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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl migrantų integracijos, jos poveikio darbo rinkai ir ES socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo išorės aspektų (2012/2131(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 30 d. Komisijos komunikatą „ES socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo išorės aspektai“ (COM(2012) 0153),

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 18 d. Komisijos komunikatą „Visuotinis požiūris į 
migraciją ir judumą“ (COM(2011) 0743),

– atsižvelgdamas į 2011 m. liepos 20 d. Komisijos komunikatą „Europos trečiųjų šalių 
piliečių integracijos darbotvarkė“ (COM(2011) 0455), 

– atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 18 d. Komisijos komunikatą „Ekonomikos 
atsigavimas kuriant darbo vietas“ (COM(2012) 0173),

– atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 22 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl Europos trečiųjų šalių piliečių 
integracijos darbotvarkės (SOC/427),

– atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 16 d. Regionų komiteto nuomonę „Naujoji Europos 
integracijos darbotvarkė“,

– atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 20 d. priimtą 2012 m. bendrą užimtumo ataskaitą,

– atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 5 d. Komisijos ataskaitą dėl Europos fondo trečiųjų 
šalių piliečių integracijai 2007–2009 m. pasiektų rezultatų ir jo naudojimo kokybinių bei 
kiekybinių aspektų (COM(2011) 0847),

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 9–10 d. Briuselyje priimtą apibendrinamąją ataskaitą 
„6-asis Europos integracijos forumas. Kilmės šalių dalyvavimas integracijos procese“ 
(angl. Sixth meeting of the European Integration Forum: The involvement of countries of 
origin in the integration process),

– atsižvelgdamas į 2011 m. Europos Parlamento tyrimą „Migrantų integracija ir jos poveikis 
darbo rinkai“,

– atsižvelgdamas į 2011 m. Europos Parlamento tyrimą „EMT apibendrinamoji ataskaita. 
Darbo paklausos tenkinimas naudojant migraciją“,

– atsižvelgdamas į 2011 m. Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) ir instituto 
„Gallup“ atliktą tyrimą „Instituto „Gallup“ pasaulinis visuomenės nuomonės tyrimas. 
Įvairūs globalios migracijos aspektai“ (angl. Gallup World Poll: The Many Faces of 
Global Migration),

– atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 4 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių 
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vyriausybių atstovų išvadas dėl integracijos – vystymosi ir socialinės sanglaudos 
varomosios jėgos,

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę dėl darbuotojų imigrantų integracijos (SOC/364),

– atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę dėl integracijos ir socialinės darbotvarkės (SOC/362),

– atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 10–11 d. patvirtintą Stokholmo programą „Atvira ir 
saugi Europa piliečių labui ir saugumui“,

– atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/52/EB, kuria numatomi sankcijų ir priemonių nelegaliai šalyje esančių trečiųjų šalių 
piliečių darbdaviams būtiniausi standartai1,

– atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos direktyvą 2009/50/EB dėl trečiųjų šalių 
piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą 
(Mėlynosios kortelės direktyva)2,

– atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir 
tvarkos valstybėse narėse3,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. sausio 14 d. rezoliuciją dėl pagrindinių teisių padėties 
Europos Sąjungoje 2004–2008 m.4,

– atsižvelgdamas į 2007 m. gegužės 16 d. Komisijos komunikatą dėl apykaitinės migracijos 
ir Europos Sąjungos bei trečiųjų šalių judumo partnerysčių (COM(2011) 0248),

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. liepos 6 d. rezoliuciją dėl imigrantų integracijos Europos 
Sąjungoje strategijos ir priemonių5,

– atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 12 d. Tarybos direktyvą 2005/71/EB dėl konkrečios 
įleidimo trečiųjų šalių piliečiams atvykti mokslinių tyrimų tikslais tvarkos6,

– atsižvelgdamas į 2005 m. rugsėjo 1 d. Komisijos komunikatą „Bendra integracijos 
darbotvarkė. Trečiųjų šalių piliečių integracijos Europos Sąjungoje programa“ 
(COM(2005) 0389),

– atsižvelgdamas į 2005 m. gegužės 10 d. Komisijos komunikatą „Hagos programa: dešimt 
prioritetų ateinantiems penkeriems metams. Partnerystė Europos atsinaujinimo vardan 
laisvės, saugumo ir teisingumo srityje“ (COM(2005) 0184),

                                               
1 OL L 168, 2009 6 30, p. 24.
2 OL L 155, 2009 6 18, p. 17.
3 OL L 348, 2008 12 24, p. 98.
4 Priimti tekstai, P6_TA(2009)0019.
5 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0318.
6 OL L 289, 2005 11 3, p. 15.
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– atsižvelgdamas į 2004 m. lapkričio 19 d. Tarybos ir valstybių narių vyriausybių atstovų 
išvadas dėl Europos Sąjungos imigrantų integravimo politikos bendrų pagrindinių 
principų nustatymo,

– atsižvelgdamas į 1999 m. spalio 15–16 d. Tamperės programą,

– atsižvelgdamas į 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvą 2000/78/EB, nustatančią 
vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus1,

– atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvą 2000/43/EB, įgyvendinančią 
vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės 
priklausomybės2,

– atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo3,

– atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 1231/2010, kuriuo išplečiamas Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamento (EB) 
Nr. 987/2009 taikymas trečiųjų šalių piliečiams, kuriems tie reglamentai dar netaikomi tik 
dėl jų pilietybės4,

– atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 30 d. Komisijos pasiūlymus dėl socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo (COM(2012) 0156), COM(2012) 0157, COM(2012) 0158 ir 
COM(2012) 0152),

– atsižvelgdamas į Teisingumo Teismo sprendimus bylose C–214/94, C–112/75, C–110/73, 
C–247/96, C–300/84, C–237/83 ir C–60/93,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 48, 78, 79 ir 352 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, 
teisingumo ir vidaus reikalų komiteto, Užsienio reikalų komiteto, Vystymosi komiteto ir 
Moterų teisų ir lyčių lygybės komiteto nuomones (A7–0000/2012),

A. kadangi darbingo amžiaus Europos gyventojų skaičius mažėja nuo 2012 m. ir per kitus 
dešimt metų sumažės apie 14 mln. žmonių, jeigu neatvyks imigrantų;

B. kadangi, nepaisant apie 10 proc. (23,8 mln. žmonių) siekiančio nedarbo lygio Europos 
Sąjungoje, jau dabar jaučiamas kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas, o per kitus metus jis 
tik didės, be to, manoma, kad, pvz., 2015 m. trūks 380–700 tūkst informacinių 
technologijų specialistų;

C. kadangi ES gali tikėtis, kad į ES nuolat atvyks migrantai, tačiau globalioje konkurencinėje 

                                               
1 OL L 303, 2000 12 2, p. 16.
2 OL L 180, 2000 7 19, p. 22.
3 OL L 166, 2004 4 30, p. 1.
4 OL L 344, 2010 12 29, p. 1.
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kovoje konkuruojama dėl protingiausių darbuotojų;

D. kadangi Europos Sąjungos patrauklumą taip pat lemia aktyvios galimybės integruotis į 
darbo rinką, visuomenę, sėkmingas iš migrantų šeimų kilusių moksleivių (profesinis) 
mokymas, skatinant atvykėliams palankią kultūrą ir šalinant administracines kliūtis; 

E. kadangi 2011 m. pasaulinio visuomenės nuomonės tyrimo „Gallup World Poll 2011“ 
rezultatai atskleidžia, kad dvigubai daugiau migrantų nurodo, jog mieliau išvyktų iš savo 
šalies laikinam darbui užsienyje, nei visam laikui emigruotų į kitą šalį;

F. kadangi užimtumas yra pagrindinis veiksnys siekiant sėkmingos integracijos;

G. kadangi manoma, kad Europos Sąjungoje neteisėtai gyvena ir dirba 1,9–3,8 mln. 
imigrantų;

H. kadangi nuo 2000 m. apie ketvirtadalį naujų darbo vietų padeda sukurti imigrantai;

I. kadangi iš migrantų šeimų kilusiems moksleiviams dar švietimo sistemoje nesudaromos 
palankios sąlygos, todėl jie dažnai nebaigia studijų mokymo įstaigose;

J. kadangi ekonomikos globalizacija vyksta kartu su socialine globalizacija, o tai daro įtaką 
visų pirma ES ir trečiųjų šalių piliečių socialinės apsaugos išorės koordinavimui;

K. kadangi kai kurioms valstybėms narėms gali būti sudėtinga su visomis trečiosiomis 
šalimis sudaryti dvišalius susitarimus dėl socialinės apsaugos, o nesant tokių susitarimų 
sistema gali būti nenuosekli, joje laikomasi nevienodo požiūrio į ES piliečius, būtina imtis 
veiksmų Europos Sąjungos lygmeniu;

L. kadangi keletas Europos Komisijos generalinių direktoratų ir Europos išorės veiksmų 
tarnyba rūpinasi trečiųjų šalių piliečių integracija į darbo rinką ir visuomenę; 

1. pabrėžia, kad norint integruotis į darbo rinką ir visuomenę turi stengtis abi šalys, ypač 
kalbant apie kalbos mokymąsi, teisės ir politinės sistemos, papročių ir tradicijų suvokimą, 
taip pat bendruomeniškumą priimančiojoje šalyje;

2. mano, kad valstybių narių integracijos politika ir priemonės turi būti įvairesnės, labiau 
pritaikytos prie poreikių ir kokybiškesnės, ypač reikia išskirti įvairias tikslines grupes, 
pvz., aukštą kvalifikaciją turinčius asmenis atskirti nuo asmenų, kurių kvalifikacija žema, 
ES piliečius – nuo trečiųjų šalių piliečių, darbo pasiūlymą turinčius migrantus – nuo 
migrantų, kurie darbo pasiūlymo neturi, ir kt.; 

3. ragina vietos, valstybių ir Europos Sąjungos lygmeniu laikytis visa aprėpiančio požiūrio, 
kaip yra lyčių aspekto integravimo atveju; todėl ragina, sprendžiant su integracija 
susijusius klausimus, integracijos principą įtraukti į visas politikos, teisėkūros ir finansų 
priemones; ragina Komisiją sudaryti tarpžinybinę integracijos reikalų darbo grupę, kuri 
nagrinėtų integracijos, (darbo jėgos) migracijos ir integracijos į darbo rinką klausimus ir 
kurios veikloje dalyvautų visų už šias sritis atsakingų generalinių direktoratų ir Europos 
išorės veiksmų tarnybos atstovai;

4. pabrėžia, kad kilmės šalys yra atsakingos už integraciją į darbo rinką, rengdamos kalbos ir 
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parengiamuosius kursus, teikdamos informaciją, palaikydamos ryšius su diaspora arba 
teikdamos paslaugas priimančiosios valstybės ambasadoje;

5. ragina imtis veiksmų, kad kalbų mokymosi ir integracijos programos atspindėtų Europos 
demokratijos ir teisinės valstybės istoriją, vertybes ir principus, pabrėždamos moters 
vaidmenį, mažumų ir lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transeksualų teises;

6. ragina valstybes nares studentams iš užsienio sudaryti geresnes galimybes patekti į savo 
darbo rinką, nes šie studentai, gyvendami priimančiojoje šalyje, mokėdami kalbą ir baigę 
studijas tos valstybės mokymo įstaigose, jau integravosi; taip pat pabrėžia, kad Europos 
Sąjungai ir ekonomiškai nenaudinga švaistyti aukštųjų mokyklų absolventams parengti 
išleistas investicijas, nes jie negali dirbti ES;

7. ragina Komisiją sukurti ir įdiegti bendrą kriterijais pagrįstą Europos taškų sistemą, kurioje 
valstybės narės galėtų dalyvauti savo noru; pažymi, kad tokia sistema turėtų būti pritaikyta 
prie darbo rinkos sąlygų, siekiant suteikti geresnes galimybes pritraukti skubiai ieškomus 
kvalifikuotus darbuotojus;

8. ragina Komisiją, svarstant galimybę sukurti minėtą taškų sistemą, taip pat apsvarstyti 
galimybę sukurti tarptautinę platformą EURES portale, kurioje būtų pateikiami 
standartiniai darbo vietų ir gebėjimų profiliai, taip siekiant palengvinti darbo ieškančių 
migrantų įdarbinimą ir palyginimą;

9. pabrėžia patrauklumą ir dėl tokios sistemos paprastesnių procedūrų naudą trečiųjų šalių 
piliečiams, o tai lemia valstybės dalyvavimas minėtoje taškų sistemoje; 

10. pabrėžia pagal poreikius pritaikytos kvalifikuotų darbuotojų migracijos svarbą ir ragina 
Komisiją ir valstybes nares kartu su savo regionais ir miestais sukurti ir įdiegti Europos 
lygmeniu bendrą koordinavimo sistemą, padedančią nustatyti darbo jėgos poreikį ir 
koordinuoti ją, taip siekiant geriau valdyti darbo jėgos migraciją;

11. rekomenduoja į tokią sistemą įtraukti bent vieną sąrašą su profesijomis, kurių specialistų 
trūksta, ir sistemoje sudaryti galimybę analizuoti poreikį pagal darbdavių pateikiamus 
duomenis;

12. ragina valstybes nares, nepaisant to, kad nuolat trūksta kvalifikuotų darbuotojų, ir dėl to, 
kad tokių darbuotojų nuolat trūksta, toliau skatinti ES vidaus judumą ir pirmiausia skirti 
dėmesio ES piliečių iš kitų valstybių narių įdarbinimui ir integracijai;

13. ragina migrantams sudaryti geresnes galimybes patekti į darbo rinką ir greitai bei 
nebrangiai pateikti paraiškas dėl jų diplomų, kvalifikacijos ir gebėjimų pripažinimo ir 
įvertinimo; 

14. ragina Komisiją ir valstybes nares, jei tik įmanoma, suderinti pabėgėlių ir darbo rinkos 
politiką ir asmenims, prašantiems apsaugos, kuo skubiau sudaryti galimybę patekti į darbo 
rinką;

15. ragina migrantus, vos tik jiems atvykus į valstybę, rengti tos valstybės darbo rinkai; todėl 
atkreipia dėmesį į gerąją patirtį integracijos į darbo rinką srityje, pvz., migrantų mentorių 
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programą „Mentoriai migrantams“ (vok. Mentoring für Migranten) , vadinamųjų 
integracijos vedlių programas ir pagalbos migrantams programą „Migrantai migrantams“ 
(vok. Migranten für Migranten);

16. ragina valstybes nares keistis gerąja patirtimi ir tobulinti ją skatinant įvairovę darbo 
vietoje, pvz., konsultuojamojo ugdymo, paramos naujai įsteigtoms įmonėms, integracijos 
programų, subsidijuojamo darbo, tikslinių grupių, įvairovės skatinimo planų, 
individualaus koordinavimo, kalbos ir įgūdžių mokymo, kovos su diskriminacija 
kampanijų srityse;

17. pripažįsta apykaitinės (darbo) migracijos galimybes sudaryti visoms trims šalims naudingą 
padėtį, kai naudą gauna migrantas, priimančioji ir kilmės valstybės, todėl ragina valstybes 
nares sudaryti sąlygas tokios formos migracijai;

18. ragina Komisiją ir valstybes nares stiprinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis 
apykaitinės migracijos srityje ir pradėti su jomis derybas bei įtraukti jas į sutartis, ypač į 
komunikatą „Visuotinis požiūris į migraciją ir judumą“ ir juo remiantis pradėtus 
migracijos ir judumo dialogus bei judumo partnerystes;

19. ragina skatinti kurti pažangias apykaitinės migracijos strategijas, kuriose numatoma gauti 
reikalingų lėšų, suteikti teisines garantijas ir sudaryti sąlygas, taip siekiant sukurti saugias 
darbo vietas ir užkirsti kelią neteisėtai imigracijai;

20. pabrėžia, kad tokiu atveju, prieš atvykstant į priimančiąją valstybę, būtų naudingas kalbos 
ir įgūdžių mokymas, taip pat rengimas grįžimui, ir primena apie galimybę kilmės ir 
priimančiojoje valstybėse įsteigti vadinamuosius pasirengimo išvykimui biurus (angl. pre-
departure desks); 

21. todėl ragina Komisiją labiau susieti darbo jėgos poreikį su apykaitine migracija, 
vystymosi politika ir išorės politika ir teikti jiems pirmenybę; 

22. atkreipia dėmesį į tai, kad daug galimų migrantų savo kilmės valstybėse priversti ilgai 
laukti konsulinėse valstybių narių tarnybose, todėl labai sudėtinga juos skubiai, patikimai 
ir sklandžiai įdarbinti kitoje šalyje; todėl ragina Komisiją ir valstybes nares skirti daugiau 
dėmesio galimybei išplėsti bendrą Europos Sąjungos konsulinę tarnybą ES delegacijose;

23. ragina valstybes nares asmenims, neturintiems dokumentų ir galintiems užsidirbti 
pragyvenimui, sudaryti galimybes įteisinti savo buvimą;

24. palankiai vertina dabartinius ES susitarimus dėl socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo; 

25. palankiai vertina Iberijos ir Amerikos socialinės apsaugos konvenciją ir ragina sudaryti 
galimybę ir kitoms valstybės narėms (be Portugalijos ir Ispanijos, kurios jau yra jos šalys) 
tapti šios konvencijos, kaip koordinavimo Europos Sąjungos lygmeniu platformos, šalimi;

26. atkreipia dėmesį į tai, kad nors priėmus Reglamentą (ES) Nr. 1231/2010 ir buvo išplėstas 
Reglamentu (EB) Nr. 883/2004 apibrėžiamų teisių taikymas trečiųjų šalių piliečiams, 
tačiau šiomis teisėmis galima naudotis tik Europos Sąjungoje vykdant tarptautinę veiklą ir 
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teisėmis negali naudotis dauguma trečiųjų šalių piliečių;

27. pabrėžia, kad ES piliečių teisės turi būti saugomos ir už ES ribų bei tuomet, kai jie dirba 
arba dirbo trečiosiose šalyse;

28. ragina laikytis vienodo abipusio ES požiūrio į socialinės apsaugos koordinavimo taikymą 
trečiosioms šalims, į jį įtraukiant visus ES ir trečiųjų šalių piliečius;

29. ragina apsvarstyti neprivalomos, savanoriškos ir viršesnės vadinamosios 28-osios 
taisyklės taikymą imigrantams ir ES piliečiams kitose ES valstybėse narėse; 

30. pabrėžia, kad Europos Sąjungos darbo rinkos patrauklumą lemia ir tai, ar galima perkelti 
teises į pensiją ir socialines teises, o grįžus – išlaikyti šias teises;

31. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Regionų komitetui, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir nacionaliniams parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Europos Sąjunga šiuo metu patiria darbo politikos virsmą. Nuo 2012 m. pirmą kartą per taikos 
laikotarpį XX ir XXI amžiuose pradeda mažėti darbingo amžiaus asmenų skaičius. Jei 
imigracija nedidės, per ateinančius dešimt metų šis skaičius sumažės dar 14 milijonų.

Tokia padėtis ne tik daro ilgalaikę neigiamą įtaką Europos Sąjungos pensijų sistemų 
pusiausvyrai, bet ir vidutiniu bei trumpuoju laikotarpiu sukelia kvalifikuotos darbo jėgos 
trūkumą. Nepaisant apie 10 proc. (23,8 mln. žmonių) siekiančio nedarbo lygio Europos 
Sąjungoje, jau dabar jaučiamas kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas, o per kitus metus jis tik 
didės. Manoma, kad, pvz., 2015 m. Europoje trūks 380–700 tūkst. informacinių technologijų 
specialistų.

Svarbus šios dvejopos dilemos – darbingo amžiaus asmenų skaičiaus mažėjimo ir 
kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo – sprendimo būdas yra kvalifikuotos darbo jėgos 
imigracija. Europos Sąjungos piliečiai tai suprato, ir Eurobarometro apklausos atskleidžia, kad 
70 proc. Europos Sąjungos piliečių mano, jog imigrantai yra būtini Europos Sąjungos 
ekonomikai. 

Tačiau taip pat akivaizdu, kad imigracija neturint strategijos sukelia sunkumų ir kenkia ES 
konkurencingumui. ES globalioje konkurencinėje kovoje konkuruoja dėl protingiausių 
darbuotojų. Valstybių narių tikslas turėtų būti ne kiekybinė, bet kokybinė imigracijos politika. 
Jau šiandien aišku, kad aukštos kvalifikacijos darbo jėgos pritraukimas tampa iššūkiu. Kitų 
ES valstybių narių piliečių ir iš migrantų šeimų kilusių trečiųjų šalių piliečių integracija tampa 
socialine mūsų laikotarpio problema.

Tačiau būtent šioje srityje šiandien vis dar kyla sunkumų. Valstybės narės, neturėdamos 
aiškios koncepcijos, per ilgai leido tekėti imigracijai savo vaga. Tokia padėtis kėlė sunkumų 
ne tik priimančiajai valstybei, bet pirmiausia imigrantams. Šiandien imigrantai daug dažniau 
nei tos valstybės, kurioje jie gyvena, piliečiai susiduria su nedarbo, gebėjimų paklausos ir 
pasiūlos neatitikties (angl. skills mismatch), mažo darbo užmokesčio arba mokyklos 
nebaigimo problemomis. Reikia atsižvelgti į tai, kad, pvz., 20–64 metų amžiaus trečiųjų šalių 
piliečių užimtumas ES vidutiniškai yra 10 proc. mažesnis už valstybių narių piliečių 
užimtumą.

Tačiau imigrantų indėlis į mūsų visuomenę nepakankamai vertinamas. Nuo 2000 m. apie 
ketvirtadalis naujų darbo vietų sukurta prisidedant imigrantams. 2011 m. 27 ES valstybėse 
narėse gyveno 48,9 mln. žmonių, kurie buvo gimę užsienyje (9,7 proc. bendro ES gyventojų 
skaičiaus).

Todėl būtina kartu vykdyti integraciją, kurios anksčiau nebuvo, ir valdyti imigraciją. Abiem 
atvejais pasiseks tik tuomet, jei Europa įsitvirtins kaip atvykėliams palankios kultūros 
žemynas. Jame nėra vietos socialinei atskirčiai, rasizmui ar diskriminacijai.

Taip pat reikia suvokti, kad užimtumas yra pagrindinis veiksnys siekiant sėkmingos 
integracijos.

Pranešėja mano, kad reikėtų valstybių narių integracijos politikos, kuri būtų įvairesnė, labiau 
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pritaikyta prie poreikių ir kokybiškesnė. Tai ypač svarbu kalbant apie įvairių tikslinių grupių 
skirstymą į kategorijas. Sprendžiant su integracija susijusius klausimus reikia vietos, valstybių 
ir Europos Sąjungos lygmeniu laikytis visa apimančio požiūrio ir integracijos klausimus 
įtraukti į visas politikos, teisėkūros ir finansų priemones (vadinamasis integracijos principas). 

Reikia suvienodinti dabartines Komisijos priemones ir geriau apie jas informuoti. Pirmas 
žingsnis būtų sudaryti tarpžinybinę integracijos reikalų darbo grupę, kuri nagrinėtų 
integracijos, (darbo jėgos) migracijos ir integracijos į darbo rinką klausimus ir kurios veikloje 
dalyvautų visų už šias sritis atsakingų generalinių direktoratų ir Europos išorės veiksmų 
tarnybos atstovai.

Taip pat reikia sukurti vietos ir regionų valdžios institucijų tinklą integracijos klausimais, 
kuris į integracijos skatinimą vietos lygmeniu pagal principą „iš apačios į viršų“ įtrauktų visus 
visuomenės subjektus.

Pranešėja, siekdama, kad būtų skatinama prie poreikių pritaikyta migracija, ragina Komisiją ir 
valstybes nares kartu su savo regionais ir miestais sukurti ir įdiegti Europos lygmeniu bendrą 
koordinavimo sistemą, padedančią nustatyti darbo jėgos poreikį, taip siekiant geriau surinkti 
duomenis apie darbo jėgos migraciją ir ją valdyti.

Komisija turėtų sukurti ir įdiegti kriterijais pagrįstą Europos taškų sistemą, kurioje būtų 
dalyvaujama savo noru. Valstybės narės galėtų, jei neturi savos taškų sistemos, dalyvauti 
Europos sistemoje ir taip papildyti bei tobulinti savo nacionalinę imigracijos politiką. Tokia 
sistema galėtų būti pritaikyta prie darbo rinkos sąlygų, siekiant sudaryti geresnes galimybes 
pritraukti skubiai ieškomus kvalifikuotus darbuotojus. 

Migrantams būtina sudaryti lygias galimybes patekti į darbo rinką ir greitai bei nebrangiai 
pateikti paraiškas dėl jų diplomų, kvalifikacijos ir gebėjimų pripažinimo ir įvertinimo.

Komisija taip pat turėtų parengti tarptautinę gebėjimų įvertinimo sistemą, kurioje būtų 
pateikiami standartiniai darbo vietų ir gebėjimų profiliai, taip siekiant palengvinti darbo 
ieškančių migrantų įdarbinimą ir palyginimą. 

Be to, apykaitinė migracija yra kita pažangi migracijos forma. Ji gali ir turėtų sudaryti visoms 
trims šalims naudingą padėtį, kai naudą gauna migrantas, priimančioji valstybė ir kilmės šalis.

Todėl Komisija ir valstybės narės turi stiprinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis 
apykaitinės migracijos srityje ir su jomis pradėti derybas bei įtraukti jas į sutartis. Ir šiuo 
atveju reikia laikytis visa apimančio požiūrio ir sieti darbo jėgos poreikį su apykaitine 
migracija, vystymosi politika ir išorės politika. Todėl reikia sukurti pažangią apykaitinės 
migracijos strategiją, kurioje būtų numatoma gauti reikalingų lėšų, suteikti teisines garantijas 
ir sudaryti sąlygas, taip siekiant sukurti saugias darbo vietas ir užkirsti kelią neteisėtai 
imigracijai.

Į visa apimančias programas visų pirma reikėtų įtraukti kalbos ir įgūdžių mokymo programas, 
vykdomas prieš atvykstant į priimančiąją valstybę, taip pat pasirengimo grįžimui programas. 
Todėl naudingos priemonės yra vadinamųjų pasirengimo išvykimui biurų (angl. pre-
departure desks) kilmės ir priimančiojoje valstybėse įsteigimas arba suplanuotas specialiųjų 
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migracijos ir judumo išteklių centrų (MJIC) įsteigimas šalyse partnerėse pagal partnerystės 
judumo srityje plėtojimo programas ir įgyvendinant bendrąsias darbotvarkes. Taip pat būtų 
galima apsvarstyti galimybę išplėsti bendrą Europos Sąjungos konsulinę tarnybą ES 
delegacijose, kuri galėtų centriniu lygmeniu tvarkyti su apykaitine migracija susijusius 
administracinius reikalus.

Galiausiai akivaizdu, kad ekonomikos globalizacija vyksta kartu su socialine globalizacija ir 
kad tai daro įtaką visų pirma ES ir trečiųjų šalių piliečių socialinės apsaugos išorės 
koordinavimui. Europos Sąjungos darbo rinkos patrauklumą lemia ir tai, ar galima perkelti 
teises į pensiją ir socialines teises, o grįžus – išlaikyti šias teises. 

Pranešėja ragina imtis visų priemonių ir sukurti vienodą skaidrią sistemą ES lygmeniu. 
Europos Sąjunga, plėtodama išorės santykius, turi laikytis ES požiūrio į socialinės apsaugos 
koordinavimo taikymą trečiosioms šalims, į jį įtraukdama visus ES ir trečiųjų šalių piliečius.

Visų pirma reikėtų semtis patirties iš dabartinių ES susitarimų dėl socialinės apsaugos 
koordinavimo ir (arba) kitoms Europos Sąjungos valstybėms tapti Iberijos ir Amerikos 
socialinės apsaugos konvencijos šalimis ir ją naudoti kaip platformą.

Pranešėja taip pat ragina apsvarstyti neprivalomos, savanoriškos ir viršesnės vadinamosios 
28-osios taisyklės taikymą imigrantams ir ES piliečiams kitose ES valstybėse narėse. 


