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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. opiera wysiłki w kierunku znormalizowania dialogu o migracji i mobilności w szerszych 
ramach stosunków dwustronnych i zawieranie partnerstw na rzecz mobilności,wyraża 
także przekonanie, że pierwszeństwo powinno mieć tutaj sąsiedztwo europejskie Unii jako 
takie;

2. jest głęboko przekonany, że głównym celem dialogu o migracji i mobilności jest 
wspieranie legalnej migracji, także migracji zarobkowej,i zachęcanie do niej; domaga się 
zatem podejmowania w ramach partnerstw konkretnych działań ułatwiających migrację,
a w szczególności uznawania kwalifikacji migrujących pracowników;

3. akceptuje jako ramy alternatywne – jeżeli jedna ze stron nie jest gotowa przystąpić do 
pełnego zestawu zobowiązań wynikających z partnerstwa na rzecz mobilności –
ustanawianie wspólnych programów działań w dziedzinie migracji i mobilności między 
UE a państwami trzecimi, podkreślając jednocześnie, że powinien to być jedynie etap 
przejściowy;

4. zaleca, aby w celu zapewnienia przenoszenia praw do ubezpieczenia społecznego 
wprowadzono standardową wzajemną klauzulę zabezpieczenia społecznego w układach
o stowarzyszeniu, a w przypadku państw nieobjętych tymi układami – należy 
wynegocjować jednolite i wzajemne porozumienia o zabezpieczeniu społecznym na 
szczeblu UE, przy zapewnieniu pełnego przestrzegania prawa UE i prawa krajowego;

5. zachęca UE do przejęcia wiodącej roli w świecie w zakresie przenoszenia praw do 
ubezpieczenia społecznego oraz do popierania dyskusji, w szczególności w ramach MOP, 
na temat koordynacji zabezpieczenia społecznego i systemów zabezpieczeń społecznych
z innymi regionami w świecie;

6. podkreśla, że migracja, w szczególności migracja cyrkulacyjna – jeżeli jest dobrze 
zarządzana - jest korzystna dla UE i może przyczynić się do poprawy stosunków
z państwami trzecimi poprzez lepsze wzajemne zrozumienie i współpracę w wyniku 
nasilonych kontaktów międzyludzkich;

7. podkreśla, że zwłaszcza w sytuacjach pokonfliktowych migracja cyrkulacyjna może być 
przydatnym narzędziem ułatwiającym wspieranie diaspory w odbudowie kraju 
pochodzenia i pomaga stworzyć trwałe więzi między krajem pochodzenia a krajem 
docelowym;

8. zauważa, że powodzenie tego rodzaju współpracy wymaga długofalowego zobowiązania,
i że UE ma wyjątkową możliwość podjęcia takiego zobowiązania za pośrednictwem 
swoich instrumentów finansowych, np. poprzez wspieranie programów powrotów
i integracji uwzględniających element migracji cyrkulacyjnej;
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9. zdecydowanie zachęca UE do wzmocnienia swojego zaangażowania na rzecz 
międzynarodowej ochrony osób ubiegających się o azyl; w tym celu:

a) podkreśla, że UE powinna umożliwić Europejskiemu Urzędowi Wsparcia
w dziedzinie Azylu zacieśnienie współpracy z państwami trzecimi, by ułatwić 
wdrażanie wspólnego europejskiego systemu azylowego i pomóc im we wzmocnieniu 
ich systemów azylowych i krajowych przepisów dotyczących azylu;

b) zachęca do wzmacniania regionalnych programów ochrony i wdrażania w razie 
potrzeby nowych programów;

c) zachęca do współpracy z UNHCR w promowaniu skutecznego wdrażania konwencji 
genewskiej dotyczącej uchodźców;

10. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie portalu imigracyjnego UE i ośrodków zasobów 
wyspecjalizowanych w zakresie migracji i mobilności i zachęca państwa pochodzenia do 
zaangażowania się i wspierania potencjalnych migrantów poprzez dostarczanie informacji
i zachęcanie do migracji cyrkulacyjnej;

11. zachęca do szkolenia pracowników Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), 
szczególnie pracowników delegatur UE, z globalnego podejścia do kwestii migracji, tak 
by zapewnić skuteczne uwzględnianie polityki imigracyjnej UE w jej działaniach 
zewnętrznych;

12. zdecydowanie zachęca ESDZ, aby dążyła do odgrywania bardziej aktywnej roli 
koordynacyjnej w zewnętrznym wymiarze procesu polityki migracyjnej.
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