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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wpływu przepisów unijnych na swobodny przepływ pracowników i usług: 
wewnątrzunijna mobilność pracowników jako narzędzie dopasowania umiejętności do 
potrzeb rynku
(2020/2007(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

– uwzględniając art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 45, 56, 153 i 154 TFUE,

– uwzględniając Europejski filar praw socjalnych proklamowany przez Radę Europejską, 
Parlament Europejski i Komisję Europejską w listopadzie 2017 r.,

– uwzględniając Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych,

– uwzględniając podstawowe normy w dziedzinie pracy ustanowione przez 
Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) oraz konwencje i zalecenia MOP dotyczące 
administracji pracy i inspekcji pracy,

– uwzględniając obszerny dorobek prawny Unii w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, w szczególności dyrektywę Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 
1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia 
pracowników w miejscu pracy1 oraz jej dyrektywy szczegółowe i powiązane,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany 
i podnoszenia kwalifikacji jako podstawy zrównoważoności i zatrudnialności 
w kontekście wspierania odbudowy gospodarczej i spójności społecznej,

– uwzględniając „Wytyczne polityczne na następną kadencję Komisji Europejskiej (2019-
2024): Unia, która mierzy wyżej”, przedstawione przez przewodniczącą Komisji Ursulę 
von der Leyen,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1149 z dnia 
20 czerwca 2019 r. ustanawiające Europejski Urząd ds. Pracy, zmieniające 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004, (UE) nr 492/2011 i (UE) 2016/589 oraz uchylające 
decyzję (UE) 2016/3442,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 
z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz 

1 Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1.
2 Dz.U. L 186 z 11.7.2019, s. 21.
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Unii3,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/589 z dnia 
13 kwietnia 2016 r. w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia (EURES), dostępu 
pracowników do usług w zakresie mobilności i dalszej integracji rynków pracy oraz 
zmiany rozporządzeń (UE) nr 492/2011 i (UE) nr 1296/20134,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego5,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 
z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 
w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego6,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 
z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków 
wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 
96/26/WE7,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 
z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku 
międzynarodowych przewozów drogowych8,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 
z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów 
lotniczych na terenie Wspólnoty9,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych 
odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 3820/8510,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3577/92 z dnia 7 grudnia 
1992 r. dotyczące stosowania zasady swobody świadczenia usług w transporcie 
morskim w obrębie państw członkowskich (kabotaż morski)11,

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

3 Dz.U. L 141 z 27.5.2011, s. 1.
4 Dz.U. L 107 z 22.4.2016, s. 1.
5 Dz.U. L 166 z 30.4.2004, s. 1. 
6 Dz.U. L 284 z 30.10.2009, s. 1.
7 Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 51.
8 Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 72.
9 Dz.U. L 293 z 31.10.2008, s. 3.
10 Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 1.
11 Dz.U. L 364 z 12.12.1992, s. 7.
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pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników12,

– uwzględniając dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych13,

– uwzględniając dyrektywę 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności 
w trasie w zakresie transportu drogowego14,

– uwzględniając dyrektywę Rady 1999/63/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. dotyczącą 
Umowy w sprawie organizacji czasu pracy marynarzy przyjętej przez Stowarzyszenie 
Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) i Federację Związków Zawodowych 
Pracowników Transportu w Unii Europejskiej (FST)15, zmienioną dyrektywą Rady 
2009/13/WE z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wdrożenia Umowy zawartej między 
Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) a Europejską Federacją 
Pracowników Transportu (ETF) w sprawie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r.16,

– uwzględniając dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług17,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 
28 czerwca 2018 r. zmieniającą dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania 
pracowników w ramach świadczenia usług18,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 
2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania 
pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniającą rozporządzenie (UE) 
nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu 
wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”)19,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z dnia 
15 lipca 2020 r. ustanawiającą przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy 
96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze 
transportu drogowego oraz zmieniającą dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do 
wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz rozporządzenie (UE) 
nr 1024/201220,

– uwzględniając decyzję Rady (UE) 2019/1181 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie 
wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia państw członkowskich21,

– uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/344 z dnia 9 marca 

12 Dz.U. L 128 z 30.4.2014, s. 8.
13 Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22.
14 Dz.U. L 80 z 23.3.2002, s. 35.
15 Dz.U. L 167 z 2.7.1999, s. 33.
16 Dz.U. L 124 z 20.5.2009, s. 30.
17 Dz.U. L 18 z 21.1.1997, s. 1.
18 Dz.U. L 173 z 9.7.2018, s. 16.
19 Dz.U. L 159 z 28.5.2014, s. 11.
20 Dz.U. L 249 z 31.7.2020, s. 49.
21 Dz.U. L 185 z 11.7.2019, s. 44.
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2016 r. w sprawie utworzenia europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy 
w zakresie przeciwdziałania pracy nierejestrowanej22,

– uwzględniając zalecenie Rady z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie europejskich ram 
kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie i uchylające zalecenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich 
ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie23,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ochrony 
pracowników transgranicznych i sezonowych w Unii w kontekście kryzysu 
wywołanego COVID-1924,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 września 2017 r. w sprawie nowego 
europejskiego programu na rzecz umiejętności25,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie skutecznych 
inspekcji pracy jako strategii poprawy warunków pracy w Europie26,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
15 lipca 2020 r. pt. „Plan odbudowy dla Europy i wieloletnie ramy finansowe na lata 
2021–2027”,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
5 maja 2020 r. pt. „Trwałe finansowanie uczenia się przez całe życie i rozwoju 
umiejętności w kontekście niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej” (opinia 
rozpoznawcza na wniosek prezydencji chorwackiej),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 1 lipca 2020 r. pt. „Europejski program na 
rzecz umiejętności służący zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości 
społecznej i odporności” (COM(2020)0274) oraz towarzyszące mu dokumenty robocze 
służb Komisji (SWD(2020)0121) i (SWD(2020)0122),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 14 stycznia 2020 r. pt. „Silna Europa socjalna 
na rzecz sprawiedliwej transformacji” (COM(2020)0014),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 17 grudnia 2019 r. pt. „Roczna strategia 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2020 r.” (COM(2019)0650),

– uwzględniając wniosek Komisji i Rady z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wspólnego 
sprawozdania o zatrudnieniu towarzyszący komunikatowi Komisji w sprawie rocznej 
strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2020 r.,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 grudnia 2019 r. pt. „Europejski Zielony 
Ład” (COM(2019)0640),

22 Dz.U. L 65 z 11.3.2016, s. 12.
23 Dz.U. C 189 z 15.6.2017, s. 15.
24 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0176.
25 Dz.U. C 337 z 20.9.2018, s. 135.
26 Dz.U. C 482 z 23.12.2016, s. 31.
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– uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 25 września 2019 r. na temat stosowania 
i wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 
2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania 
pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniającej rozporządzenie (UE) 
nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu 
wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”) 
(COM (2019)0426),

– uwzględniając sprawozdanie roczne Komisji za rok 2019 w sprawie mobilności 
pracowników w UE,

– uwzględniając sprawozdanie Cedefop pt. „Skills forecast trends and challenges to 2030” 
[„Prognoza dotycząca umiejętności: tendencje i wyzwania do 2030 r.”],

– uwzględniając sprawozdanie Eurofound pt. „Posted workers in the European Union 
(2010)”27 [„Pracownicy delegowani w Unii Europejskiej (2010)”] oraz sprawozdania 
krajowe,

– uwzględniając europejską prognozę gospodarczą Komisji z wiosny 2020 r., 
opublikowaną w dniu 6 maja 2020 r.,

– uwzględniając poradnik Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-
OSHA) z dnia 24 kwietnia 2020 r. pt. „COVID-19: powrót do miejsca zatrudnienia – 
dostosowywanie środowiska pracy i ochrona pracowników”,

– uwzględniając badanie Parlamentu z 2015 r. pt. „EU Social and Labour Rights and EU 
Internal Market Law” [„Unijne prawa socjalne i pracownicze a prawo rynku 
wewnętrznego UE”],

– uwzględniając badanie Komisji z 2015 r. pt. „Study on wage setting systems and 
minimum rates of pay applicable to posted workers in accordance with Directive 
96/71/EC in a selected number of Member States and sectors” [„Systemy ustalania 
wynagrodzeń i minimalne stawki wynagrodzeń stosowane wobec pracowników 
delegowanych zgodnie z dyrektywą 96/71/WE w wybranych państwach członkowskich 
i sektorach”],

– uwzględniając badanie Eurofound z 2015 r. pt. „Social dimension of intra-EU mobility: 
Impact on public services” [„Społeczny wymiar mobilności wewnątrzunijnej – jej 
wpływ na usługi publiczne”],

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając opinie przedstawione przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów oraz Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A9-0000/2020),

A. mając na uwadze, że art. 45 TFUE stanowi, że swoboda przepływu musi obejmować 

27 http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2010/working-conditions-industrial-relations/posted-
workers-in-the-european-union
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zniesienie wszelkiej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową między 
pracownikami państw członkowskich w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia i innych 
warunków pracy;

B. mając na uwadze, że swobodny przepływ pracowników, swoboda przedsiębiorczości 
i swoboda świadczenia usług są podstawowymi zasadami rynku wewnętrznego;

C. mając na uwadze, że swobodny przepływ osób ma zasadnicze znaczenie dla projektu 
europejskiego, przynosi obopólne korzyści zarówno wysyłającym, jak i przyjmującym 
państwom członkowskim, a także jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia celów 
spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej; mając na uwadze, że UE obecnie nie 
wykorzystuje pełnego potencjału mobilności wewnątrzunijnej;

D. mając na uwadze, że niedobory pracowników i wskaźnik drenażu mózgów, zwłaszcza 
po kryzysie finansowym, osiągnęły w niektórych państwach członkowskich poziomy 
krytyczne i stanowią przeszkodę dla dalszego wzrostu gospodarczego;

E. mając na uwadze, że usprawnienie, dostosowanie i uproszczenie transgranicznego 
egzekwowania prawa Unii w dziedzinie mobilności pracowników ma kluczowe 
znaczenie dla ochrony praw pracowników mobilnych oraz wspierania uczciwej 
konkurencji między przedsiębiorstwami, ze szczególnym uwzględnieniem małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP), oraz zwalczania nadużyć;

F. mając na uwadze, że Europejski Urząd ds. Pracy ustanowiono, aby umożliwić 
zwiększenie sprawiedliwości i zaufania na rynku wewnętrznym oraz wzmocnienie 
swobody przepływu pracowników, delegowania pracowników i wysoce mobilnych 
usług, a także wspierać współpracę państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania 
pracy nierejestrowanej;

G. mając na uwadze, że niestandardowe formy pracy i fikcyjne samozatrudnienie 
prowadzą do długotrwałych szkód w systemach ubezpieczeń społecznych i coraz 
większej liczby miejsc pracy o niepewnej formie zatrudnienia, w związku z czym 
należy je zwalczać; mając na uwadze, że tendencja polegająca na coraz częstszym 
zlecaniu prac podwykonawcom, choć zasadniczo korzystna dla przedsiębiorstw 
i pracowników o słabszej pozycji na rynku, może stwarzać możliwości nadużyć;

H. mając na uwadze, że jedną z głównych zasad polityki Unii jest spójność społeczna; 
mając jednak na uwadze, że w Unii utrzymują się znaczne różnice w warunkach pracy 
i wynagrodzeniach, a dysproporcje płacowe to jeden z głównych powodów wyjazdu 
pracowników z krajów pochodzenia;

I. mając na uwadze, że nadużycia takie jak dumping socjalny osłabiają poparcie dla zasad 
rynku wewnętrznego i konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, oraz 
podważają prawa pracowników europejskich i wiarę w integrację europejską; mając na 
uwadze, że przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, borykają się ze skomplikowanym 
systemem regulacyjnym w zakresie mobilności pracowników, kwestiami związanymi 
z biurokracją oraz z różnymi i często sprzecznymi przepisami poszczególnych państw;

J. mając na uwadze, że ponad 8 % pracowników mobilnych pracuje w sektorze opieki 
zdrowotnej i pomocy społecznej, ponad 7 % – w sektorze usług transportowych, 
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a ponad 10 % – w branży zakwaterowania i przemyśle spożywczym;

K. mając na uwadze, że pandemia COVID-19 pokazała, iż bardzo mobilni pracownicy, 
którzy często przemieszczają się w obrębie Unii Europejskiej lub między terytorium 
Unii a państwem trzecim, są niezastąpieni w czasie kryzysu w dziedzinie zdrowia 
publicznego oraz że pracownicy sezonowi i delegowani w znacznym stopniu 
przyczynili się – i to przy ogromnym zagrożeniu dla zdrowia ich samych oraz ich 
rodzin – do przetrwania handlu i gospodarki UE podczas pandemii;

L. mając na uwadze, że w czasie pandemii COVID-19 pracownicy sezonowi i delegowani 
często nie mieli dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej lub byli deportowani 
z państwa członkowskiego, co zagrażało ich zdrowiu oraz zdrowiu innych pasażerów 
i osób, z którymi mieli kontakt;

M. mając na uwadze, że pandemia COVID-19 ujawniła trudne warunki pracy i życia setek 
tysięcy pracowników sezonowych w UE, z których ogromna większość to pracownicy 
transgraniczni i migrujący, oraz spowodowała pogorszenie tych warunków;

N. mając na uwadze, że pandemia ta ukazała liczne niedociągnięcia strukturalne w ramach 
regulacyjnych, niekoniecznie związane wyłącznie z pandemią;

O. mając na uwadze, że mobilność pracowników, a zwłaszcza ich delegowanie, jest 
przyczyną utrzymujących się napięć między państwami członkowskimi, podczas gdy 
powinna ułatwiać wymianę umiejętności i doświadczeń zawodowych;

P. mając na uwadze, że niedopasowanie umiejętności i niedobór kwalifikacji stanowią 
istotne wyzwanie dla rynku pracy oraz systemów kształcenia i szkolenia w Unii; mając 
na uwadze ogromny brak umiejętności cyfrowych wśród pracowników; mając na 
uwadze, że wzajemne uznawanie i przejrzystość kwalifikacji mają kluczowe znaczenie 
dla rozwiązania tego problemu, podczas gdy trudności w uzyskaniu uznania 
kwalifikacji zdobytych za granicą stanowią przeszkodę dla mobilności transgranicznej;

Q. mając na uwadze, że skuteczny dialog trójstronny może z powodzeniem uzupełniać 
wysiłki rządowe i instytucjonalne na rzecz przezwyciężenia istniejących napięć 
i podziałów w UE, jednak dialog trójstronny wciąż nie jest wystarczająco rozwinięty na 
szczeblu Unii;

1. przypomina, że ochrona warunków pracy pracowników mobilnych musi obejmować 
swobodny przepływ pracowników, jak również swobodę świadczenia usług; wyraża 
zaniepokojenie niedociągnięciami w ochronie pracowników transgranicznych 
i mobilnych na szczeblu UE, które ujawniła pandemia COVID-19; podkreśla, że nie 
można pozostawiać pracowników w tyle w wyniku korzystania przez nich z prawa do 
swobody przepływu lub z powodu przepisów Unii dotyczących swobodnego 
świadczenia usług;

2. przypomina o charakterze ogólnoeuropejskich łańcuchów dostaw w strategicznych 
sektorach przemysłu, które są kluczowym źródłem zatrudnienia i działalności 
pracowników mobilnych i przedsiębiorstw usługowych oraz na które ogromny wpływ 
mają nieskoordynowane i nadmiernie długie kwarantanny wprowadzane przez państwa 
członkowskie w ramach walki z pandemią;
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3. przypomina, że nadmiernie długie kwarantanny, często nakładane przed przybyciem 
i po powrocie, mogą stanowić duże obciążenie dla przedsiębiorstw, a także dla 
pracowników mobilnych i przygranicznych oraz ich rodzin, zwłaszcza w sektorach 
charakteryzujących się dużą mobilnością;

4. apeluje do Komisji i państw członkowskich, aby uznały w szczególności osoby 
zatrudnione w strategicznych łańcuchach dostaw na potrzeby produkcji, takich jak 
przemysł stoczniowy i budowlany, za pracowników niezbędnych lub pracowników 
o krytycznym znaczeniu oraz zwolniły je z tego względu z wymogu poddawania się 
ścisłej kwarantannie zgodnie z zaleceniem Rady w sprawie skoordynowanego podejścia 
do ograniczania swobodnego przepływu w odpowiedzi na pandemię COVID-19;

5. wzywa Komisję do zapewnienia, aby Europejski Urząd ds. Pracy osiągnął 
operacyjność, tak by zagwarantować sprawiedliwą mobilność i skuteczne 
transgraniczne egzekwowanie praw pracowniczych;

6. wzywa Komisję, aby wystąpiła z inicjatywą w sprawie cyfrowego europejskiego 
numeru zabezpieczenia społecznego, która jest niezbędna do zapewnienia pewności 
prawa, sprawiedliwej mobilności oraz ochrony i egzekwowania praw pracowniczych, 
a także do wspierania uczciwej konkurencji, zapewniając przedsiębiorstwom równe 
warunki działania;

7. podkreśla potrzebę dalszego dostosowania i uproszczenia przepisów i procedur kontroli 
w zakresie mobilności pracowników, w tym w odniesieniu do wspólnych inspekcji 
i wymiany informacji, pod przewodnictwem Europejskiego Urzędu ds. Pracy;

8. przypomina o znaczeniu dialogu społecznego i wzmocnienia dialogu trójstronnego na 
szczeblu UE na temat opracowywania i wdrażania przepisów dotyczących zawodów 
i świadczenia usług;

9. wzywa Komisję, aby zajęła się potrzebą zapewnienia pracownikom sezonowym 
bezpiecznych i zdrowych warunków pracy;

10. wzywa Komisję i Europejski Urząd ds. Pracy, aby zbadały liczne przypadki odmowy 
dostępu do rynku pracy oraz nadużyć i dyskryminacji w zakresie warunków pracy ze 
względu na przynależność państwową, które stały się bardzo widoczne podczas kryzysu 
związanego z COVID-19;

11. wzywa państwa członkowskie do zastosowania wszystkich zaleceń Komisji 
dotyczących przyjęcia, koordynacji i znoszenia środków związanych z pandemią 
COVID-19;

12. wzywa do ustanowienia jednolitego protokołu w odniesieniu do swobody przepływu 
w kryzysach zdrowotnych i innych sytuacjach kryzysowych;

13. podkreśla potrzebę dalszego stosowania narzędzi harmonizacji i wzajemnego 
uznawania na potrzeby świadczenia usług i uznawania kwalifikacji zawodowych 
w całej Unii, unikania biurokracji oraz ułatwiania handlu i transportu;

14. przyjmuje do wiadomości udane umowy dwustronne zawarte między państwami 
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członkowskimi w celu zagwarantowania praw w zakresie zabezpieczenia społecznego, 
zwłaszcza w przypadku pracowników transgranicznych, i wzywa UE do podjęcia 
działań na rzecz egzekwowania praw socjalnych pracowników transgranicznych, 
sezonowych i delegowanych w przypadku kryzysu zdrowotnego i innych sytuacji 
nadzwyczajnych;

15. podkreśla potrzebę pełnej cyfryzacji procedur dotyczących mobilności pracowników 
i świadczenia usług, w tym utworzenia centrum wsparcia dla pracowników 
i pracodawców, mieszczącego się zarówno pod względem cyfrowym, jak i fizycznym 
w Europejskim Urzędzie ds. Pracy;

16. apeluje do państw członkowskich o zapewnienie odpowiedniej koordynacji 
zabezpieczenia społecznego, w tym w drodze przeglądu rozporządzenia (WE) 
nr 883/2004 oraz przez zwiększenie możliwości przenoszenia praw; wzywa państwa 
członkowskie, aby dostosowały swoje przepisy dotyczące pracowników w przypadku 
przejęcia przedsiębiorstw;

17. podkreśla, że dalsze egzekwowanie dorobku Unii w zakresie mobilności pracowników 
w żadnym wypadku nie może prowadzić do wzrostu biurokracji dla MŚP ani do 
ograniczeń na rynku pracy ze względu na przynależność państwową, w tym w sektorach 
charakteryzujących się dużą mobilnością;

18. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji.
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UZASADNIENIE

Sprawozdanie z własnej inicjatywy zainicjowano na długo przed wybuchem pandemii 
COVID-19 w Europie. W związku z tym dotyczy ono głównie utrzymujących się 
i długotrwałych problemów związanych z rynkiem pracy UE, w szczególności warunków 
pracy pracowników mobilnych – pracowników migrujących, sezonowych, delegowanych 
i transgranicznych, a także istniejącej biurokracji i barier prawnych dla usługodawców, 
freelancerów oraz MŚP działających w więcej niż jednym państwie członkowskim.

Chociaż mobilność pracowników wykazywała – przynajmniej przed pandemią COVID-19 – 
tendencję w kierunku stabilizacji, a wskaźnik zatrudnienia osób przemieszczających się jest 
średnio wyższy o ponad 4 punkty procentowe w UE-27 od ogólnego wskaźnika zatrudnienia 
w UE-27, nadal istnieją obawy dotyczące warunków pracy, wysokości wynagrodzenia, 
dumpingu socjalnego i dyskryminacji, jak również różne bariery prawne w odniesieniu do 
świadczenia usług w całej Unii. W tym kontekście zainteresowane strony kładą szczególny 
nacisk na uznawanie kwalifikacji. 

Pandemia COVID-19 rzuciła jednak światło na znacznie większą liczbę istotnych problemów 
związanych z mobilnością pracowników. Niektóre z nich są ściśle powiązane z kryzysem 
zdrowotnym, inne – z sytuacjami nadzwyczajnymi, z kolei szereg z nich to niedociągnięcia 
strukturalne, które stały się bardziej dotkliwe i widoczne dopiero podczas pandemii. 

I. Pierwotnie sprawozdanie z własnej inicjatywy miało dotyczyć następujących kwestii: 

1. Braku harmonizacji przepisów na szczeblu UE. W wielu przypadkach prawo 
przyjmujących państw członkowskich wymaga dostosowań, w ramach których należy 
uwzględnić sposób świadczenia usługi. Ogromna różnorodność odpowiednich przepisów 
sprawia, że przedsiębiorstwa obciążone są kosztami zdobycia informacji, a tym samym, 
w praktyce, staje się barierą dla mobilności wewnętrznej. Jako że takie przepisy są 
niedyskryminujące i prowadzą jedynie do dodatkowych kosztów, nie uznaje się ich za 
ograniczenia dostępu do rynku, dlatego nie są objęte podstawowymi wolnościami. 
Kodyfikacja wspólnych norm na szczeblu krajowym może pomóc rozwiązać ten problem. 
Podstawę prawną przyjęcia takich rozporządzeń i dyrektyw można znaleźć w art. 53 ust. 1 
i art. 62 TFUE.

2. Faktu, że pomimo szeregu niedawnych inicjatyw instytucje Unii są postrzegane jako 
powolne i niechętne do wykonywania swoich kompetencji dzielonych w dziedzinie przepisów 
dotyczących pracy i zabezpieczenia społecznego.

3. Ograniczonych kompetencji Europejskiego Urzędu ds. Pracy oraz niezdefiniowanego 
zakresu jego przyszłych działań. Europejski Urząd ds. Pracy jest zdecentralizowaną agencją 
Unii, której zadaniem jest udzielanie pomocy osobom fizycznym i przedsiębiorstwom w jak 
najefektywniejszym wykorzystywaniu możliwości oferowanych przez swobodny przepływ 
oraz zapewnienie sprawiedliwej mobilności pracowników. Jego celem jest wspomaganie 
organów krajowych w zwalczaniu oszustw i nadużyć, a jednocześnie ułatwianie mobilności 
obywatelom. Zakres działalności Europejskiego Urzędu ds. Pracy jest jednak ograniczony 
pod względem kilku kluczowych aspektów. Urząd ten nie posiada mandatu do organizowania 
wspólnych inspekcji. Zapewnia on krajowym organom ds. przestrzegania przepisów prawo do 
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organizowania działań transgranicznych i uczestniczenia w nich. 

4. Częstych i systematycznych naruszeń praw pracowniczych, zwłaszcza w odniesieniu do 
pracowników mobilnych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników delegowanych 
i sezonowych. Zainteresowane strony zwróciły szczególną uwagę na naruszenia przepisów 
w łańcuchach podwykonawców, fikcyjne samozatrudnienie, fikcyjne zatrudnienie 
w niepełnym wymiarze czasu pracy i niepewne warunki pracy, zwłaszcza w przypadku 
pracowników sezonowych oraz pracowników sektora rolno-spożywczego i sektora turystyki. 
Należy podkreślić fakt istnienia dyskryminacji pracowników mobilnych ze względu na płeć 
i przynależność państwową, jak również podkreślić sytuację obywateli państw trzecich, 
którzy pracują jako pracownicy mobilni w UE.

Chociaż każde państwo członkowskie gwarantuje pewne minimalne standardy w zakresie 
warunków pracy i zwalczania naruszeń praw pracowniczych, nie istnieje żaden jednolity 
standard kontroli w odniesieniu do inspekcji pracy. Ponadto podnoszone są liczne zarzuty 
dotyczące stosowania podwójnych standardów w różnych państwach członkowskich 
w odniesieniu do pracowników sezonowych, zwłaszcza obywateli państw trzecich. 
Europejski Urząd ds. Pracy jest w trakcie opracowywania wspólnego wzoru na potrzeby 
inspekcji, który powinien być gotowy do końca 2020 r. lub na początku 2021 r. i w którym 
należy uwzględnić wyżej wspomniane kwestie.

Ponadto należy podkreślić fakt, że państwa członkowskie, które posiadają główne 
kompetencje zgodnie z zasadą pomocniczości, są na ogół niechętne do podejmowania działań 
w przypadku sporów z zakresu prawa pracy między pracodawcami a pracownikami 
mobilnymi.

Oczekuje się, że Europejski Urząd ds. Pracy ułatwi przeprowadzanie wspólnych inspekcji – 
doświadczenie praktyczne uzyskane w ramach pilotażowych programów wspólnych inspekcji 
rzuciło światło na niedociągnięcia obecnych działań w dziedzinie transgranicznego 
egzekwowania przepisów i wzajemnej pomocy. Rozporządzenie ustanawiające Europejski 
Urząd ds. Pracy jest zatrzymaniem się w pół drogi. Stanowi ono, że dowody pochodzące 
z wymiany informacji, wzajemnej pomocy i wspólnych dochodzeń będą zatwierdzane pod 
względem prawnym w zaangażowanych państwach członkowskich. Nie przewidziano jednak 
zatwierdzenia i legitymizacji na szczeblu całej UE.

Europejski Urząd ds. Pracy zapewnia krajowym organom ds. przestrzegania przepisów prawo 
do organizowania działań transgranicznych i uczestniczenia w nich oraz do tworzenia 
zespołów. Poza tym aspektem nie wzmocniono jednak mandatu do wspólnego działania. Nie 
istnieje żaden mandat ogólnounijny, porównywalny z kompetencjami w zakresie wspólnych 
działań innych organów UE (np. uprawnieniami do przeprowadzania inspekcji lub 
możliwością angażowania się w skoordynowane działania w obszarze prawa 
antymonopolowego lub ochrony konsumentów).

5. Jeżeli chodzi o otoczenie biznesowe, w szczególności MŚP, brak jednolitych procedur 
w dziedzinie pracy mobilnej i świadczenia usług budzi poważne obawy, podobnie jak 
utrzymujący się problem z uznawaniem kwalifikacji zawodowych, w którym to przypadku 
konieczne jest poczynienie postępów, na przykład w odniesieniu do bardzo poszukiwanych 
specjalistów IT w całej Europie. Europejskie środowisko biznesu oczekuje, że Europejski 
Urząd ds. Pracy zapewni wytyczne dotyczące wzmocnionej współpracy w zakresie krajowych 
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procedur administracyjnych, platform cyfrowych i ułatwiania mobilności pracowników. 
Europejscy partnerzy społeczni apelowali w szczególności o utworzenie centrum wsparcia dla 
pracowników mobilnych, osób samozatrudnionych i pracodawców.

II. Po wybuchu pandemii COVID-19 zakres niniejszego sprawozdania znacznie 
poszerzono, uwzględniając wiele kwestii poruszonych przez związki zawodowe, 
organizacje pracodawców i stowarzyszenia pracowników oraz usystematyzowanych 
w komunikatach Komisji i rezolucjach Parlamentu:

1. Pandemia COVID-19 uwydatnia trudne warunki pracy setek tysięcy pracowników 
transgranicznych, przygranicznych, delegowanych i sezonowych w UE. Te grupy 
pracowników o szczególnie słabej pozycji na rynku okazały się niezwykle ważne dla 
przetrwania unijnych systemów opieki zdrowotnej, łańcuchów żywnościowych, transportu 
i gospodarki. Pracownicy sezonowi stanowią niezwykle ważną siłę roboczą 
w gospodarstwach rolnych w Niemczech, we Francji i w innych państwach członkowskich. 
Zapewniają oni bezpieczeństwo żywnościowe w całej Europie, lecz często odmawia się im 
praw. Pracownicy transportu zagwarantowali – przy znacznych kosztach zdrowotnych dla 
siebie i swoich rodzin – trwałość unijnych łańcuchów dostaw, a migrujący lub delegowani 
pracownicy służby zdrowia zapewnili najbardziej poszkodowanym państwom i regionom 
cenne zdolności do walki z pandemią.

Pandemia COVID-19 ujawniła złe warunki pracy pracowników rzeźni w Niderlandach i we 
Francji oraz pracowników służby zdrowia z Rumunii i Bułgarii, którym zlecono pracę 
w Austrii, i zwróciła na nie uwagę opinii publicznej. Wielu pracownikom sezonowym 
odmówiono dostępu do miejsca pracy; inni pozostali odizolowani w obcych krajach bez 
zabezpieczenia społecznego i środków utrzymania, wielu zaś deportowano ze względu na 
zakażenie koronawirusem i brak zabezpieczenia zdrowotnego w państwie pochodzenia. 

Chociaż trudna sytuacja około 1,9 mln pracowników delegowanych i 1,5 mln pracowników 
transgranicznych od dawna stanowi w Europie problem, kryzys związany z COVID-19 
sprawia, że te poważne trudności w jeszcze większym stopniu znajdują się w centrum uwagi. 
Członkowie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) podkreślili, że zgodnie 
z prawem Unii prawa pracowników mobilnych i delegowanych muszą być gwarantowane 
i chronione w taki sam sposób jak prawa pracowników krajowych. Wezwali państwa 
członkowskie, aby zintensyfikowały działania w zakresie inspekcji pracy, w stosownych 
przypadkach wspólnie z Europejskim Urzędem ds. Pracy, oraz w pełni wdrożyły przepisy 
Unii regulujące różne aspekty mobilności, w tym swobodny przepływ, delegowanie 
pracowników i koordynację zabezpieczenia społecznego.

2. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego stała się sprawą niecierpiącą zwłoki

Członkowie Komisji EMPL podkreślili również, że cyfryzacja procedur i wniosków może 
wspomóc koordynację poszczególnych systemów zabezpieczenia społecznego organów 
krajowych, by zapewnić ochronę socjalną wszystkim pracownikom w UE.

Zespół negocjacyjny PE ds. przeglądu przepisów Unii w dziedzinie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego wezwał również wszystkie podmioty do pilnego znalezienia 
zrównoważonego rozwiązania, stanowiącego bezwzględnie najważniejszą kwestię w obszarze 
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społecznym.

Niektórzy członkowie zwrócili uwagę na odpowiedzialność, jaką ponoszą agencje rekrutujące 
pracowników mobilnych, i zadali pytanie, czy w celu zapewnienia lepszej ochrony 
pracowników mobilnych potrzebne są bardziej rygorystyczne środki, by uniknąć sytuacji, 
w których osoby te wraz z pracą tracą domy. Inni stwierdzili, że naprawdę swobodny 
przepływ jest możliwy tylko wtedy, gdy miejsce pracy jest bezpieczne.

Chociaż wiele państw członkowskich podpisało umowy dwustronne zawierające 
uregulowania dotyczące nowych wyzwań, przed którymi stoją systemy koordynacji 
zabezpieczenia społecznego, nadal nie ma jednolitego podejścia ani odpowiednich rozwiązań 
w odniesieniu do tych pracowników, których wspomniane umowy dwustronne nie obejmują. 

3. Komisja wydała wytyczne służące zapewnieniu, aby pracownicy mobilni w UE, którzy 
kwalifikują się jako pracownicy o krytycznym znaczeniu w walce z pandemią COVID-19, 
mogli docierać do miejsca pracy. Sektor rolno-spożywczy jest kluczowym sektorem 
uwzględnionym w tych wytycznych, zwłaszcza w odniesieniu do pracowników sezonowych.

Europejski Urząd ds. Pracy zapewnia sprawiedliwe i skuteczne egzekwowanie przepisów 
Unii dotyczących mobilności pracowników i koordynacji zabezpieczenia społecznego. W 
dniu 5 maja 2020 r. przewodnicząca Komisji EMPL Lucia Ďuriš Nicholsonová w piśmie do 
Europejskiego Urzędu ds. Pracy wyraziła głębokie zaniepokojenie trudną sytuacją 
pracowników o krytycznym znaczeniu podczas kryzysu związanego z COVID-19.

Promowanie wewnątrzunijnej mobilności pracowników jako mechanizmu 
dostosowawczego/stabilizującego, ułatwianej zarówno swobodnym przepływem 
pracowników (art. 45 TFUE), jak i swobodnym świadczeniem usług (art. 56 TFUE), będzie 
ważnym narzędziem wspierającym dostosowywanie się do „wstrząsów asymetrycznych” 
w UE, szczególnie w świetle obecnej pandemii.

Podsumowując, wewnątrzunijne delegowanie pracowników może z jednej strony obniżyć 
stopę bezrobocia w państwach członkowskich borykających się ze wstrząsem gospodarczym, 
a z drugiej strony może zwiększyć dochody gospodarstw domowych, a nawet dochody 
z opodatkowania pracy. Są to ważne cechy, które występują mniej powszechne w przypadku 
migracji pracowników.


