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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par migrantu integrāciju, tās ietekmi uz darba tirgu un sociālā nodrošinājuma 
koordinācijas ārējo dimensiju ES
(2012/2131(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 30. marta paziņojumu „ES sociālā nodrošinājuma 
koordinācijas ārējā dimensija” (COM(2012)0153),

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 18. februāra paziņojumu „Vispārējā pieeja migrācijai un 
mobilitātei” (COM(2011)0743),

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 20. jūlija paziņojumu „Eiropas programma trešo valstu 
pilsoņu integrācijai” (COM(2011)0455), 

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 18. aprīļa paziņojumu „Virzoties uz ekonomikas 
atlabšanu ar daudzām jaunām darba vietām” (COM(2012)0173),

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 22. februāra 
atzinumu par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Eiropas programma trešo valstu pilsoņu 
integrācijai” (SOC/427),

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2012. gada 16. februāra atzinumu „Jaunā Eiropas 
programma integrācijai”,

– ņemot vērā 2012. gada 20. februāra Vienoto nodarbinātības ziņojumu par 2012. gadu,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 5. decembra ziņojumu par Eiropas Trešo valstu 
valstspiederīgo integrācijas fonda īstenošanas kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem 
aspektiem un gūtajiem rezultātiem 2007.–2009. gada laikposmā (COM(2011)0847),

– ņemot vērā kopsavilkuma ziņojumu „Eiropas Integrācijas foruma sestā sanāksme: 
izcelsmes valstu iesaistīšana integrācijas procesā”, Briselē, 2011. gada 9. un 10. novembrī,

– ņemot vērā pētījumu „Migrantu integrācija un tās ietekme uz darba tirgu”, Eiropas 
Parlaments, 2011. gads,

– ņemot vērā pētījumu „EMT kopsavilkuma ziņojums: Migrācija — iespēja risināt 
pieprasījumu pēc darbaspēka”, Eiropas Parlaments, 2011. gads,

– ņemot vērā pētījumu „Gallup World Poll: globālās integrācijas daudzie veidoli (The Many 
Faces of Global Migration)”, IOM un Gallup, 2011. gads,

– ņemot vērā Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju 2010. gada 
4. maija secinājumus par integrāciju kā attīstības un sociālās kohēzijas virzītājspēku,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2010. gada 17. marta atzinumu 
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par tematu „Imigrējošo darba ņēmēju integrācija” (SOC/364),

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2010. gada 17. februāra 
atzinumu par tematu „Integrācija un sociālā programma” (SOC/362),

– ņemot vērā Stokholmas 2009. gada 10. un 11. decembra programmu „Atvērta un droša 
Eiropa tās pilsoņu un viņu aizsardzības labā”,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Direktīvu 2009/52/EK, 
ar ko nosaka minimālos standartus sankcijām un pasākumiem pret darba devējiem, kas 
nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi1,

– ņemot vērā Padomes 2009. gada 25. maija Direktīvu 2009/50/EK par trešo valstu 
valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkos 
(Zilās kartes direktīvu)2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra 
Direktīvu 2008/115/EK par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz 
to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi3,

– ņemot vērā Parlamenta 2009. gada 14. janvāra rezolūciju par stāvokli pamattiesību jomā 
Eiropas Savienībā laikposmā no 2004. līdz 2008. gadam4,

– ņemot vērā Komisijas 2007. gada 16. maija paziņojumu „Cirkulārā migrācija un 
mobilitātes partnerības starp Eiropas Savienību un trešām valstīm” (COM(2007)0248),

– ņemot vērā Parlamenta 2006. gada 6. jūlija rezolūciju par stratēģijām un līdzekļiem 
imigrantu integrācijai Eiropas Savienībā5,

– ņemot vērā Padomes 2005. gada 12. oktobra Direktīvu 2005/71/EK par īpašu procedūru 
trešo valstu valsts piederīgo uzņemšanai zinātniskās pētniecības nolūkos6,

– ņemot vērā Komisijas 2005. gada 1. septembra paziņojumu „Kopīgā integrācijas 
programma — Ietvars trešo valstu pilsoņu integrācijai Eiropas Savienībā” 
(COM(2005)0389),

– ņemot vērā Komisijas 2005. gada 10. maija paziņojumu „Hāgas programma: desmit 
prioritātes turpmākajiem pieciem gadiem. Partnerība Eiropas atjaunošanai brīvības, 
drošības un tiesiskuma telpā” (COM(2005)0184),

– ņemot vērā Padomes un dalībvalstu valdību pārstāvju 2004. gada 19. novembra 
secinājumus par Eiropas Savienības imigrantu integrācijas politikas kopējiem 
pamatprincipiem,

                                               
1 OV L 168, 30.6.2009., 24. lpp.
2 OV L 155, 18.6.2009., 17. lpp.
3 OV L 348, 24.12.2008., 98. lpp.
4 Pieņemtie teksti P6_TA(2009)0019.
5 Pieņemtie teksti P6_TA(2006)0318.
6 OV L 289, 3.11.2005., 15. lpp.
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– ņemot vērā Tamperes programmu, ko pieņēma 1999. gada 15. un 16. oktobrī,

– ņemot vērā Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvu 2000/78/EK, ar ko nosaka 
kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju1,

– ņemot vērā Padomes 2000. gada 29. jūnija Direktīvu 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas 
attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) 
Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) 
Nr. 1231/2010, ar ko Regulu (EK) Nr. 883/2004 un Regulu (EK) Nr. 987/2009 attiecina 
arī uz tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem minētās regulas neattiecas tikai 
viņu valstspiederības dēļ4,

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 30. marta priekšlikumus, kas attiecas uz sociālās 
drošības sistēmu koordinēšanu (COM(2012)0156), COM(2012)0157, COM(2012)0158 un 
COM(2012)0152),

– ņemot vērā Eiropas Kopienas Tiesas spriedumus lietās C-214/94, C-112/75, C-110/73, C-
247/96, C-300/84, C-237/83 un C-60/93,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 48., 78., 79. un 352. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, 
tieslietu un iekšlietu komitejas, Ārlietu komitejas, Attīstības komitejas un Sieviešu tiesību 
un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus (A7-0000/2012),

A. tā kā Eiropas darbspējīga vecuma iedzīvotāju skaits no 2012. gada samazinās, un bez 
imigrācijas turpmākajos desmit gados tas samazināsies par 14 miljoniem cilvēku;

B. tā kā šis darbaspēka trūkums jau ir novērojams, neraugoties uz ES bezdarba līmeni 
aptuveni 10 % (23,8 miljonu) apmērā, un turpmākajos gados vēl palielināsies un tā kā, 
piemēram, 2015. gadā būs no 380 000 līdz 700 000 vakantu vietu IT jomā;

C. tā kā, neraugoties uz to, ka ES var sagaidīt migrantu pastāvīgu pieplūdumu, tā joprojām 
sacenšas par izcilākajiem prātiem pasaules mērogā;

D. tā kā Eiropas pievilcība ir atkarīga arī no iekļūšanas darba tirgū, efektīvas integrācijas, 
migrantu bērnu veiksmīgas izglītošanas vai apmācības viesu uzņemšanas kultūras ietvaros 
un no administratīvo šķēršļu novēršanas;

                                               
1 OV L 303, 2.12.2000., 16. lpp.
2 OV L 180, 19.7.2000., 22. lpp.
3OV L 166, 30.4.2004., 1. lpp.
4 OV L 344, 29.12.2010., 1. lpp.



PE496.428v01-00 6/12 PR\913193LV.doc

LV

E. tā kā saskaņā ar Gallupa 2011. gada pasaules aptaujas skaitļiem visā pasaulē divtik liels 
potenciālo migrantu skaits norāda, ka viņi labprātāk periodiski atstātu savu valsti, lai dotos 
strādāt uz citu valsti, nekā emigrētu uz citu valsti uz pastāvīgu laiku;

F. tā kā nodarbinātība ir atslēga uz veiksmīgu integrāciju;

G. tā kā aptuveni 1,9 līdz 3,8 miljoni imigrantu nelegāli dzīvo un strādā ES;

H. tā kā kopš 2000. gada, pateicoties ieceļotājiem, bija iespējams izveidot aptuveni vienu 
ceturtdaļu no jaunajām darbavietām;

I. tā kā imigrantu skolēnu stāvoklis izglītības sistēmas jomā joprojām ir nelabvēlīgs, un viņi 
nereti atstāj mācību iestādi, to nepabeiguši;

J. tā kā ekonomikas un sociālā globalizācija turpinās, un tas galvenokārt ietekmē ES un trešo 
valstu piederīgo sociālās drošības ārējo koordinēšanu;

K. tā kā atsevišķām dalībvalstīm nebūs iespējams noslēgt divpusējas, savstarpējas vienošanās 
par sociālo drošību ar visām trešām valstīm, un tas veicinātu sadrumstalotu sistēmu ar 
atšķirīgu attieksmi pret ES pilsoņiem, un tā kā tādēļ ir nepieciešama Eiropas līmeņa rīcība;

L. tā kā jautājums par trešo valstu piederīgo integrāciju darba tirgū un ar to saistīto vispārējo 
integrāciju ir sadalīts starp daudzām Komisijas ģenerāldirekcijām un Eiropas Ārējās 
darbības dienestu,

1. uzsver, ka integrācijai darba tirgū un sabiedrībā ir nepieciešams abpusējs atbalsts, jo īpaši 
attiecībā uz valodas apgūšanu, zināšanām par tiesību un politisko sistēmu, paražām, 
paradumiem un sabiedrības saliedētību uzņēmējā valstī;

2. uzskata, ka ir vairāk jādiferencē un jāpielāgo dalībvalstu integrācijas politika un pasākumi, 
kā arī jāuzlabo to kvalitāte, turklāt ir nepieciešama lielāka diferencēšana starp dažādām 
mērķgrupām, piemēram, starp augsti kvalificētām un mazkvalificētām personām, ES 
pilsoņiem un trešo valstu piederīgajiem, migrantiem ar darba piedāvājumu un bez tā, utt.; 

3. tāpēc aicina izvēlēties vienotu pieeju vietējā, valstu un Eiropas līmenī, kas būtu 
salīdzināma ar dzimumu līdztiesības integrēto pieeju (Gender-Mainstreaming); tāpēc, 
risinot integrācijas jautājumus, aicina ievērot principu „Integrācijas iekļaušana” 
(Integration Mainsreaming) visos politikas un finanšu instrumentos un tiesību aktos; tāpēc 
aicina Komisiju izveidot starpdienestu grupu integrācijas jomā, kas nodarbotos ar tādiem 
jautājumiem kā integrācija, (darba) migrācija un integrācija darba tirgū un aptvertu visas 
šo jautājumu risināšanā iesaistītās ģenerāldirekcijas un Eiropas Ārējās darbības dienestu;

4. uzsver izcelsmes valstu atbildību par integrāciju darba tirgū, nodrošinot valodu un 
sagatavošanas kursus, informāciju, kontaktus ar diasporu vai ar uzņēmējā valstī esošajām 
vēstniecībām;

5. aicina valodas un integrācijas programmās iepazīstināt ar vēsturi, vērtībām un Eiropas 
demokrātijas un tiesiskuma pamatprincipiem, kā arī ar sievietes lomu, minoritāšu tiesībām 
un LGBT personu tiesībām;
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6. aicina dalībvalstis sekmēt saviem ārvalstu studējošajiem piekļuvi vietējam darba tirgum, 
tā kā viņi jau ir integrējušies, pateicoties dzīvošanai uzņēmējā valstī, valodas zināšanām 
un šejienes izglītībai; turklāt norāda, ka arī tautsaimnieciskā ziņā ES nav izdevīgi izšķiest 
augstskolu absolventos veiktos ieguldījumus, jo viņi nedrīkst pieņemt darbavietu ES;

7. aicina Komisiju izstrādāt un ieviest kopīgu, uz kritērijiem balstītu Eiropas punktu sistēmu, 
kurā var brīvprātīgi piedalīties dalībvalstis; konstatē, ka šādu sistēmu vajadzētu pielāgot 
darba tirgus apstākļiem, lai sekmētu steidzami vajadzīgā darbaspēka piesaistīšanu;

8. aicina Komisiju saistībā ar iepriekš minēto punktu sistēmu apsvērt starptautiskas 
platformas izveidošanu EURES portālā, lai standartizētu darbavietu un prasmju profilus un 
tādējādi sekmētu darbu meklējošo migrantu vervēšanu un salīdzināšanu;

9. īpaši norāda, ka dalībvalsts dalība iepriekš minētajā punktu sistēmā sekmētu to pievilcību 
un procedūru vienkāršošanu attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem;

10. uzsver uz pieprasījumu balstītas, kvalificētas migrācijas nozīmi un aicina Komisiju un 
dalībvalstis kopā ar to reģioniem un pilsētām ieviest kopīgu Eiropas līmeņa koordinēšanu 
darbaspēka pieprasījuma izzināšanai, lai varētu labāk pārvaldīt darbaspēka migrāciju;

11. iesaka šādā sistēmā paredzēt vismaz vienu sarakstu ar tām profesijām, kurās trūkst 
darbaspēka, un pieprasījuma analīzi, balstoties uz darbadevēju datiem;

12. aicina dalībvalstis, neraugoties uz patstāvīgo darbaspēka trūkumu, nenovērst uzmanību no 
ES iekšējās mobilitātes un attiecīgi lielāku vērību pievērst arī citu dalībvalstu ES pilsoņu 
vervēšanai un integrācijai;

13. aicina nodrošināt, lai migranti varētu paļauties uz atvieglotu piekļuvi darba tirgum un uz 
ātru un lētu izglītības, kvalifikāciju un prasmju atzīšanu un apstiprināšanu; 

14. aicina Komisiju un dalībvalstis, cik vien iespējams cieši sasaistīt bēgļu un darba tirgus 
politiku un nodrošināt patvēruma meklētājiem cik vien iespējams ātru piekļuvi darba 
tirgum;

15. aicina sagatavot migrantus vietējam darba tirgum jau pašā to uzturēšanās sākumā; šajā 
saistībā norāda uz pārbaudīto praksi attiecībā uz iekļaušanu darba tirgū, piemēram, uz 
migrantu konsultēšanu, integrācijas dispečeriem un „migranti migrantiem”;

16. iesaka dalībvalstīm apmainīties ar pārbaudīto praksi attiecībā uz daudzveidības 
veicināšanu darbavietā, piemēram, apmācības, atbalsts jaunajiem uzņēmumiem, 
iekļaušanas programmas, subsidēts darbs, mērķa grupas, dažādošanas plāni, individuāls 
atbalsts, valodas un prasmju apguve un diskriminācijas novēršanas kampaņu rīkošana, un 
attīstīt to tālāk;

17. atzīst cirkulārās (darba) migrācijas potenciālu sekmēt trīskārtēja ieguvuma iespēju (triple-
win situation), kad labumu gūtu migrants, uzņēmēja valsts un dzimtene, un aicina 
dalībvalstis kļūt pieejamām šāda veida migrācijai;

18. aicina Komisiju un dalībvalstis sekmēt sadarbību ar trešām valstīm cirkulārās migrācijas 
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jomā un iesaistīt tās sarunās un nolīgumos, jo īpaši „Vispārējā pieejā migrācijai un 
mobilitātei” un ar to saistītajos „Migrācijas un mobilitātes dialogos" un mobilitātes 
partnerībās;

19. aicina sekmēt tādas inteliģentas stratēģijas cirkulārās migrācijas veicināšanai, kuras 
ietvertu nepieciešamos līdzekļus un tiesiskās garantijas un priekšnoteikumus drošu 
darbavietu radīšanai un nelegālās ieceļošanas novēršanai;

20. uzsver, ka šajā saistībā ir lietderīgi nodrošināt valodu un prasmju apmācības pirms 
ierašanās uzņēmējā valstī, kā arī sagatavot piespiedu atgriešanos, un atgādina par iespēju 
izveidot tā dēvētos „izceļošanas sagatavošanas birojus” (pre-departure desks, 
Ausreisevorbereitungsbüros) dzimtenē un uzņēmējā valstī; 

21. šajā saistībā aicina Komisiju sekmēt un noteikt par prioritāti darbaspēka pieprasījuma, 
cirkulārās migrācijas, attīstības politikas un ārpolitikas sasaistīšanu;

22. norāda, ka daudzi potenciālie migranti savās dzimtenēs ir spiesti cīnīties ar ilgstošajiem 
termiņiem dalībvalstu konsulārajos dienestos, kas ārkārtīgi apgrūtina ātru, uzticamu un 
netraucētu stāšanos cirkulārajās darba attiecībās; tāpēc aicina Komisiju un dalībvalstis 
pastiprināti apsvērt kopīga Eiropas konsulārā dienesta izveidi ES delegācijās;

23. aicina dalībvalstis sekmēt ceļu uz likumību tādiem cilvēkiem bez dokumentiem, kuri vēlas 
ar nodarbinātību nopelnīt sev iztiku;

24. atzinīgi novērtē esošos ES nolīgumus par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu;

25. šajā saistībā atzinīgi novērtē Ibērijas-Amerikas nolīgumu sociālās drošības jomā un aicina 
nodrošināt iespēju arī pārējām dalībvalstīm līdzās Portugālei un Spānijai pievienoties šim 
nolīgumam kā Eiropas koordinēšanas platformai;

26. norāda, ka, lai gan ar Regulas (ES) Nr. 1231/2010 pieņemšanu tika panākta Regulā (EK) 
Nr. 883/2004 paredzēto tiesību paplašināšana uz trešo valstu valstspiederīgajiem, šīs 
tiesības tomēr var izmantot tikai pārrobežu darbībās ES robežās, tādējādi izslēdzot 
vairumu trešo valstu valstspiederīgo;

27. uzsver, ka ES pilsoņu tiesības jāaizsargā arī ārpus ES un gadījumos, kad viņi strādā vai ir 
strādājuši trešās valstīs;

28. tāpēc aicina īstenot vienotu un savstarpēju ES pieeju sociālās drošības koordinēšanā 
attiecībā uz trešām valstīm, ietverot visus ES pilsoņus un trešo valstu valstspiederīgos;

29. šajā saistībā aicina apsvērt arī fakultatīva, brīvprātīga un pakārtota tā dēvētā „28. režīma” 
piemērošanu imigrantiem un ES pilsoņiem citās ES valstīs; 

30. uzsver, ka Eiropas darba tirgus pievilcība ir atkarīga arī no iespējām pārvest pensiju un 
sociālās tiesības un saglabāt to spēkā esamību iespējamas atgriešanās gadījumā;

31. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Reģionu komitejai, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Eiropas Savienību ir skārusi nodarbinātības politikas cezūra. No 2012. gada pirmo reizi kopš 
20. un 21. gadsimta miera laikiem samazinās darbspējīgā vecuma iedzīvotāju skaits. 
Nepalielinot ieceļotāju skaitu, turpmākajos desmit gados tas samazināsies vēl par 
14 miljoniem cilvēku.

Šai tendencei ir ne tikai negatīva ilgtermiņa ietekme uz Eiropas pensiju sistēmu līdzsvaru, bet 
tā izraisa arī darbaspēka trūkumu vidējā termiņā un īstermiņā. Neraugoties uz ES bezdarba 
līmeni aptuveni 10 % (23,8 miljonu) apmērā, tas ir jau tagad novērojams un palielināsies
turpmākajos gados. Tā, piemēram, 2015. gadā visā Eiropā būs no 380 000 līdz 700 000 
vakantu vietu IT jomā.

Nozīmīgs risinājums šai dubultajai dilemmai — darbspējīga vecuma iedzīvotāju skaita 
samazināšanās un darbaspēka trūkums — ir kvalificēta darbaspēka ieceļošana. Eiropas pilsoņi 
to ir sapratuši, un saskaņā ar Eirobarometra aptaujām 70 % pilsoņu uzskata, ka imigranti ir 
vajadzīgi Eiropas ekonomikai.

Taču tikpat skaidrs ir tas, ka imigrācija bez stratēģijas izraisa problēmas un apdraud ES 
konkurenci. ES pasaules konkurencē jācīnās par izcilākajiem prātiem. Dalībvalstīm par mērķi 
jāizvirza nevis kvantitatīva, bet gan kvalitatīva ieceļošanas politika. Jau šodien ir skaidrs, ka 
augsti kvalificēta darbaspēka piesaistīšana kļūs par izaicinājumu. Citu ES dalībvalstu pilsoņu 
un trešo valstu valstspiederīgo migrantu integrēšana kļūs par mūslaiku sociālo jautājumu.

Taču tieši tas šodien ir sāpīgākais jautājums. Dalībvalstis ir pārāk ilgi pieļāvušas imigrāciju 
bez skaidra koncepta. Tas izraisīja uzņēmējas valsts, bet jo īpaši imigrantu neapmierinātību. 
Šodien imigrantus daudz lielākā mērā nekā vietējos iedzīvotājus skar bezdarbs, „skills 
mismatch“ (piedāvāto prasmju un pieprasījuma neatbilstība), zemu atalgots darbs vai mācību 
priekšlaicīga pārtraukšana. Piemēram, trešo valstu valstspiederīgo nodarbinātības rādītājs 
vecumā no 20 līdz 64 gadiem vidēji ES ir par 10 procentu punktiem zemāks nekā vietējo 
iedzīvotāju rādītājs.

Šādā situācijā nav iespējams nodrošināt pietiekamu imigrantu ieguldījumu mūsu sabiedrībā. 
Kopš 2000. gada aptuveni viena ceturtā daļa jauno darbavietu tika radīta, pateicoties 
ieceļotāju ieguldījumam. 2011. gadā 27 ES dalībvalstīs dzīvoja 48,9 miljoni ārvalstīs dzimušu 
cilvēku (9,7 % no kopējā iedzīvotāju skaita ES).

Tādēļ vienlaicīgi ir jāīsteno integrācija, atgūstot nokavēto, un pārvaldīta ieceļošana. 
Panākumus šajos abos aspektos var gūt tikai tad, ja Eiropu izveido par kontinentu ar augstu 
viesu uzņemšanas kultūru. Šādā kontinentā nav vietas sociālai atstumšanai, rasismam un 
diskriminācijai.

Turklāt jāsaprot, ka nodarbinātība ir atslēga uz veiksmīgu integrāciju.

Tādēļ referente cer, ka dalībvalstis augstā kvalitātē īstenos diferencētāku, pielāgotāku 
integrācijas politiku. Šim nolūkam īpaši svarīga ir mērķgrupu diferencēšana. Integrācijas 
jautājumu risināšanai vietējā, valstu un Eiropas līmenī jāizvēlas vispārēja pieeja, un tā jāņem 
vērā visos politikas un finanšu instrumentos un tiesību aktos. 
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Tālab nepieciešams nodrošināt koncentrētāku un kvalitatīvāku informāciju par esošajiem 
Komisijas pasākumiem. Pirmais solis būtu izveidot starpdienestu grupu integrācijas jomā, kas 
nodarbotos ar tādiem jautājumiem kā integrācija, (darba) migrācija un integrācija darba tirgū 
un aptvertu visas šo jautājumu risināšanā iesaistītās ģenerāldirekcijas un Eiropas Ārējās 
darbības dienestu.

Bez tam ir jāizveido vietējo un reģionālo pašvaldību integrācijas tīkls, kas iesaistītu visus 
vietējā līmeņa sabiedrības pārstāvjus integrācijas sekmēšanā, balstoties uz augšupējas pieejas 
principu.

Lai sekmētu uz pieprasījumu balstītas migrācijas nozīmi, referente aicina Komisiju un 
dalībvalstis kopā ar to reģioniem un pilsētām ieviest kopīgu Eiropas līmeņa koordinēšanu 
darbaspēka pieprasījuma izzināšanai, lai varētu labāk pārvaldīt darbaspēka migrāciju.

Komisijai būtu jāizveido uz kritērijiem balstīta Eiropas punktu sistēma, ņemot vērā 
brīvprātības principu. Dalībvalstis, kurām nav savas punktu sistēmas, varētu piedalīties 
Eiropas sistēmā un tādējādi papildināt un uzlabot savu valsts ieceļošanas politiku. Šāda 
sistēma būtu jāpielāgo darba tirgus apstākļiem, lai sekmētu steidzami vajadzīgā darbaspēka 
piesaistīšanu.

Jānodrošina, lai migranti varētu paļauties uz vienlīdzīgu piekļuvi darba tirgum un uz ātru un 
lētu izglītības, kvalifikāciju un prasmju atzīšanu un apstiprināšanu.

Turklāt Komisijai būtu jāizstrādā starptautiska kompetenču sistēma ar standartizētiem 
darbavietu un prasmju profiliem, lai sekmētu darbu meklējošo migrantu vervēšanu un 
salīdzināšanu.

Vēl viens mērķtiecīgs modelis būtu cirkulārā migrācija. Tā spēj un tai vajadzētu sekmēt 
trīskārtēja ieguvuma situāciju („triple-win-situation”), no kuras labumu gūtu migrants, 
uzņēmēja valsts un dzimtene.

Tālab Komisijai un dalībvalstīm jāuzlabo sadarbība ar trešām valstīm cirkulārās migrācijas 
jomā, un jāiesaista tās sarunās un nolīgumos. Arī šajā ziņā nepieciešama vienota pieeja, un 
jāsaista darbaspēka pieprasījums ar cirkulāro migrāciju, attīstības politiku un ārpolitiku. Tādā 
veidā jāattīsta inteliģentas stratēģijas cirkulārās migrācijas veicināšanai, kuras ietvertu 
nepieciešamos līdzekļus un tiesiskās garantijas un priekšnoteikumus drošu darbavietu 
radīšanai un nelegālās ieceļošanas novēršanai.

Vienota pieeja galvenokārt nepieciešama attiecībā uz valodu un prasmju apguvi pirms 
ierašanās uzņēmējā valstī, kā arī attiecībā uz piespiedu atgriešanās sagatavošanu. Tālab 
lietderīgi pasākumi ir tā dēvēto „izceļošanas sagatavošanas biroju” (pre-departure desks, 
Ausreisevorbereitungsbüros) izveidošana dzimtenē un uzņēmējā valstī vai plānotā Migrācijas 
un mobilitātes resursu centru (MMRC) izveidošana partnervalstīs, uz kurām attiecas mobilās 
partnerības un mobilitātes partnerības. Šajā saistībā noteikti varētu apsvērt arī kopīga Eiropas 
konsulārā dienesta izveidošanu ES delegācijās, kas varētu centralizēti regulēt cirkulārās 
migrācijas administratīvo daļu.
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Visbeidzot ir skaidrs, ka ekonomikas un sociālā globalizācija nenovēršami turpinās, un tas 
galvenokārt ietekmē ES un trešo valstu valstspiederīgo sociālās drošības ārējo koordinēšanu. 
Eiropas darba tirgus pievilcība ir atkarīga arī no iespējām pārvest pensiju un sociālās tiesības 
un saglabāt to spēkā esamību iespējamas atgriešanās gadījumā.

Tāpēc referente aicina sākt vienotas, pārskatāmas sistēmas izveidošanu ES līmenī. Ārlietās 
Savienībai jāīsteno vienota ES pieeja sociālās drošības koordinēšanā attiecībā uz trešām 
valstīm, ietverot visus ES pilsoņus un trešo valstu valstspiederīgos.

Pirmais solis šajā virzienā būtu mācīties no esošajiem ES nolīgumiem par sociālās 
apdrošināšanas koordinēšanu un/vai atvērt Ibērijas-Amerikas nolīgumu par sociālo drošību 
citām Eiropas valstīm un izmantot to kā platformu.

Referente aicina apsvērt arī fakultatīva, brīvprātīga un augstāka līmeņa tā dēvētā „28. režīma” 
piemērošanu imigrantiem un ES pilsoņiem citās ES valstīs.


