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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie europejskiego planu działania na rzecz mobilności w zatrudnieniu (2007-
2010)
(2008/2098(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego 
art. 18, 136, 145, 149 i 150,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 6 grudnia 2007 r. zatytułowany „Mobilność, 
instrument na rzecz większej liczby lepszych miejsc pracy: Europejski plan działania na 
rzecz mobilności w zatrudnieniu (2007-2010)” (COM(2007)0773),

– uwzględniając dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 
września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych1, 

– uwzględniając dyrektywę 2004/38/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa 
obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na 
terytorium państw członkowskich2, 

– uwzględniając decyzję nr 2241/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
15 grudnia 2004 r. ustanawiającą program ramowy na rzecz konkurencyjności 
i innowacji (Europass)3, 

– uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. 
w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników 
najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie4,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 27 czerwca 2007 r. zatytułowany „Wspólne 
zasady wdrażania modelu flexicurity” (COM(2007)0359),

– uwzględniając sprawozdanie końcowe z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie realizacji 
planu działania Komisji na rzecz umiejętności i mobilności (COM(2007)0024), 

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Plan działania Komisji na rzecz 
umiejętności i mobilności” (COM(2002)0072),

– uwzględniając badanie ekonomiczne Unii Europejskiej z 2007 r. i Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, a w szczególności rozdział 8 zatytułowany 
„Zniesienie przeszkód w mobilności geograficznej pracowników”,

                                               
1  Dz.U. L 255 z 30.9.2005.
2  Dz.U. L 158 z 30.4.2004.
3  Dz.U.L 390 z 31.12.2004, s. 6.
4  Dz.U. L 149 z 5.7.1971, s. 2, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1992/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady (Dz.U. L 392 z 30.12.2006, s. 1).
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– uwzględniając przewodnik EURES na lata 2007-2010 (wytyczne EURES), zatwierdzony 
w czerwcu 2006 r.,

– uwzględniając sprawozdanie z działalności EURES w latach 2004-2005, przedstawione 
przez Komisję w dniu 16 marca 2007 r., zatytułowane „Wkład EURES w tworzenie 
jednolitego rynku pracy” (COM(2007)0116), 

– uwzględniając rezolucję z dnia 5 września 2007 r., przyjętą w odpowiedzi na pytanie 
wymagające ustnej odpowiedzi B6-0136/2007 w sprawie sprawozdania z działalności 
EURES w latach 2004-2005: w kierunku jednolitego europejskiego rynku pracy1, 

– uwzględniając rezolucję Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych 
w Radzie w dniu 14 grudnia 2000 r., dotyczącą planu działania na rzecz mobilności2,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinie 
Komisji Kultury i Edukacji, Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz Komisji 
Petycji (A6-0000/2008),

A. mając na uwadze, że swoboda przemieszczania się i pobytu jest prawem ustanowionym 
w art. 18 traktatu WE, potwierdzonym w przepisach art. 149 i 150 tego samego traktatu, 
dotyczących prawa do edukacji i kształcenia zawodowego,

B. mając na uwadze, że mobilność pracowników na szczeblu europejskim jest jednym z 
podstawowych praw, jakie traktat nadaje obywatelom europejskim, jednym z 
zasadniczych filarów europejskiego modelu społecznego oraz jednym z głównym 
środków służących osiągnięciu celów strategii lizbońskiej,

C. mając na uwadze, że Komisja wsparła utworzenie grupy ekspertów wysokiego szczebla 
zajmującej się zwiększeniem mobilności Europejczyków, której głównym celem jest 
wskazanie środków, jakie można podjąć, aby zwiększyć mobilność młodzieży, ulepszyć 
wsparcie na rzecz mobilności w dziedzinie szkolenia zawodowego, mobilności artystów, 
przedsiębiorców i wolontariuszy, 

D. mając na uwadze, że swobodne przemieszczanie się pracowników jest i pozostaje jedną z 
czterech wolności podstawowych usankcjonowanych w traktacie; mając na uwadze, że 
poczyniono znaczne postępy w prawodawstwie wspólnotowym, aby zagwarantować tę 
swobodę przemieszczania się, w szczególności w zakresie usług socjalnych, co ułatwiło 
mobilność członków rodzin pracowników, którzy opuścili swój kraj, aby podjąć pracę na 
terytorium Unii Europejskiej; mając na uwadze, że postępy poczynione w dziedzinie 
usług socjalnych nie zapobiegły pojawieniu się innych przeszkód na drodze do 
mobilności transgranicznej, głównie natury administracyjnej, 

                                               
1  Teksty przyjęte, P6_TA (2007)0376.
2  Dz.U. 371 z 23.12.2000, s. 4.
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E. mając na uwadze, że w wielu rezolucjach Parlament wytknął palcem przeszkody 
w mobilności i wykonywaniu prawa obywateli Unii do osiedlania się poza krajem ich 
pochodzenia oraz zaproponował rozwiązania mające na celu zniesienie tych przeszkód,

F. mając na uwadze, że doświadczenie wykazało, iż wskazanie przeszkód i wysunięcie 
propozycji nie wystarcza do obalenia przeszkód, ani do ostatecznego usunięcia 
problemów utrudniających wolne przemieszczanie się i mobilność; mając na uwadze, że 
w przeszłości wiele dokumentów sporządzonych przez instytucje europejskie podkreśliło 
te problemy i zaproponowało środki naprawcze, które nadal nie zostały wdrożone, 

G. mając na uwadze, że Parlament stwierdził w tych przypadkach, że wola stosowania 
niezbędnych środków nadal nie jest współmierna do wagi, jaką obywatelę przywiązują 
do usunięcia przeszkód administracyjnych i prawnych w mobilności,

H. mając na uwadze, że Parlament wielokrotne wyraził swoje zdanie na ten temat, który 
dotyczy bezpośrednio życia obywateli europejskich; mając na uwadze, że jako instytucja 
wybrana w bezpośrednich i demokratycznych wyborach, Parlament nadal będzie czynnie 
poszukiwał rozwiązań wszystkich problemów, z jakimi borykają się obywatele, kiedy 
pragną wykonywać prawo do mobilności na terenie Unii Europejskiej, 

1. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji i potwierdza zasadnicze znaczenie 
mobilności dla osiągnięcia celów z Lizbony, zarówno mobilności zawodowej, jak 
i mobilności między państwami członkowskimi lub regionami,  wspiera uruchomienie 
planu działania i pragnie być informowany o monitorowaniu wdrażania przewidzianych 
w nim działań;

2. uważa, że Unia Europejska powinna wdrożyć koncepcję mobilności pracowników we 
wszystkich aspektach polityki wspólnotowej, a w szczególności w zakresie realizacji 
rynku wewnętrznego, w dziedzinie podatkowej, wymiaru sprawiedliwości i spraw 
wewnętrznych lub prawa spółek; zachęca Komisję do takiego działania, aby mobilność 
zatrudnienia stała się polityką przekrojową, i w związku z tym dotyczącą wszystkich 
dziedzin objętych polityką europejską i wymagająca zaangażowania organów władzy na 
wszystkich szczeblach;  

3. uważa, że plan działania Komisji dotyczy głównych aspektów mobilności, lecz pożądana 
jest większa liczba działań, w szczególności w odniesieniu do zacieśniania relacji między 
systemami edukacji a rynkiem pracy oraz, na przykład, przygotowania do mobilności 
poprzez nauczanie języków obcych;

4. uważa, że większa mobilność zatrudnienia może odegrać decydującą rolę w promowaniu 
celów dotyczących wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, usankcjonowanych w strategii 
lizbońskiej; uważa, że zwiększenie mobilności zatrudnienia w Europie może przynieść 
odpowiedź na szereg zachodzących obecnie zmian, takich jak globalizacja gospodarki, 
starzenie się ludności i szybkie zmiany na rynku pracy;

5. jest przekonany, że mobilność zatrudnienia jest odpowiednim środkiem dla wzmocnienia 
gospodarczego i społecznego wymiaru strategi lizbońskiej, dla osiągnięcia celów 
europejskiej agendy społecznej i podjęcia szeregu wyzwań, takich jak globalizacja, 
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zmiany w przemyśle, postęp technologiczny, zmiany demograficzne, migracje oraz 
zmiany modelu społecznego i modelu zatrudnienia;

6. potwierdza, że mobilność zatrudnienia jest kluczowym instrumentem skutecznego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez cele strategii lizbońskiej oraz zasady 
przyjęte w zakresie flexicurity;

7. podkreśla, że mobilność pracowników opiera się na podstawowej zasadzie wolnego 
przemieszczania się osób w ramach rynku wewnętrznego; 

8. wyraża zaniepokojenie z powodu nieprzestrzegania w niektórych państwach 
członkowskich przepisów dotyczących wolnego przemieszczania się pracowników, w 
szczególności pochodzących z nowych państw członkowskich; domaga się, aby 
instytucje europejskie, a w szczególności Parlament, szerzej uczestniczyły w procesie 
udzielania państwom członkowskim zezwoleń na zastosowanie okresów przejściowych 
odnośnie do dostępu obywateli z nowych państw członkowskich do ich rynku pracy w 
ciągu pierwszych lat po przystąpieniu tych krajów;

9. wyraża zaniepokojenie pewnymi inicjatywami podjętymi przez państwa członkowskie, 
mającymi na celu zmianę wewnętrznych ram prawnych w zakresie imigracji, lecz 
również w odniesieniu do swobodnego przemieszczania się pracowników, wbrew treści 
i duchowi obowiązujących przepisów europejskich; zwraca się o natychmiastowe 
zaprzestanie takich praktyk i zachęca państwa członkowskie do wdrożenia 
kompleksowych programów integracji obywateli europejskich, aby umożliwić 
wykonywanie prawa do swobodnego przemieszczania się na ich terytorium; 

10. zachęca państwa członkowskie i Komisję do wspólnego działania w celu opracownia 
i wdrożenia programów poprzez ponowne włączenie do społeczeństwa obywateli, którzy 
pracowali w jednym z państw członkowskich i powracają do kraju pochodzenia;

11. uważa, że nadal istnieją w Unii Europejskiej liczne administracyjne i legislacyjne 
przeszkody w mobilności pracowników, również w zakresie wzajemnego uznawania 
dyplomów; potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz poszukiwania rozwiązań 
problemów i zwraca się do Komisji o uważne nadzorowanie państw członkowskich, 
które nie stosują przepisów europejskich w tej dziedzinie; 

12. usilnie domaga się, aby państwa członkowskie przyspieszyły proces wdrażania 
europejskich ram kwalifikacji (ERK); uważa, że pomimo iż harmonizacja tego systemu 
referencyjnego jest przewidziana dopiero na 2010 r., to jego wdrożenie we wszystkich 
państwach członkowskich może zmniejszyć przeszkody, jakie napotykają pracownicy;

13. zachęca Komisję do zmniejszenia przeszkód legislacyjnych i administracyjnych oraz 
podkreśla konieczność ulepszenia systemu uznawania i nabywania praw do 
zabezpieczenia społecznego;  

14. uważa, że nowe formy mobilności wymagają analizy obowiązujących przepisów w celu 
ich aktualizacji oraz dostosowania do nowych aspektów europejskiego rynku 
zatrudnienia; podkreśla również konieczność przeanalizowania skutecznego wdrażania 
we wszystkich państwach członkowskich przepisów wspólnotowych dotyczących 
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swobodnego przemieszczania się pracowników oraz prawa pobytu pracowników i ich 
rodzin;

15. pragnie ponownie omówić problemy związane z systemem zabezpieczeń społecznych 
oraz fakt, że mobilność pracowników może w niektórych przypadkach spowodować 
utratę korzyści socjalnych; w związku z tym wspiera podejście Komisji mające na celu 
opracowanie nowych, lepiej przystosowanych do potrzeb rynku pracy instrumentów 
legislacyjnych oraz pragnie być informowany o wynikach konsultacji ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami; 

16. wspiera propozycję mającą na celu ulepszenie wymiany informacji między organami 
krajowymi oraz propozycję dotyczącą wprowadzenia elektronicznej wersji europejskiej 
karty ubezpieczenia zdrowotnego; pragnie otrzymać więcej informacji na temat tej 
inicjatywy oraz wpływu, jaki może ona mieć na zwiększenie mobilności zatrudnienia; 
zwraca się do Komisji o przenalizowanie możliwości wprowadzenia w bliskiej 
przyszłości jednej karty europejskiej zawierającej wszystkie informacje dotyczące 
składek wpłacanych przez właściciela karty oraz praw socjalnych we wszystkich krajach 
członkowskich, w których prowadził działalność zawodową;

17. wspiera działania w ramach sieci TRESS i zwraca się o to, aby sieć ta nadal badała różne 
modele mobilności w celu dostosowania wspólnotowych przepisów prawnych; zwraca 
się do Komisji o włączenie do tej sieci jak największej liczby pracodawców, ponieważ 
często to właśnie oni pomagają pracownikom w dopełnianiu formalności związanych 
z zabezpieczeniem społecznym lub zdobywaniu dokumentów niezbędnych do ich 
zatrudnienia; podkreśla, że konieczne jest, aby dostęp do baz danych EURES był jak 
najłatwiejszy oraz aby były one regularnie aktualizowane;  

18. nadal popiera udział sieci EURES w promowaniu mobilności pracowników w Unii 
Europejskiej; zaleca, aby włączyć do usług świadczonych przez EURES udzielanie 
informacji na temat specyficznych dla niektorych sektorów sieci i portali internetowych, 
a także zaleca współpracę tej sieci z innymi podmiotami dostarczającymi informacji na 
temat perspektyw zatrudnienia w Unii Europejskiej; 

19. wspiera cele zapowiedziane w trzeciej części planu działania na rzecz mobilności 
zatrudnienia, dotyczące zwiększenia możliwości instytucjonalnych EURES; podkreśla 
różnorodność rynku pracy i konieczność świadczenia usług dostosowanych do 
wszystkich kategorii pracowników, na przykład pracowników starszych wiekiem, 
prowadzących działalność na własny rachunek, sezonowych, niepełnosprawnych itp.; 

20. zwraca uwagę, że sieć EURES powinna być dostępna dla mieszkańców obszarów 
wiejskich lub regionów Unii Europejskiej, które mają ograniczony dostęp do internetu; 
zachęca Komisję i państwa członkowskie do umożliwienia dostępu tych warstw 
społeczeństwa do informacji dostępnych na tym portalu;

21. uważa, że dodatkowy budżet w wysokości 2 milionów euro przeznaczony do 2013 r. na 
nowatorskie przedsięwzięcia w dziedzinie mobilności jest stosunkowo niewielki, jeśli 
wziąć pod uwagę konieczność informowania jak największej liczby obywateli 
europejskich o mobilności zatrudnienia w Unii;  



PE409.373v01-00 8/10 PR\730472PL.doc

PL

22. uważa, że istnieje obecnie deficyt w zakresie informowania ludności o korzyściach 
zawodowych, jakie może przynieść pewien okres pracy za granicą i wspiera podejście 
Komisji mające na celu informowanie obywateli o tych aspektach;

23. nadal wspiera działania takie jak giełdy pracy, europejskie dni informacyjne 
o możliwościach zatrudnienia na terytorium Unii lub europejskie partnerstwo w zakresie 
mobilności zatrudnienia; uważa jednak, że budżet przeznaczony na te dzialania jest 
niewielki w stosunku do celu, jakim jest popularyzacja działań europejskich 
prowadzonych w tej dziedzinie;

24. uznaje szczególny charakter niektórych zawodów w dziedzinach takich jak kultura lub 
sport, w których mobilność, zarówno geograficzna, jak i zawodowa, jest elementem 
wypływającym z ich natury; zachęca Komisję i państwa członkowskie do uważnego 
przeanalizowania tej sytuacji oraz do podjęcia niezbędnych środków, w szczególności 
odnośnie do praw socjalnych pracowników tych sektorów, tak aby ich mobilności nie 
hamowały bariery administracyjne;

25. popiera zasadę sprawiedliwej mobilności oraz zachęca do jej wdrożenia, i zwraca się do 
Komisji o zadbanie, aby była ona stosowana poprzez włądzenie, na przykład, 
sektorowych organizacji reprezentujących pracowników i pracodawców;  

26. ubolewa nad przeszkodami związanymi z mobilnością pracowników, które mogą im 
przeszkodzić w podjęciu pracy za granicą, takich jak napotykane przez współmałżonków 
trudności w znalezieniu również przez nich zatrudnienia, wysokie koszty zmiany miejsca 
zamieszkania się, ryzyko utraty pewnych korzyści podatkowych lub możliwości 
korzystania ze składek wpłaconych na rzecz krajowego systemu emerytalnego, kasy 
chorych lub zasiłku dla bezrobotnych;  

27. zachęca Komisję i państwa członkowskie do promowania programów pomocy na rzecz 
mobilności zawodowej młodych ludzi; uważa, że programy te powinny opierać się na 
związku między pracodawcą a pracownikiem oraz na uzananiu wartości dodanej 
doświadczenia zdobytego poza krajem zamieszkania;  

28. gratuluje Komisji inicjatywy przeprowadzenia konsultacji ze wszystkimi podmiotami 
uczestniczącymi w promowaniu mobilności zatrudnienia na szczeblu europejskim; 
uważa, że dialog ten zwiększy przejrzystość, przyspieszy wdrożenie odpowiedniej 
mobilności oraz wzmocni zasady i wartości uzyskane na tej podstawie;

29. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji i rządom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Mobilność pracowników jest kluczowym elementem realizacji celów strategii lizbońskiej. 
Jedynie w ostatnich dwóch latach np. wdrożenie tej strategii dotyczącej wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia umożliwiło stworzenie 6,5 miliona miejsc pracy, a liczba ta 
mogłaby wzrosnąć jeszcze o 5 milionów do 2009 r.

Ankiety Eurobarometru (2006 r.) wykazują, że Europejczycy są świadomi znaczenia 
mobilności pracowników i jej pozytywnych skutków dla integracji europejskiej (57% 
obywateli jest tego zdania), lecz niewielu z nich jest gotowych do zrobienia tego kroku.
Obecnie jedynie 2% Europejczyków poddanych ankiecie pracuje w innym kraju Unii niż ich 
kraj zamieszkania, a 5,5% wyraziło zamiar opuszczenia kraju za pracą.  

Można również stwierdzić, że programy w tym zakresie, których realizacja już została 
rozpoczęta, oraz zmiany legislacyjne mające na celu ułatwienie mobilności pracowników 
znacznie poprawiły w ostatnich latach warunki pobytu zawodowego w innym kraju. Jednak 
nadal istnieje wiele przeszkód administracyjnych, legislacyjnych, podatkowych i socjalnych 
utrudniających mobilność. Przeszkody administracyjne są głównie spowodowane specyficzną 
biurokracją każdego kraju oraz różnicami między krajowymi przepisami dotyczącymi rynku 
pracy, w związku z czym usunięcie tych przeszkód należy w dużej części do 
odpowiedzialności państw członkowskich. 

Unia Europejska może jednak poprawić sytuację na płaszczyźnie legislacyjnej przystępując 
do przeglądu obowiązujących przepisów oraz aktualizując ich dostosowanie do obecnych 
potrzeb na rynku zatrudnienia. 

Aby wesprzeć działania mające na celu zmniejszenie praktycznych przeszkód w mobilności, 
jakie napotykają osoby poszukujące pracy, pracownicy i pracodawcy, Komisja Europejska w 
grudniu 2007 r. rozpoczęła realizację europejskigo planu działania na rzecz mobilności 
zatrudnienia, którego wdrażanie będzie trwało do 2010 r. 

Głównymi celami tego nowego planu jest ulepszenie obowiązujących przepisów w zakresie 
zabezpieczenia społecznego, usunięcie przeszkód aministracyjnych, rozwinięcie EURES 
(portal europejskiej mobilności pracowników) oraz uświadomienie Europejczykom 
możliwości zatrudnienia za granicą. 

Plan  ten zachęca państwa członkowskie Unii do ulepszenia obowiązujących przepisów i 
praktyk administracyjnch, w szczególności dotyczących aspektów związanych 
z zabezpieczeniem społecznym i przenoszeniem praw emerytalnych. Na przykład Komisja 
pragnie, aby do 2009 r. możliwa była koordynacja dokumentów dotyczących zabezpieczenia 
społecznego w formie elektronicznej, co ułatwi wprowadzenie elektronicznej wersji 
europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego. 

Komisja jest przekonana o znaczeniu i skuteczności sieci EURES, „pojedynczego punktu 
kontaktowego” w zakresie mobilności pracowników w Europie, którego rola zostanie 
wzmocniona. Sieć EURES nadal będzie rozwijać świadczone dotychczas usługi i dołoży 
specjalnych starań, aby dotrzeć do niektórych grup docelowych, na przykład osób długotrwale 
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bezrobotnych, młodych pracowników, pracowników starszych wiekiem, kobiet, badaczy 
naukowych, pracowników prowadzących działalność na własny rachunek oraz pracowników 
sezonowych.

Wzmocnienie możliwości instytucjonalnych EURES jest jednym z celów planu działania 
Komisji. Celem przyszłych działań będzie ułatwianie osobom poszukującym zatrudnienia 
i członkom ich rodzin lepszego dostępu do większej ilości i lepszej jakości miejsc pracy. Plan 
ten skierowany jest również do pracodawców, aby zatrudniali oni obcokrajowców w celu 
zaspokojenia zapotrzebowania na siłę roboczą oraz sprawniej omijali napotykane przeszkody. 
W międzyczasie lokalne, regionalne i krajowe organy władzy będą mogły sprawniej 
koordynować i łatwiej zarządzać systemem zabezpieczeń społecznych oraz systemem 
emerytalnym i będą zachęcane do podejmowania inicjatyw mających na celu ułatwienie 
mobilności.

Ponadto zorganizowanie „Europejskich dni pracy” umożliwi ogółowi społeczeństwa dostęp 
do ofert pracy pochodzących od pracodawców z Unii Europejskiej oraz do informacji na 
temat możliwości mobilności zawodowej i wypływających z niej korzyści.

Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego popiera inicjatywy Komisji i zaleca dodatkowe 
działania oraz skrupulatną kontrolę wdrażania przepisów europejskich w tej dziedzinie. 
Zwraca również w szczególności uwagę na problemy związane z zabezpieczeniem 
społecznym lub ubezpieczeniem zdrowotnym oraz na administracyjne i prawne przeszkody w 
mobilności zatrudnienia. Ocenia także wyniki platform i programów realizowanych na 
szczeblu europejskim w celu zwiększenia mobilności zatrudnienia oraz formułuje zalecenia 
mające na celu jego lepsze funkcjonowanie. 
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