić europejską 
naukę i badania, pomogłoby Unii 
Europejskiej w osiągnięciu celu, jakim 
jest zdobycie pozycji lidera w dziedzinie 
nauki i badań;

Or. en

Poprawka 80
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że istnieje również 
zapotrzebowanie na regulowaną 
tymczasową migrację zarobkową, 
koncentrującą się nie tylko na wysoko 
wykwalifikowanych pracownikach, ale 
również na sektorach, w których potrzebni 
są średnio wykwalifikowani pracownicy;

Or. en

Poprawka 81
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2b. wzywa instytucje europejskie do 
wznowienia dyskusji i osiągnięcia 
porozumienia w sprawie skrócenia 
obecnego maksymalnego czasu 
oczekiwania na dostęp osób ubiegających 
się o azyl do rynku pracy z dziewięciu do 
sześciu miesięcy od złożenia wniosku, co 
znacznie ułatwiłoby proces integracji i 
jego powodzenie;

Or. en

Poprawka 82
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. wzywa Komisję do pilnego 
przeprowadzenia badania ogólnej sytuacji 
dotyczącej zatrudnienia oraz warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
oddelegowanych obywateli państw 
trzecich oraz pracowników sezonowych, w 
tym roli agencji pracy tymczasowej, 
agencji pośrednictwa pracy oraz innych 
pośredników i podwykonawców, w celu 
zidentyfikowania luk w ochronie oraz 
ewentualnej potrzeby dokonania 
przeglądu obowiązujących ram prawnych, 
takich jak ramy prawne bezpieczeństwa i 
higieny pracy, dyrektywa 2014/36/UE w 
sprawie pracy sezonowej i dyrektywa 
2008/104/WE w sprawie pracy 
tymczasowej, a także w celu ich 
uodpornienia na pandemię; podkreśla, że 
zdobyte doświadczenia są ważne nie tylko 
w dobie kryzysu związanego z pandemią 
COVID-19, lecz również powinny 
wspierać oparte na dowodach 
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kształtowanie polityki w celu 
wyeliminowania niedoskonałości 
przepisów unijnych i krajowych zarówno 
w czasie kryzysu, jak i w normalnej 
sytuacji;

Or. en

Poprawka 83
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że utrzymywanie fikcji 
czasowości pobytu np. pracowników 
sezonowych lub branży ICT często 
prowadzi do niedostosowania ich sytuacji 
do obowiązującego prawa oraz zasad 
mobilności i nierzadko idzie w parze z 
niższymi standardami życia i pracy oraz 
potencjalnym naruszeniem praw 
człowieka;

3. podkreśla potrzebę lepszej ochrony 
migrantów z państw trzecich w miejscu 
pracy; wzywa państwa członkowskie i 
Unię Europejską do zagwarantowania 
pełnej ochrony socjalnej, minimalnych 
standardów w zakresie godnego 
zakwaterowania, dostępu do doradztwa i 
informacji na temat obowiązujących praw 
pracowniczych dla wszystkich 
pracowników, niezależnie od ich sytuacji 
lub miejsca pochodzenia;

Or. en

Poprawka 84
Jeroen Lenaers

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że utrzymywanie fikcji 
czasowości pobytu np. pracowników 
sezonowych lub branży ICT często 
prowadzi do niedostosowania ich sytuacji 
do obowiązującego prawa oraz zasad 
mobilności i nierzadko idzie w parze z 
niższymi standardami życia i pracy oraz 

3. podkreśla, że należy dopilnować, 
by sytuacja pobytu pracowników 
sezonowych i mobilnych była zgodna z 
obowiązującym prawem oraz by 
zapobiegać niższym standardom życia i 
warunkom pracy oraz potencjalnym 
naruszeniom praw człowieka i praw 
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potencjalnym naruszeniem praw 
człowieka;

pracowniczych;

Or. en

Poprawka 85
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że utrzymywanie fikcji 
czasowości pobytu np. pracowników 
sezonowych lub branży ICT często 
prowadzi do niedostosowania ich sytuacji 
do obowiązującego prawa oraz zasad 
mobilności i nierzadko idzie w parze z 
niższymi standardami życia i pracy oraz 
potencjalnym naruszeniem praw 
człowieka;

3. podkreśla, że sytuacja 
pracowników mobilnych prowadzi do 
niedostosowania ich sytuacji do 
obowiązującego prawa oraz zasad 
mobilności i nierzadko idzie w parze z 
nieakceptowalnymi standardami życia i 
pracy oraz potencjalnym naruszeniem praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 86
Mounir Satouri

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że utrzymywanie fikcji 
czasowości pobytu np. pracowników 
sezonowych lub branży ICT często 
prowadzi do niedostosowania ich sytuacji 
do obowiązującego prawa oraz zasad 
mobilności i nierzadko idzie w parze z 
niższymi standardami życia i pracy oraz 
potencjalnym naruszeniem praw 
człowieka;

3. podkreśla, że utrzymywanie fikcji 
czasowości pobytu np. pracowników 
sezonowych lub branży ICT często 
prowadzi do niedostosowania ich sytuacji 
do obowiązującego prawa oraz zasad 
mobilności i nierzadko idzie w parze z 
niższymi standardami życia i pracy oraz 
potencjalnym naruszeniem praw 
człowieka; przypomina, że pozwolenia nie 
powinny być powiązane z jednym 
pracodawcą i powinny umożliwiać zmianę 
pracodawcy, w tym rodzaju pracy i 
sektora, z okresem bezrobocia na 
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poszukiwanie alternatywnej pracy 
połączonym z dostępem do wsparcia;

Or. en

Poprawka 87
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że utrzymywanie fikcji 
czasowości pobytu np. pracowników 
sezonowych lub branży ICT często 
prowadzi do niedostosowania ich sytuacji 
do obowiązującego prawa oraz zasad 
mobilności i nierzadko idzie w parze z 
niższymi standardami życia i pracy oraz 
potencjalnym naruszeniem praw 
człowieka;

3. podkreśla, że utrzymywanie fikcji 
czasowości pobytu np. pracowników 
sezonowych lub branży ICT często 
prowadzi do niedostosowania ich sytuacji 
do obowiązującego prawa oraz zasad 
mobilności i nierzadko idzie w parze z 
niższymi standardami życia i złymi 
warunkami pracy oraz potencjalnym 
naruszeniem praw człowieka; wzywa 
państwa członkowskie do zapewnienia 
zdrowych warunków życia, 
bezpieczeństwa pobytu oraz zgodności 
miejsc pracy ze standardami 
bezpieczeństwa i higieny pracy;

Or. en

Poprawka 88
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że utrzymywanie fikcji 
czasowości pobytu np. pracowników 
sezonowych lub branży ICT często 
prowadzi do niedostosowania ich sytuacji 
do obowiązującego prawa oraz zasad 
mobilności i nierzadko idzie w parze z 
niższymi standardami życia i pracy oraz 

3. podkreśla, że utrzymywanie fikcji 
czasowości pobytu np. pracowników 
sezonowych lub branży ICT często 
prowadzi do niedostosowania ich sytuacji 
do obowiązującego prawa oraz zasad 
mobilności i nierzadko idzie w parze z 
niższymi standardami życia i pracy oraz 
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potencjalnym naruszeniem praw 
człowieka;

potencjalnym naruszeniem praw 
człowieka; podkreśla ponadto, że należy 
chronić rynek wewnętrzny i swobodny 
przepływ pracowników oraz unikać 
działań stojących z tą ochroną w 
sprzeczności;

Or. en

Poprawka 89
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że utrzymywanie fikcji 
czasowości pobytu np. pracowników 
sezonowych lub branży ICT często 
prowadzi do niedostosowania ich sytuacji 
do obowiązującego prawa oraz zasad 
mobilności i nierzadko idzie w parze z 
niższymi standardami życia i pracy oraz 
potencjalnym naruszeniem praw 
człowieka;

3. podkreśla, że utrzymywanie fikcji 
czasowości pobytu np. pracowników 
sezonowych lub branży ICT często 
prowadzi do niedostosowania ich sytuacji 
do obowiązującego prawa oraz zasad 
mobilności i nierzadko idzie w parze z 
niższymi standardami życia i pracy oraz 
potencjalnym naruszeniem praw 
człowieka, utratą ochrony socjalnej lub co 
najmniej jej niekorzystnym 
rozdrobnieniem;

Or. en

Poprawka 90
Miriam Lexmann

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że utrzymywanie fikcji 
czasowości pobytu np. pracowników 
sezonowych lub branży ICT często 
prowadzi do niedostosowania ich sytuacji 
do obowiązującego prawa oraz zasad 
mobilności i nierzadko idzie w parze z 

3. podkreśla, że utrzymywanie fikcji 
czasowości pobytu np. pracowników 
sezonowych lub branży ICT często 
prowadzi do niedostosowania ich sytuacji 
do obowiązującego prawa oraz zasad 
mobilności i nierzadko idzie w parze z 
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niższymi standardami życia i pracy oraz 
potencjalnym naruszeniem praw 
człowieka;

niższymi standardami życia i pracy oraz 
potencjalnym naruszeniem praw 
człowieka; podkreśla potrzebę 
monitorowania warunków pracy tych 
pracowników;

Or. en

Poprawka 91
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że utrzymywanie fikcji 
czasowości pobytu np. pracowników 
sezonowych lub branży ICT często 
prowadzi do niedostosowania ich sytuacji 
do obowiązującego prawa oraz zasad 
mobilności i nierzadko idzie w parze z 
niższymi standardami życia i pracy oraz 
potencjalnym naruszeniem praw 
człowieka;

3. podkreśla, że utrzymywanie fikcji 
czasowości pobytu np. pracowników 
sezonowych lub branży ICT często 
prowadzi do niedostosowania ich sytuacji 
do obowiązującego prawa oraz zasad 
mobilności i nierzadko idzie w parze z 
niepewnymi warunkami życia i pracy oraz 
potencjalnym naruszeniem praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 92
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że utrzymywanie fikcji 
czasowości pobytu np. pracowników 
sezonowych lub branży ICT często 
prowadzi do niedostosowania ich sytuacji 
do obowiązującego prawa oraz zasad 
mobilności i nierzadko idzie w parze z 
niższymi standardami życia i pracy oraz 
potencjalnym naruszeniem praw 

3. podkreśla, że utrzymywanie fikcji 
czasowości pobytu np. pracowników 
sezonowych lub branży ICT może 
prowadzić do niedostosowania ich sytuacji 
do obowiązującego prawa oraz zasad 
mobilności i nierzadko idzie w parze z 
niższymi standardami życia i pracy oraz 
potencjalnym naruszeniem praw 
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człowieka; człowieka;

Or. fr

Poprawka 93
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że ważne jest 
odblokowanie przeglądu dyrektywy w 
sprawie niebieskiej karty w celu 
uczynienia z UE atrakcyjnego miejsca dla 
talentów z całego świata i zapewnienia 
europejskim przedsiębiorstwom 
niezbędnych kompetencji, aby mogły 
pozostać konkurencyjne; wzywa państwa 
członkowskie do korzystania z systemu 
niebieskiej karty w odniesieniu do wysoko 
wykwalifikowanych pracowników 
przybywających do UE w celu podjęcia 
pracy i zachęca do prowadzenia polityki 
zgodnej z systemem niebieskiej karty, aby 
go uprościć i zwiększyć jego atrakcyjność 
dla tych pracowników;

Or. en

Poprawka 94
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. apeluje do Komisji o dopilnowanie 
w pierwszej kolejności, aby Europejski 
Urząd ds. Pracy zaczął w pełni 
funkcjonować; podkreśla potrzebę 
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zapewnienia odpowiednich informacji na 
temat praw pracowników i obowiązków 
pracodawców, również w odniesieniu do 
pracowników będących obywatelami 
państw trzecich w UE; przypomina o 
potrzebie koordynowania i wspierania 
przez Europejski Urząd ds. Pracy 
ukierunkowanych inspekcji dotyczących 
delegowania i niezgłoszonej pracy, 
również względem pracowników będących 
obywatelami państw trzecich;

Or. en

Poprawka 95
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla potrzebę lepszej ochrony 
migrantów z państw trzecich w miejscu 
pracy; wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do zagwarantowania pełnej 
ochrony socjalnej, minimalnych 
standardów w zakresie zakwaterowania, 
dostępu do doradztwa i informacji na 
temat obowiązujących praw 
pracowniczych;

Or. en

Poprawka 96
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3b. wzywa do stworzenia wspólnych 
europejskich ram obejmujących wspólne 
zasady ochrony i integracji obywateli 
państw trzecich z różnych środowisk i o 
różnej sytuacji, które określałyby status 
prawny osób spoza Unii w UE, a także 
gwarantowałyby prawa i obowiązki 
pracowników spoza UE; przypomina, że 
istnieją już dyrektywy UE, takie jak 
dyrektywa w sprawie niebieskiej karty i 
dyrektywa w sprawie pracowników 
sezonowych (2014/36/UE), które zostały 
stworzone w celu otwarcia kanałów 
prawnych, lecz są słabo wykorzystywane i 
nie odpowiadają obecnemu kontekstowi, 
wymaganiom i potrzebom; przypomina, że 
prawodawstwo UE powinno torować 
drogę do godnych miejsc pracy z pełnym 
poszanowaniem zasady równego 
traktowania i dostępu do praw 
pracowniczych dla wszystkich;

Or. en

Poprawka 97
Samira Rafaela

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ochrony pracowników 
sezonowych, którzy mają zasadnicze 
znaczenie dla strategicznych sektorów 
gospodarki w UE, oraz do ustanowienia 
jasnych zasad dotyczących ich praw; 
należy zagwarantować im traktowanie i 
ochronę na takim samym poziomie jak ich 
lokalnym odpowiednikom;

Or. en
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Poprawka 98
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. przypomina o normach ochrony 
obywateli państw trzecich, które zostały 
określone w dyrektywie w sprawie 
pracowników sezonowych (2014/36/UE); 
podkreśla potrzebę poprawy kontroli 
warunków pracy przez ustanowienie 
minimalnych standardów dla inspekcji 
pracy w UE;

Or. en

Poprawka 99
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Ustęp 3 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3d. zauważa, że obywatele państw 
trzecich mogą być delegowani albo 
bezpośrednio z państwa trzeciego do 
państwa członkowskiego UE, albo z 
jednego państwa członkowskiego UE do 
drugiego, poprzez uzyskanie pozwolenia 
na pracę w pierwszym państwie 
członkowskim, przed delegowaniem ich do 
drugiego państwa członkowskiego; 
przypomina, że dyrektywy 96/71/WE i 
2018/957 w sprawie delegowania 
pracowników, w tym dyrektywa 
2014/67/UE w sprawie egzekwowania, 
mają zastosowanie do wewnątrzunijnego 
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delegowania obywateli państw trzecich; 
wyraża ubolewanie, że dorobek socjalny 
UE nie chroni będących obywatelami 
państw trzecich pracowników 
delegowanych z państw trzecich do UE; 
podkreśla, że wzrost liczby będących 
obywatelami państw trzecich 
delegowanych pracowników w UE nie jest 
sam w sobie problematyczny, lecz 
niepokojący jest wzrost liczby nadużyć, 
przypadków wyzysku i naruszeń praw 
pracowników w odniesieniu do tej 
szczególnie wrażliwej grupy pracowników; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
wzmożenia wysiłków na rzecz rozwiązania 
problemu wyzysku również w odniesieniu 
do będących obywatelami państw trzecich 
delegowanych pracowników, w tym 
praktyk stanowiących nadużycie, np. za 
pośrednictwem podwykonawstwa, agencji 
pracy tymczasowej, firm przykrywek, 
fikcyjnego samozatrudnienia, fikcyjnego 
delegowania i niezgłaszania pracowników 
delegowanych;

Or. en

Poprawka 100
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Ustęp 3 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3e. wzywa Komisję do pilnego 
przeprowadzenia badania ogólnej sytuacji 
dotyczącej zatrudnienia oraz warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
oddelegowanych obywateli państw 
trzecich oraz pracowników sezonowych, w 
tym roli agencji pracy tymczasowej, 
agencji pośrednictwa pracy oraz innych 
pośredników i podwykonawców, w celu 
zidentyfikowania luk w ochronie oraz 
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ewentualnej potrzeby dokonania 
przeglądu obowiązujących ram prawnych, 
takich jak ramy prawne bezpieczeństwa i 
higieny pracy, dyrektywa 2014/36/UE w 
sprawie pracy sezonowej i dyrektywa 
2008/104/WE w sprawie pracy 
tymczasowej, a także w celu ich 
uodpornienia na pandemię; podkreśla, że 
zdobyte doświadczenia są ważne nie tylko 
w dobie kryzysu związanego z pandemią 
COVID-19, lecz również powinny 
wspierać oparte na dowodach 
kształtowanie polityki w celu 
wyeliminowania niedoskonałości 
przepisów unijnych i krajowych zarówno 
w czasie kryzysu, jak i w normalnej 
sytuacji;

Or. en

Poprawka 101
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla konieczność poprawy 
zbierania danych i informacji w zakresie 
wdrażania unijnego prawa poprzez 
wspieranie sieci ekspertów i badań oraz 
poprzez sposób prezentacji danych 
statystycznych przez państwa 
członkowskie;

4. podkreśla konieczność lepszej 
koordynacji między państwami 
członkowskimi w celu poprawy zbierania 
danych i informacji dla osiągnięcia 
skutecznego wdrażania unijnej polityki 
migracyjnej, w tym gromadzenia 
informacji na temat zapotrzebowania na 
umiejętności i ich ekwiwalentów, aby 
zapewnić spójne prawodawstwo; 
podkreśla, że zbieranie niezbędnych 
danych zapewni konieczne wsparcie 
organizacjom pozarządowym i 
stowarzyszeniom, ekspertom i środowisku 
naukowemu, poprzez przedstawianie 
statystyk w czasie rzeczywistym;
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Or. en

Poprawka 102
Jeroen Lenaers

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla konieczność poprawy 
zbierania danych i informacji w zakresie 
wdrażania unijnego prawa poprzez 
wspieranie sieci ekspertów i badań oraz 
poprzez sposób prezentacji danych 
statystycznych przez państwa 
członkowskie;

4. podkreśla konieczność poprawy 
zbierania danych, najlepszych praktyk i 
informacji w zakresie wdrażania i 
wykorzystywania na europejskim rynku 
pracy pracowników z państw trzecich; 
zwraca się do Komisji o przeprowadzenie 
szeroko zakrojonej analizy tendencji 
dotyczących delegowania obywateli 
państw trzecich i podkreśla potrzebę 
wprowadzenia ewentualnych środków 
politycznych na szczeblu UE lub 
krajowym w oparciu o wyniki analizy;

Or. en

Poprawka 103
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla konieczność poprawy 
zbierania danych i informacji w zakresie 
wdrażania unijnego prawa poprzez 
wspieranie sieci ekspertów i badań oraz 
poprzez sposób prezentacji danych 
statystycznych przez państwa 
członkowskie;

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wskazania przyczyn 
wyjaśniających brak atrakcyjności UE dla 
talentów z całego świata i zajęcia się tymi 
przyczynami oraz podkreśla konieczność 
poprawy zbierania dokładnych i 
porównywalnych danych i informacji w 
zakresie wdrażania unijnego prawa, a także 
na temat mobilności obywateli państw 
trzecich w UE poprzez wspieranie sieci 
ekspertów i badań oraz poprzez sposób 
prezentacji danych statystycznych przez 
państwa członkowskie; wzywa państwa 
członkowskie i Komisję do zadbania o 
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zbieranie danych na temat wpływu 
COVID-19 na legalną migrację 
zarobkową w UE;

Or. en

Poprawka 104
Lukas Mandl

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla konieczność poprawy 
zbierania danych i informacji w zakresie 
wdrażania unijnego prawa poprzez 
wspieranie sieci ekspertów i badań oraz 
poprzez sposób prezentacji danych 
statystycznych przez państwa 
członkowskie;

4. podkreśla konieczność poprawy 
zbierania danych i informacji w zakresie 
wdrażania unijnego prawa poprzez 
wspieranie sieci ekspertów i badań oraz 
poprzez sposób prezentacji danych 
statystycznych przez państwa 
członkowskie; oraz przedstawienia 
bardziej przejrzystego obrazu różnych 
grup docelowych wykwalifikowanych 
pracowników, zwłaszcza w sektorach, w 
których państwa członkowskie borykają 
się z niedoborem wykwalifikowanych 
pracowników;

Or. en

Poprawka 105
Miriam Lexmann

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla konieczność poprawy 
zbierania danych i informacji w zakresie 
wdrażania unijnego prawa poprzez 
wspieranie sieci ekspertów i badań oraz 
poprzez sposób prezentacji danych 
statystycznych przez państwa 

4. podkreśla konieczność poprawy 
zbierania wysokiej jakości, 
porównywalnych danych i informacji w 
zakresie wdrażania unijnego prawa 
poprzez wspieranie sieci ekspertów i badań 
oraz poprzez sposób prezentacji danych 
statystycznych przez państwa 
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członkowskie; członkowskie;

Or. en

Poprawka 106
Mounir Satouri

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla konieczność poprawy 
funkcjonowania procedur wydawania 
zezwoleń na pracę dla migrantów spoza 
UE, aby mogli oni dotrzeć do Europy, 
oraz egzekwowania przestrzegania praw 
pracowników migrujących i uchodźców; 
w związku z tym wzywa Komisję do 
uregulowania wszystkich agencji 
pośrednictwa pracy, potencjalnie za 
pośrednictwem Europejskiego Urzędu ds. 
Pracy;

Or. en

Poprawka 107
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla konieczność 
zacieśnienia współpracy i wymiany 
informacji pomiędzy państwami 
członkowskimi, w szczególności w 
odniesieniu do wewnątrzunijnej 
mobilności obywateli państw trzecich, co 
pomoże w ukazaniu pełnej wartości 
dodanej i ułatwi wdrażanie unijnych 
zasad w zakresie mobilności;

Or. pl
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Poprawka 108
Mounir Satouri

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla konieczność 
wzmocnienia istniejących projektów 
pilotażowych dotyczących legalnej 
migracji w dialogu ze związkami 
zawodowymi i innymi organizacjami 
współpracującymi z pracownikami 
migrującymi;

Or. en

Poprawka 109
Mounir Satouri

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. podkreśla konieczność stworzenia 
środowiska bardziej sprzyjającego 
integracji i ochronie praw pracowników 
migrujących, niezależnie od ich 
umiejętności lub poziomu wynagrodzenia, 
statusu imigracyjnego lub narodowości, 
co ostatecznie doprowadzi do powstania 
europejskiego kodeksu migracji;

Or. en

Poprawka 110
Mounir Satouri

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4d. podkreśla konieczność 
uzależnienia płatności w ramach wspólnej 
polityki rolnej od przestrzegania 
obowiązujących warunków pracy 
wynikających z odpowiednich zbiorowych 
układów pracy oraz krajowego i unijnego 
prawa socjalnego i prawa pracy;

Or. en

Poprawka 111
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla konieczność 
przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji 
między obywatelami państw 
członkowskich i obywatelami państw 
trzecich poprzez zapewnienie równego 
traktowania i podjęcie działań 
zmierzających do przeciwdziałania 
wyzyskowi pracowników.

5. podkreśla, że zróżnicowane 
traktowanie obywateli państw trzecich 
osłabia zdolność UE do przyciągania 
pracowników; wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia skutecznego 
przestrzegania wspólnych norm, prawa 
pracy i konwencji w celu przeciwdziałania 
dyskryminacji i wyzyskowi pracowników.

Or. en

Poprawka 112
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Leila Chaibi

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla konieczność 
przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji 
między obywatelami państw 
członkowskich i obywatelami państw 

5. podkreśla konieczność 
przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji 
między obywatelami państw 
członkowskich i obywatelami państw 
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trzecich poprzez zapewnienie równego 
traktowania i podjęcie działań 
zmierzających do przeciwdziałania 
wyzyskowi pracowników.

trzecich poprzez zapewnienie całkowicie 
równego traktowania na rynku pracy, w 
miejscach pracy i w dostępie do systemów 
ochrony socjalnej oraz świadczeń 
socjalnych i podjęcie działań 
zmierzających do przeciwdziałania 
wyzyskowi pracowników migrujących i 
jego zwalczania, niezależnie od ich 
statusu imigracyjnego;

Or. en

Poprawka 113
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla konieczność 
przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji 
między obywatelami państw 
członkowskich i obywatelami państw 
trzecich poprzez zapewnienie równego 
traktowania i podjęcie działań 
zmierzających do przeciwdziałania 
wyzyskowi pracowników.

5. podkreśla konieczność 
przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji 
między obywatelami państw 
członkowskich i obywatelami państw 
trzecich poprzez zapewnienie całkowicie 
równego traktowania, przede wszystkim w 
zakresie zatrudnienia, prawa do strajku i 
przystąpienia do związku zawodowego, 
dostępu do ochrony socjalnej od 
pierwszego dnia, dostępu do usług 
publicznych, ochrony socjalnej i edukacji, 
i podjęcie działań zmierzających do 
przeciwdziałania wyzyskowi 
pracowników.

Or. en

Poprawka 114
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla konieczność 
przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji 
między obywatelami państw 
członkowskich i obywatelami państw 
trzecich poprzez zapewnienie równego 
traktowania i podjęcie działań 
zmierzających do przeciwdziałania 
wyzyskowi pracowników.

5. podkreśla konieczność 
przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji 
między obywatelami państw 
członkowskich i obywatelami państw 
trzecich poprzez zapewnienie równego 
traktowania, przede wszystkim w zakresie 
warunków zatrudnienia, prawa do strajku 
i przystąpienia do związku zawodowego, 
dostępu do ochrony socjalnej od 
pierwszego dnia, dostępu do usług 
publicznych i edukacji, i podjęcie działań 
zmierzających do przeciwdziałania 
wyzyskowi pracowników.

Or. en

Poprawka 115
Jeroen Lenaers

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla konieczność 
przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji 
między obywatelami państw 
członkowskich i obywatelami państw 
trzecich poprzez zapewnienie równego 
traktowania i podjęcie działań 
zmierzających do przeciwdziałania 
wyzyskowi pracowników.

5. podkreśla konieczność 
przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji 
między usługodawcami, obywatelami 
państw członkowskich i obywatelami 
państw trzecich poprzez zapewnienie 
równego traktowania i podjęcie działań 
zmierzających do przeciwdziałania 
wyzyskowi pracowników.

Or. en

Poprawka 116
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla konieczność 
przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji 
między obywatelami państw 
członkowskich i obywatelami państw 
trzecich poprzez zapewnienie równego 
traktowania i podjęcie działań 
zmierzających do przeciwdziałania 
wyzyskowi pracowników.

5. podkreśla konieczność 
przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji 
między obywatelami państw 
członkowskich i obywatelami państw 
trzecich poprzez zapewnienie równego 
traktowania i podjęcie działań 
zmierzających do przeciwdziałania 
nadużyciom i wyzyskowi pracowników.

Or. fr

Poprawka 117
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan Kanev

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. apeluje do Komisji o dopilnowanie 
w pierwszej kolejności, aby Europejski 
Urząd ds. Pracy zaczął w pełni 
funkcjonować; podkreśla potrzebę 
zapewnienia odpowiednich informacji na 
temat praw pracowników i obowiązków 
pracodawców, również w odniesieniu do 
pracowników będących obywatelami 
państw trzecich w UE; przypomina o 
potrzebie koordynowania i wspierania 
przez Europejski Urząd ds. Pracy 
ukierunkowanych inspekcji dotyczących 
delegowania i niezgłoszonej pracy, 
również w stosunku do pracowników 
będących obywatelami państw trzecich;

Or. en

Poprawka 118
Samira Rafaela

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa państwa członkowskie do 
udziału w projektach pilotażowych 
dotyczących legalnej migracji 
zainicjowanych przez Komisję w 2017 r. 
[realizacja Europejskiego programu w 
zakresie migracji, COM(2017) 558 final] 
oraz do aktywnego promowania roli, jaką 
legalna migracja może odegrać na rynku 
pracy; ponadto wzywa Komisję do 
zapewnienia, by te projekty pilotażowe 
miały charakter integracyjny i 
gwarantowały równe traktowanie i równe 
szanse dla obywateli państw trzecich;

Or. en

Poprawka 119
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że istniejące przepisy, 
takie jak dyrektywa 2009/52/WE w 
sprawie kar dla pracodawców, 
ustanawiająca środki ochrony 
pracowników przed nadużyciami i 
wyzyskiem w miejscu pracy, muszą być 
stosowane i właściwie wdrażane we 
wszystkich państwach członkowskich UE; 
podkreśla znaczenie równego traktowania 
wszystkich pracowników – obywateli, osób 
pochodzących z innego państwa 
członkowskiego lub osób będących 
obywatelami państw trzecich;

Or. en
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Poprawka 120
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla konieczność zwiększenia 
możliwości legalnej migracji, 
umożliwienia migrantom ekonomicznym 
wjazdu i pracy w UE oraz egzekwowania 
przestrzegania praw minimalnych, 
godnych standardów pracy i zasady 
równego traktowania z korzyścią dla 
wszystkich pracowników niezależnie od 
ich statusu migracyjnego, w tym praw 
minimalnych zapewniających przejście od 
nielegalnego do legalnego zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 121
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. proponuje przyjęcie środków 
promujących wymóg, aby podnoszenie 
kwalifikacji imigrantów legalnie 
przebywających na terytorium Unii 
polegało na rozwijaniu umiejętności 
wymaganych na rynku pracy, do którego 
zamierzają oni uzyskać dostęp, za 
pośrednictwem planów szkoleniowych 
zwiększających szanse na zatrudnienie 
przez dążenie do doskonałości;

Or. es

Poprawka 122
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, 
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Irena Joveva

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zwiększenia wysiłków w 
celu zatrzymania zagranicznych 
studentów po ukończeniu studiów na 
uniwersytetach UE; podkreśla, że 
przyznanie absolwentom dostępu do 
mobilności wewnątrz UE i ważnych wiz 
dla osób poszukujących pracy może 
ogólnie zwiększyć atrakcyjność UE;

Or. en

Poprawka 123
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla potrzebę utrzymania w 
regulacjach UE elastyczności 
pozwalającej na uwzględnienie specyfiki 
poszczególnych państw członkowskich, w 
tym sytuacji na ich rynkach pracy i 
stosowanie klauzul fakultatywnych w 
dyrektywach;

Or. pl

Poprawka 124
Radan Kanev

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że należy prawnie 
zagwarantować dalsze możliwości w 
zakresie mobilności pracowników w Unii;

Or. en

Poprawka 125
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla, że powolne i 
nadmiernie zbiurokratyzowane procedury 
mogą mieć wpływ na dostęp uchodźców i 
osób ubiegających się o azyl do edukacji i 
rynku pracy, zwiększając z czasem ryzyko 
podjęcia pracy nierejestrowanej i 
popadnięcia w sytuacje podatności na 
zagrożenia; podkreśla, że długotrwałe 
rozpatrywanie wniosków o ochronę 
międzynarodową oraz brak rejestracji 
osób ubiegających się o azyl w chwili ich 
przybycia nie tylko utrudniają terminowy i 
legalny dostęp uchodźców i osób 
ubiegających się o azyl do rynku pracy, 
lecz również sprzyjają rozwojowi praktyk z 
zakresu pracy nierejestrowanej i 
wszelkich form wyzysku i nadużyć;

Or. en

Poprawka 126
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Leila Chaibi

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5b. apeluje do Komisji o dopilnowanie 
w pierwszej kolejności, aby Europejski 
Urząd ds. Pracy zaczął w pełni 
funkcjonować; podkreśla potrzebę 
zapewnienia odpowiednich informacji na 
temat praw pracowników i obowiązków 
pracodawców, również w odniesieniu do 
pracowników będących obywatelami 
państw trzecich w UE; przypomina o 
potrzebie koordynowania i wspierania 
przez Europejski Urząd ds. Pracy 
ukierunkowanych inspekcji dotyczących 
delegowania i niezgłoszonej pracy, 
również w stosunku do pracowników 
będących obywatelami państw trzecich;

Or. en

Poprawka 127
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wzywa państwa członkowskie, by 
zintensyfikowały wysiłki na rzecz 
uczynienia swoich krajów bardziej 
atrakcyjnym miejscem dla mobilnego 
kapitału ludzkiego na arenie 
międzynarodowej, w tym inwestorów i 
biznesmenów, których coraz częściej 
uważa się za kolejną grupę cennych 
podmiotów, które należy przyciągnąć;

Or. pl

Poprawka 128
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan Kanev
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Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dalszego rozwijania 
legalnych ścieżek migracji zarobkowej 
uwzględniających potrzeby i wymagania 
krajowego rynku pracy i koncentrujących 
się na zawodach, w których występuje 
systemowy niedobór pracowników;

Or. en

Poprawka 129
Radan Kanev

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla znaczenie zapewnienia 
legalnym migrantom w Unii 
odpowiednich możliwości korzystania z 
ich umiejętności zawodowych i możliwości 
mobilności w UE;

Or. en

Poprawka 130
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. domaga się niedyskryminującego 
traktowania mężczyzn i kobiet we 
wszystkich strategiach politycznych i 
procedurach dotyczących włączenia 
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społecznego i integracji na rynku pracy 
obywateli państw trzecich, pamiętając, że 
kobiety częściej niż mężczyźni ponoszą 
odpowiedzialność za opiekę nad dziećmi 
oraz osobami starszymi i innymi 
niesamodzielnymi członkami rodziny; 
przypomina, że zapewnienie wysokiej 
jakości i dostępnej opieki nad dziećmi i 
innymi osobami niesamodzielnymi, a 
także elastycznych warunków pracy oraz 
wdrożenie istniejącego prawodawstwa 
UE, takiego jak dyrektywa w sprawie 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym, to przykłady sposobów 
poprawy dostępu do rynków pracy dla 
wszystkich rodziców i opiekunów oraz 
umożliwienia im wzmocnienia ich pozycji 
ekonomicznej i społecznej;

Or. en

Poprawka 131
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. z zadowoleniem przyjmuje 
inicjatywy Komisji mające na celu 
zbliżenie partnerów gospodarczych i 
społecznych w kwestii integracji na rynku 
pracy; podkreśla potrzebę kontynuowania 
takich inicjatyw, jak „Pracodawcy razem 
na rzecz integracji”, „Europejskie 
partnerstwo na rzecz integracji” i 
„Europejski dialog w sprawie 
umiejętności i migracji”, aby pobudzić 
wsparcie dla migracji zarobkowej i 
zrozumienie związanych z nią korzyści i 
pułapek; w związku z tym wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do kontynuowania 
dialogu z partnerami gospodarczymi i 
społecznymi oraz innymi 
zainteresowanymi stronami na temat 
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migracji zarobkowej;

Or. en

Poprawka 132
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. zauważa, że obywatele państw 
trzecich mogą być delegowani albo 
bezpośrednio z państwa trzeciego do 
państwa członkowskiego UE, albo z 
jednego państwa członkowskiego UE do 
drugiego, poprzez uzyskanie pozwolenia 
na pracę w pierwszym państwie 
członkowskim, przed delegowaniem ich do 
drugiego państwa członkowskiego; 
przypomina, że dyrektywy 96/71/WE i 
2018/957 w sprawie delegowania 
pracowników, w tym dyrektywa 
2014/67/UE w sprawie egzekwowania, 
mają zastosowanie do wewnątrzunijnego 
delegowania obywateli państw trzecich;

Or. en

Poprawka 133
Radan Kanev

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. podkreśla potrzebę poprawy 
istniejącego systemu uznawania 
kwalifikacji zawodowych w państwach 
członkowskich UE jako warunku 
wstępnego ułatwienia mobilności 
pracowników;
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Or. en

Poprawka 134
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. zwraca uwagę na problem pracy 
poniżej kwalifikacji; zachęca państwa 
członkowskie do większej współpracy w 
zakresie wzajemnego uznawania 
kwalifikacji;

Or. pl

Poprawka 135
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5d. podkreśla korzyści płynące z 
edukacji dla dostępu do rynku pracy i 
integracji; wzywa zatem do wzmocnienia 
europejskich ram kwalifikacji w celu 
odpowiedniego uznawania umiejętności, 
kompetencji i kwalifikacji uzyskanych 
poza granicami Europy; wzywa ponadto 
państwa członkowskie, aby uznawały, 
walidowały i certyfikowały posiadane 
umiejętności, kompetencje formalne i 
pozaformalne, talenty i wiedzę fachową 
migrantów z państw trzecich; podkreśla 
znaczenie zagwarantowania wszystkim 
obywatelom państw trzecich, a w 
szczególności dziewczętom i kobietom, 
młodzieży i osobom ze środowisk 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 
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dostępu do formalnego, nieformalnego i 
pozaformalnego kształcenia oraz szkoleń 
wysokiej jakości przez całe życie;

Or. en

Poprawka 136
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga

Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5d. podkreśla, że wzrost liczby 
będących obywatelami państw trzecich 
delegowanych pracowników w UE nie jest 
sam w sobie problematyczny, lecz 
niepokojący jest wzrost liczby nadużyć, 
przypadków wyzysku i naruszeń praw 
pracowników w odniesieniu do tej 
szczególnie wrażliwej grupy pracowników;

Or. en

Poprawka 137
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan Kanev

Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5d. wzywa Komisję, aby zachęcała do 
finansowania projektów partnerstwa na 
rzecz umiejętności koncentrujących się na 
migracji zarobkowej i integracji w ramach 
EFS+ i FAMI;

Or. en

Poprawka 138
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Leila Chaibi
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Projekt opinii
Ustęp 5 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5e. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wzmożenia wysiłków na 
rzecz rozwiązania problemu wyzysku 
również w odniesieniu do będących 
obywatelami państw trzecich 
delegowanych pracowników, w tym 
praktyk stanowiących nadużycie, np. za 
pośrednictwem podwykonawstwa, agencji 
pracy tymczasowej, firm przykrywek, 
fikcyjnego samozatrudnienia, fikcyjnego 
delegowania i niezgłaszania pracowników 
delegowanych;

Or. en

Poprawka 139
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan Kanev

Projekt opinii
Ustęp 5 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5e. podkreśla potrzebę stałego 
wspierania uczenia się przez całe życie 
zarówno obywateli państw członkowskich, 
jak i obywateli państw trzecich 
przebywających w Unii Europejskiej, aby 
zachęcać do nabywania umiejętności 
niezbędnych do funkcjonowania na rynku 
pracy;

Or. en

Poprawka 140
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff
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Projekt opinii
Ustęp 5 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5e. wzywa instytucje europejskie do 
natychmiastowego wznowienia dyskusji 
na temat przeglądu dyrektywy w sprawie 
niebieskiej karty i odblokowania sytuacji 
w Radzie;

Or. en

Poprawka 141
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Leila Chaibi

Projekt opinii
Ustęp 5 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5f. podkreśla, że niezgłoszeni 
pracownicy będący obywatelami państw 
trzecich znajdują się w szczególnie trudnej 
sytuacji, nie mają bezpieczeństwa 
zatrudnienia, dostępu do ochrony 
socjalnej i są narażeni na nadużycia; 
uważa, że niezgłoszeni pracownicy będący 
obywatelami państw trzecich mogą 
doświadczać szczególnych trudności przy 
zgłaszaniu nadużyć, obawiając się utraty 
nie tylko pracy, ale również domu i prawa 
pobytu; wzywa Europejski Urząd ds. 
Pracy i państwa członkowskie do 
zwiększenia wysiłków na rzecz zwalczania 
pracy nierejestrowanej, skutecznego 
egzekwowania obowiązków pracodawców 
z myślą o wyeliminowaniu wyzysku oraz 
zgłaszaniu i regulowaniu statusu swoich 
pracowników; wzywa do wprowadzenia 
barier między inspektoratami pracy a 
organami ds. migracji w celu 
zagwarantowania poszanowania praw 
nieudokumentowanych pracowników 
migrujących;

Or. en
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Poprawka 142
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Ustęp 5 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5f. podkreśla istotną pracę wykonaną 
przez partnerów społecznych, 
społeczeństwo obywatelskie, władze 
lokalne i regionalne oraz organizacje 
wolontariackie w zakresie oferowania 
wsparcia na rzecz upodmiotowienia i 
integracji migrantów spoza UE na rynku 
pracy oraz informowania pracowników 
migrujących, w szczególności o ich 
prawach i obowiązkach oraz 
przysługującej im ochronie; wzywa 
również do pełnego zaangażowania tych 
podmiotów w proces kształtowania 
polityki;

Or. en

Poprawka 143
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Ustęp 5 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5g. uważa, że istotne jest zapewnienie 
obywatelom państw trzecich, a także 
władzom instytucjonalnym, odpowiednich 
szkoleń w zakresie ustawodawstwa, praw i 
obowiązków dotyczących zatrudnienia, w 
celu zapewnienia, by migranci nie byli 
wykorzystywani przy użyciu praktyk 
związanych z pracą nierejestrowaną i 
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innych form poważnego wyzysku w 
miejscu pracy lub dyskryminacji w 
miejscu pracy;

Or. en

Poprawka 144
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Ustęp 5 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5h. podkreśla, że warunki na rynku 
pracy w państwach przyjmujących są 
jednym z czynników decydujących o 
trwałej i udanej integracji obywateli 
państw trzecich; jest świadomy faktu, że 
osoby te są niejednolite pod względem 
wieku, umiejętności, wiedzy i 
pochodzenia; podkreśla, że bezrobocie w 
UE, w szczególności bezrobocie ludzi 
młodych i bezrobocie długotrwałe, wciąż 
utrzymuje się na niepokojącym poziomie 
w niektórych państwach i regionach oraz 
że Komisja i państwa członkowskie 
powinny w dalszym ciągu priorytetowo 
traktować strategie polityczne i inwestycje 
zmierzające do zapewnienia wysokiej 
jakości miejsc pracy całemu 
społeczeństwu, ze szczególnym naciskiem 
na osoby w najtrudniejszej sytuacji, 
niezależnie od ich sytuacji i miejsca 
urodzenia; przypomina, że działania na 
rzecz tworzenia wysokiej jakości miejsc 
pracy dla wszystkich wspierają aktywne 
rynki pracy i wzrost gospodarczy, co ma 
pozytywny wpływ na krajowe PKB;

Or. en
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Poprawka 145
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius

Projekt opinii
Ustęp 5 i (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5i. przypomina o znaczeniu 
wykorzystania funduszy integracyjnych na 
rzeczywiste działania integracyjne oraz o 
tym, że cel, jakim jest integracja obywateli 
państw trzecich na rynku pracy, musi 
znaleźć odzwierciedlenie w nadaniu 
większego znaczenia Europejskiemu 
Funduszowi Społecznemu+; podkreśla, że 
środki przeznaczone na ten fundusz są 
niewystarczające, zważywszy na duże 
wyzwania i liczbę kluczowych inicjatyw, 
które mają być finansowane przez ten 
fundusz, oraz wzywa do inwestycji i 
przeznaczenia dodatkowych środków;

Or. en


