CDU / CSU

1. W jaki sposób będą Państwo chronić pracowników delegowanych i migrantów oraz
obywateli UE zatrudnionych w DE przed naruszeniami prawa pracy, oszustwami
płacowymi i płacami dumpingowymi?
Dla CDU i CSU jest oczywiste, że Niemcy korzystają z kontrolowanego napływu dobrze
wykształconych i pracowitych ludzi z krajów członkowskich UE i spoza Europy. Ważne jest
dla nas, aby pracowali tutaj w dobrych warunkach.
Zapewniają to partnerstwo społeczne, autonomiczne negocjacje zbiorowe i
współdecydowanie. Przyczyniły się one w znacznym stopniu do tego, że Niemcy stały się
wiodącym narodem przemysłowym na świecie.
W przyszłości będziemy nadal polegać w szczególności na partnerstwie społecznym.
W dalszym ciągu polegamy na skutecznych kontrolach ochrony pracy. Dzięki ustawie o
inspekcji bezpieczeństwa i higieny pracy z 2020 r. poprawiliśmy egzekwowanie zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich sektorach.
Poprzez wprowadzenie minimalnego limitu kontroli w ustawie o bezpieczeństwie i higienie
pracy, krok po kroku ma zostać osiągnięty znaczny wzrost liczby kontroli w
przedsiębiorstwach. Odpowiedzialność za to spoczywa na państwach federalnych.
Na przykład kraj związkowy Nadrenia Północna-Westfalia realizuje długoterminową strategię
mającą na celu wzmocnienie administracji ds. bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.
2. Czy wprowadzą Państwo wsparcie strukturalne dla społeczności polskiej w
Niemczech, tak jak ma to miejsce w przypadku innych wspólnot kulturowych nie
będących członkami UE, a jeśli tak, to jakie będą jego podstawy?

Niemcy i Polska są ściśle powiązane i splecione zarówno gospodarczo, jak i kulturowo.
Uważamy polskojęzycznych obywateli mieszkających w Niemczech za wartościową część
naszego społeczeństwa.
W celu zachowania i pielęgnowania polskiego języka, kultury i tradycji w Niemczech Rząd
Federalny przekazuje corocznie kwotę w wysokości 300.000 euro rocznie.
Finansowanie strukturalne dla organizacji migrantów na poziomie federalnym wspiera je w
rozwijaniu struktur parasolowych i profesjonalizacji ich pracy. Odpowiedzialny za to jest
Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców. Dla każdego okresu legislacyjnego planowana
jest procedura wyrażania zainteresowania, w ramach której organizacje migrantów będą
mogły ubiegać się o fundusze strukturalne.
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