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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie integracji migrantów, jej wpływu na rynek pracy oraz na zewnętrzny wymiar 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE (2012/2131(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 30 marca 2012 r. zatytułowany „Wymiar 
zewnętrzny unijnej koordynacji zabezpieczenia społecznego” (COM(2012)0153),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 18 listopada 2011 r. zatytułowany „Globalne 
podejście do kwestii migracji i mobilności” (COM(2011)0743),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 20 lipca 2011 r. zatytułowany „Europejski 
program integracji obywateli państw trzecich” (COM(2011)0455), 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 18 kwietnia 2012 r. zatytułowany „W kierunku 
odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu” (COM(2012)0173),

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 22 
lutego 2012 r. w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Europejski 
program integracji obywateli państw trzecich” (SOC/427),

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 16 lutego 2012 r. zatytułowaną „Nowy 
europejski program na rzecz integracji”,

– uwzględniając wspólne sprawozdanie na temat zatrudnienia na rok 2012 z dnia 20 lutego 
2012 r.,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 5 grudnia 2011 r. na temat osiągniętych 
wyników oraz jakościowych i ilościowych aspektów realizacji Europejskiego Funduszu 
na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich w latach 2007–2009 (COM(2011)0847),

– uwzględniając sprawozdanie podsumowujące „Szóste posiedzenie Europejskiego Forum 
Integracji: zaangażowanie krajów pochodzenia w proces integracji”, Bruksela, 9–10 
listopada 2011 r.,

– uwzględniając analizę „Integracja migrantów i jej wpływ na rynek pracy”, Parlament 
Europejski, 2011 r.,

– uwzględniając analizę „Sprawozdanie syntetyczne EMN: zaspokojenie zapotrzebowania 
na pracowników za pomocą migracji”, Parlament Europejski, 2011,

– uwzględniając analizę „Globalna Ankieta Instytutu Gallupa: różne oblicza migracji 
globalnej”, IOM i Instytut Gallupa, 2011,

– uwzględniając konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych 
w Radzie z dnia 4 maja 2010 r. na temat integracji jako siły napędowej rozwoju i 
spójności społecznej,
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– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 17 
marca 2010 r. zatytułowaną „Integracja pracowników-imigrantów” (SOC/364),

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 17 
lutego 2010 r. zatytułowaną „Integracja a agenda społeczna” (SOC/362),

– uwzględniając Program sztokholmski – „Otwarta i bezpieczna Europa dla dobra i ochrony 
obywateli” z dnia 10–11 grudnia 2009 r.,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z dnia 18 
czerwca 2009 r. przewidującą minimalne normy w odniesieniu do kar i środków 
stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli 
krajów trzecich1,

– uwzględniając dyrektywę Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków 
wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie 
wymagającym wysokich kwalifikacji (dyrektywa w sprawie niebieskiej karty)2,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 
16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa 
członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw 
trzecich3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie stanu praw 
podstawowych w Unii Europejskiej w latach 2004–20084,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie migracji wahadłowej 
i partnerstw na rzecz mobilności między Unią Europejską a krajami trzecimi 
(COM(2007)0248),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie strategii i środków na 
rzecz integracji imigrantów w Unii Europejskiej5,

– uwzględniając dyrektywę Rady 2005/71/WE z dnia 12 października 2005 r. w sprawie 
szczególnej procedury przyjmowania obywateli państw trzecich w celu prowadzenia 
badań naukowych6

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 1 września 2005 r. zatytułowany „Wspólna 
agenda na rzecz integracji - Ramy integracji obywateli państw trzecich w Unii 
Europejskiej” (COM(2005)0389),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 maja 2005 r. zatytułowany „Program haski: 
dziesięć priorytetów na najbliższe pięć lat. Partnerstwo na rzecz odnowy europejskiej w 

                                               
1 Dz.U. L 168 z 30.6.2009, s. 24.
2 Dz.U. L 155 z 18.6.2009, s. 17.
3 Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 98.
4Teksty przyjęte P6_TA(2009)0019.
5Teksty przyjęte P6_TA(2006)0318.
6 Dz.U. L 289 z 3.11.2005, s. 15.
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dziedzinie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości” (COM(2005)0184),

– uwzględniając konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 19 
listopada 2004 r. w sprawie ustanowienia wspólnych podstawowych zasad polityki 
integracji imigrantów w Unii Europejskiej,

– uwzględniając program z Tampere z dnia 15 i 16 października 1999 r.,

– uwzględniając dyrektywę Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającą 
ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy1,

– uwzględniając dyrektywę Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającą w 
życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub 
etniczne2,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 
29 kwietnia 2004 r. sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego3,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1231/2010 z 
dnia 24 listopada 2010 r. rozszerzające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 i 
rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze 
objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstwo4,

– uwzględniając wnioski Komisji z dnia 30 marca 2012 r. dotyczące koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego (COM(2012)0156, COM(2012)0157, COM(2012)0158 i 
COM(2012)0152),

– uwzględniając orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach 
C-214/94, C-112/75, C-110/73, C-247/96, C-300/84, C-237/83 i C-60/93,

– uwzględniając art. 48, 78, 79 i 352 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinie 
Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Komisji 
Spraw Zagranicznych, Komisji Rozwoju oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 
(A7-0000/2012),

A. mając na uwadze, że od 2012 r. zmniejsza się liczba obywateli Europy w wieku 
produkcyjnym, a bez imigracji w ciągu najbliższych 10 lat spadnie o 14 milionów osób;

B. mając na uwadze, że pomimo stopy bezrobocia wynoszącej w UE ok. 10% (23,8 miliona 
osób) ten brak wykwalifikowanych pracowników jest już obecnie widoczny, a w 
najbliższych latach jeszcze się zaostrzy, i że np. w 2015 r. w sektorze IT nieobsadzonych 

                                               
1 Dz.U. L 303 z 2.12.2000, s. 16.
2 Dz.U. L 180 z 19.7.2000, s. 22.
3Dz.U. L 166 z 30.4.2004, s. 1.
4 Dz.U. L 344 z 29.12.2010, s. 1.
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będzie od 380 do 700 tysięcy stanowisk;

C. mając na uwadze, że chociaż UE może oczekiwać stałego dopływu migrantów, to bierze 
udział w globalnej konkurencji o najmądrzejsze jednostki;

D. mając na uwadze, że atrakcyjność Europy jest uzależniona również od aktywnego wejścia 
na rynek pracy, efektywnej integracji, skutecznego (wy)kształcenia uczniów ze środowisk 
migrantów w ramach kultury otwartości oraz likwidacji barier administracyjnych; 

E. mając na uwadze, że wyniki Globalnej Ankiety Instytutu Gallupa za 2011 r. pokazują, że 
w skali globalnej istnieje dwa razy więcej potencjalnych migrantów, którzy chętniej 
wyemigrowaliby z własnego kraju do pracy okresowej niż przenieśli się do innego kraju 
na stałe;

F. mając na uwadze, że zatrudnienie jest czynnikiem decydującym o udanej integracji;

G. mając na uwadze, że w UE nielegalnie mieszka i pracuje szacunkowo od 1,9 do 3,8 
miliona imigrantów;

H. mając na uwadze, że od 2000 r. stworzenie około jednej czwartej nowych miejsc pracy 
możliwe było dzięki wkładowi imigrantów;

I. mając na uwadze, że uczniowie ze środowisk migrantów w dalszym ciągu znajdują się w 
gorszej sytuacji w systemie edukacyjnym i częściej opuszczają instytucje edukacyjne 
przed zakończeniem nauki;

J. mając na uwadze, że proces globalizacji gospodarczej idzie w parze z globalizacją 
społeczną, co wywiera wpływ przede wszystkim na zewnętrzną koordynację 
zabezpieczenia społecznego obywateli UE i państw trzecich;

K. mając na uwadze, że dla poszczególnych państw członkowskich zawarcie dwustronnych, 
wzajemnych umów o zabezpieczeniu społecznym ze wszystkimi państwami trzecimi 
będzie niemożliwe, a takie przedsięwzięcie mogłoby doprowadzić do rozdrobnionego 
systemu powodującego nierówne traktowanie obywateli UE, oraz mając na uwadze, że z 
tego względu niezbędne jest podjęcie działań na szczeblu europejskim;

L. mając na uwadze, że włączenie obywateli państw trzecich w rynek pracy i związana z tym 
ogólna integracja należy do kompetencji wielu dyrekcji generalnych Komisji Europejskiej 
i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych; 

1. podkreśla, że włączenie w rynek pracy i społeczeństwo wymaga zaangażowania od obu 
stron, szczególnie w zakresie zdobycia umiejętności językowych, znajomości prawa i 
systemu politycznego, obyczajów, tradycji i współżycia społecznego w kraju 
przyjmującym;

2. uważa, że polityka i środki integracji w państwach członkowskich muszą być bardziej 
zróżnicowane, lepiej dopasowane i bardziej wartościowe, przy czym szczególnie 
potrzebne jest zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi grupami docelowymi, np. 
osobami o wysokich i niskich kwalifikacjach, obywatelami UE i państw trzecich, 
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migrantami dysponującymi i niedysponującymi ofertą pracy itp.; 

3. wzywa z tego względu do przyjęcia na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim 
podejścia globalnego, porównywalnego do włączania zagadnienia płci w główny nurt 
polityk; domaga się zatem, by pod uwagę wzięto wprowadzenie zasady „włączania 
integracji w główny nurt polityk” w przypadku wszystkich zagadnień integracji we 
wszystkich instrumentach polityki, prawodawstwa i finansowania; wzywa z tego względu 
Komisję do ustanowienia międzyresortowej grupy ds. integracji, która zajmie się 
zagadnieniami integracji, migracji (zarobkowej) i włączenia w rynek pracy, obejmującej 
zatem wszystkie właściwe w tych kwestiach dyrekcje generalne oraz Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych;

4. zwraca uwagę na odpowiedzialność państw pochodzenia za włączenie w rynek pracy za 
pomocą kursów językowych i przygotowawczych, informacji, kontaktów ze 
społecznością lub usług ambasad znajdujących się w kraju przyjmującym;

5. domaga się, by w programach językowych i integracyjnych znalazły się informacje o 
historii, wartościach i podstawach europejskiej demokracji i praworządności, 
uwypuklające rolę kobiety, prawa mniejszości i prawa osób LGBT;

6. wzywa państwa członkowskie do ułatwienia studentom zagranicznym dostępu do 
krajowego rynku pracy, ponieważ przeszli oni już proces integracji dzięki zamieszkaniu w 
kraju przyjmującym, znajomości języka i zakończeniu nauki w danym kraju; zwraca 
ponadto uwagę, że również z makroekonomicznego punktu widzenia dla UE niekorzystne 
jest marnowanie inwestycji poczynionych w absolwentów szkół wyższych poprzez 
uniemożliwianie im dostępu do miejsc pracy w UE;

7. wzywa Komisję do opracowania i wprowadzenia wspólnego, europejskiego systemu 
punktowego opartego na kryteriach, w którym państwa członkowskie mogłyby 
dobrowolnie uczestniczyć; stwierdza, że taki system mógłby zostać dopasowany do 
warunków na rynku pracy, aby ułatwić napływ pilnie potrzebnych pracowników 
wykwalifikowanych;

8. wzywa Komisję do rozważenia, w kontekście powyższego systemu punktowego, 
opracowania międzynarodowej platformy w ramach EURES na potrzeby 
znormalizowanych opisów stanowisk i umiejętności, aby w ten sposób ułatwić nabór i 
porównywanie migrantów poszukujących pracy;

9. podkreśla atrakcyjność i ułatwienia dla wykwalifikowanych obywateli państw trzecich 
wynikające z udziału danego państwa członkowskiego w wyżej wspomnianym systemie 
punktowym; 

10. podkreśla znaczenie dopasowanej do potrzeb, wykwalifikowanej migracji oraz wzywa 
Komisję i państwa członkowskie wraz z ich regionami i miastami, by wprowadziły 
wspólną koordynację europejską służącą ustaleniu zapotrzebowania na pracowników, 
ułatwiającą zarządzanie migracją zarobkową;

11. zaleca, by taki system zawierał przynajmniej listę zawodów, w których brakuje 
pracowników, oraz analizę zapotrzebowania na podstawie informacji od pracodawców;
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12. wzywa państwa członkowskie, by pomimo i z powodu stałego braku wykwalifikowanych 
pracowników nie zapominały o mobilności wewnątrz UE i odpowiednio priorytetowo 
traktowały również nabór i integrację obywateli UE z innych państw członkowskich;

13. wzywa do zapewnienia migrantom ułatwionego dostępu do rynku pracy oraz 
umożliwienia im szybkiego i taniego uznawania i potwierdzania ich dyplomów, 
kwalifikacji i umiejętności; 

14. wzywa Komisję i państwa członkowskie do połączenia w miarę możliwości polityki 
wobec uchodźców i polityki rynku pracy oraz zapewnienia osobom poszukującym 
ochrony możliwie szybkiego dostępu do rynku pracy;

15. domaga się, by od samego początku swojego pobytu migranci byli przygotowywani na 
krajowy rynek pracy; w tym kontekście zwraca uwagę na sprawdzone rozwiązania w 
zakresie włączania w rynek pracy, np. mentoring dla migrantów, piloci integracji i 
„migranci dla migrantów”;

16. zaleca państwom członkowskim wymianę i dalszy rozwój sprawdzonych praktyk w 
zakresie wspierania różnorodności w miejscu pracy, np. coaching, wspieranie 
rozpoczynania działalności, programy integracji, praca subwencjonowana, zogniskowane 
wywiady grupowe, plany dywersyfikacji, opieka indywidualna, szkolenia językowe i 
kompetencyjne oraz kampanie antydyskryminacyjne;

17. dostrzega potencjał wahadłowej migracji (zarobkowej), która może doprowadzić do 
potrójnie korzystnej sytuacji, w której migrant, kraj przyjmujący i kraj pochodzenia 
odnoszą korzyści, oraz wzywa państwa członkowskie do otwarcia się na ten rodzaj 
migracji;

18. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wzmocnienia współpracy z państwami 
trzecimi w zakresie migracji wahadłowej oraz uwzględnienia jej w negocjacjach i 
umowach, szczególnie w „Globalnym podejściu do kwestii migracji i mobilności” oraz 
związanych z nim „dialogach na temat migracji i mobilności” i partnerstwach na rzecz 
mobilności;

19. wzywa do wspierania inteligentnych strategii na rzecz migracji wahadłowej, 
zapewniających niezbędne środki oraz gwarancje i wymogi prawne służące stworzeniu 
bezpiecznych miejsc pracy i zapobieganiu nielegalnej imigracji;

20. podkreśla, że w tym kontekście korzystne są szkolenia językowe i kompetencyjne przed 
przybyciem do kraju przyjmującego, a także przygotowanie do powrotu, i przypomina o 
możliwości utworzenia tzw. „pre-departure desks” (punktów przygotowania do wyjazdu) 
w kraju pochodzenia i kraju przyjmującym; 

21. wzywa w tym kontekście Komisję do wzmocnienia i priorytetowego traktowania 
powiązań między zapotrzebowaniem na pracowników, migracją wahadłową, polityką 
rozwojową i polityką zagraniczną; 

22. zwraca uwagę, że wielu potencjalnych migrantów musi w swoich krajach pochodzenia 
walczyć z długim czasem oczekiwania w służbach konsularnych państw członkowskich, 
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co niezwykle utrudnia szybkie, pewne i płynne wejście w wahadłowy stosunek pracy; 
wzywa z tego względu Komisję i państwa członkowskie do pogłębionego rozważenia 
utworzenia wspólnej europejskiej służby konsularnej w delegaturach UE;

23. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia ścieżki do legalizacji osobom 
pozbawionym dokumentów, które dzięki zatrudnieniu mogą zarobić na swoje utrzymanie;

24. z zadowoleniem przyjmuje istniejące umowy unijne dotyczące koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego; 

25. z zadowoleniem przyjmuje w tym kontekście iberoamerykańską konwencję dotyczącą 
zabezpieczenia społecznego i zachęca do stworzenia możliwości przyłączenia się innych 
państw członkowskich poza Portugalią i Hiszpanią do tej konwencji jako platformy 
koordynacji europejskiej;

26. zwraca uwagę, że choć dzięki przyjęciu rozporządzenia (UE) nr 1231/2010 doszło do 
rozszerzenia praw wynikających z rozporządzenia (WE) nr 883/2004 na obywateli państw 
trzecich, to z praw tych można skorzystać wyłącznie w przypadku działalności 
transgranicznej w ramach UE, co wyklucza większość obywateli państw trzecich;

27. podkreśla, że prawa obywateli UE muszą być chronione również poza UE i w 
przypadkach, gdy pracują bądź pracowali oni w państwach trzecich;

28. wzywa z tego względu do stosowania jednolitego i wzajemnego podejścia UE do 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wobec państw trzecich, obejmującego 
wszystkich obywateli UE i państw trzecich;

29. zachęca do rozważenia w tym kontekście również fakultatywnego, dobrowolnego i 
nadrzędnego tzw. „28. systemu” dla imigrantów i obywateli UE w innych państwach UE; 

30. podkreśla, że atrakcyjność europejskiego rynku pracy zależy również od tego, czy istnieje 
możliwość przeniesienia emerytur i uprawnień socjalnych i czy zachowują one ważność 
również w razie ewentualnego powrotu;

31. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, Komitetowi Regionów, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu 
oraz parlamentom krajowym.
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UZASADNIENIE

Unia Europejska znajduje się w przełomowym punkcie pod względem polityki rynku pracy. 
Od 2012 r. po raz pierwszy w czasach pokoju w XX i XXI wieku zmniejsza się liczba 
ludności w wieku produkcyjnym. Bez zwiększającej się imigracji w ciągu najbliższych 10 lat 
spadnie ona o kolejne 14 milionów osób.

Nie tylko wpływa to negatywnie na długoterminową równowagę europejskich systemów 
emerytalnych, ale w krótkim i średnim okresie pociąga za sobą niedobór pracowników 
wykwalifikowanych. Jest on już obecnie widoczny, pomimo stopy bezrobocia wynoszącej w 
UE ok. 10% (23,8 miliona osób), i dodatkowo pogłębi się w najbliższych latach. Na przykład 
w 2015 r. w całej Europie nieobsadzonych będzie od 380 do 700 tysięcy miejsc pracy w 
sektorze IT.

Istotnym sposobem rozwiązania tego podwójnego dylematu – spadku liczby osób w wieku 
produkcyjnym i braku wykwalifikowanych pracowników – jest wykwalifikowana imigracja. 
Obywatele europejscy już to zrozumieli, a ankiety Eurobarometru pokazują, że 70% z nich 
uznaje imigrantów za niezbędnych dla gospodarki europejskiej. 

Jednakże równie jasno widać, że imigracja pozbawiona strategii jest źródłem problemów i 
stanowi zagrożenie dla konkurencyjności UE. UE musi stawać w szranki w globalnej 
konkurencji o najmądrzejsze jednostki. Celem państw członkowskich powinna być 
jakościowa, a nie ilościowa polityka migracyjna. Już obecnie wyraźnie widać, że wyzwaniem 
będzie dopływ wysoko wykwalifikowanych pracowników. Integracja obywateli innych 
państw UE i państw trzecich pochodzących ze środowisk migrantów staje się istotnym 
problemem społecznym naszych czasów.

Lecz właśnie to stanowi problem do chwili obecnej. Zbyt długo państwa członkowskie 
pozwalały na imigrację bez wyraźnej koncepcji. Było to źródłem frustracji dla państwa 
przyjmującego, ale przede wszystkim dla imigrantów. Obecnie imigrantów zdecydowanie 
częściej niż ludność miejscową dotykają problemy bezrobocia, „niedopasowania 
umiejętności” (niedopasowania między podażą kwalifikacji a popytem na nie), pracy nisko 
płatnej lub przedwczesnego zakończenia nauki. Zwraca się na przykład uwagę, że przeciętnie 
w UE stopa zatrudnienia obywateli państw trzecich w grupie wiekowej 20–64 lat jest o 10 
punktów procentowych niższa niż w przypadku ludności miejscowej.

Z drugiej strony nie można nie docenić wkładu imigrantów w nasze społeczeństwo. Od 2000 
r. około jedna czwarta nowych miejsc pracy została stworzona dzięki wkładowi imigrantów. 
W 2011 r. w 27 państwach członkowskich UE mieszkało 48,9 miliona osób urodzonych za 
granicą (9,7% całej ludności UE).

Z tego względu konieczne są jednoczesna integracja uzupełniająca i ukierunkowana 
imigracja. Oba procesy mogą udać się jedynie wówczas, jeżeli Europa jako kontynent 
otworzy się na kulturę otwartości. Nie ma w niej miejsca na wyłączenie społeczne, rasizm i 
dyskryminację.

Musi być również jasne, że zatrudnienie jest kluczem do efektywnej integracji.
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Z tego względu sprawozdawczyni życzy sobie w państwach członkowskich zróżnicowanej, 
dopasowanej polityki integracji o wysokiej jakości. Istotne znaczenie w tym procesie ma 
rozróżnienie między grupami docelowymi. W odniesieniu do kwestii integracji konieczne jest 
przyjęcie na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim podejścia globalnego oraz włączenie 
ich we wszystkie instrumenty polityki, prawodawstwa i finansowania („włączenie integracji 
w główny nurt polityk”). 

Dlatego obecne środki Komisji muszą zostać powiązane i lepiej prezentowane. Pierwszym 
krokiem w tym kierunku byłoby utworzenie międzyresortowej grupy ds. integracji, 
zajmującej się zagadnieniami integracji, migracji (zarobkowej) i włączenia w rynek pracy, 
obejmującej zatem wszystkie właściwe w tych kwestiach dyrekcje generalne oraz Europejską 
Służbę Działań Zewnętrznych.

Ponadto konieczne jest stworzenie sieci integracyjnej organów lokalnych i regionalnych, 
angażującej zgodnie z „zasadą działania oddolnego” wszystkie podmioty społeczne na 
szczeblu lokalnym we wspieranie integracji.

Dla wspierania migracji dopasowanej do potrzeb sprawozdawczyni domaga się, by Komisja i 
państwa członkowskie wraz ze swoimi regionami i miastami stworzyły wspólny europejski 
system ustalania zapotrzebowania na pracowników, aby w ten sposób lepiej wspierać 
migrację zarobkową i zarządzać nią.

Komisja powinna wprowadzić dobrowolny europejski system punktowy oparty na kryteriach. 
Państwa członkowskie mogłyby – o ile nie dysponują własnym systemem punktowym –
uczestniczyć w systemie europejskim i za pomocą tego instrumentu uzupełnić i 
zoptymalizować swoją krajową politykę migracyjną. Należy umożliwić dopasowanie tego 
systemu do warunków na rynku pracy, aby ułatwić napływ pilnie potrzebnych pracowników 
wykwalifikowanych. 

Migranci powinni uzyskać równoprawny dostęp do rynku pracy oraz móc liczyć na szybkie i 
tanie uznawanie i potwierdzanie ich dyplomów, kwalifikacji i umiejętności.

Ponadto Komisja powinna wypracować międzynarodowe ramy kompetencji, obejmujące 
znormalizowane opisy stanowisk i umiejętności, aby ułatwić nabór i porównywanie 
migrantów poszukujących pracy. 

Ponadto migracja wahadłowa stanowi kolejny przyszłościowy model. Może i powinna ona 
prowadzić do potrójnie korzystnej sytuacji, w której korzyści uzyskują migrant, kraj 
przyjmujący i kraj pochodzenia.

Dlatego Komisja i państwa członkowskie muszą wzmocnić współpracę z państwami trzecimi 
w zakresie migracji wahadłowej oraz uwzględnić ją w negocjacjach i umowach. Ponownie 
należy myśleć w sposób globalny i stworzyć powiązania między zapotrzebowaniem na
pracowników, migracją wahadłową, polityką rozwojową i polityką zagraniczną. Musi to 
prowadzić do inteligentnej strategii migracji wahadłowej, przewidującej niezbędne środki 
oraz gwarancje i warunki prawne, służące tworzeniu bezpiecznych miejsc pracy i 
zapobieganiu nielegalnej imigracji.
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Podejście globalne powinno obejmować przede wszystkim szkolenia językowe i 
kompetencyjne przed przyjazdem do kraju przyjmującego oraz przygotowanie do powrotu. 
Zatem rozsądnymi działaniami jest stworzenie tak zwanych „pre-departure desks” (punktów 
przygotowania do wyjazdu) w kraju pochodzenia i kraju przyjmującym, czy też planowane 
utworzenie ośrodków zasobów w zakresie migracji i mobilności w krajach partnerskich, 
będących elementem partnerstw na rzecz mobilności i „wspólnych programów”. W tym 
kontekście z pewnością jedną z możliwości jest rozważenie rozbudowy wspólnej europejskiej 
służby konsularnej w delegaturach UE, która mogłaby centralnie uregulować administracyjne 
aspekty migracji wahadłowej.

Wreszcie wyraźnie widać, że proces globalizacji gospodarczej bezwzględnie idzie w parze z 
globalizacją społeczną, co ma wpływ przede wszystkim na zewnętrzny wymiar koordynacji 
zabezpieczenia społecznego dla obywateli UE i państw trzecich. Atrakcyjność europejskiego 
rynku pracy jest uzależniona również od tego, czy istnieje możliwość przeniesienia emerytur i 
uprawnień socjalnych oraz czy zachowują one ważność w razie ewentualnego powrotu. 

Z tego względu sprawozdawczyni domaga się podjęcia wszelkich kroków służących 
stworzeniu jednolitego, przejrzystego systemu na szczeblu UE. W stosunkach zewnętrznych 
Unia musi stosować unijne podejście na rzecz koordynacji zabezpieczenia społecznego wobec 
państw trzecich, obejmujące wszystkich obywateli UE i państw trzecich.

Ponadto pierwszym krokiem jest wyciągnięcie wniosków z istniejących umów unijnych w 
zakresie koordynacji zabezpieczenia społecznego i/lub otwarcie iberoamerykańskiej 
konwencji dotyczącej zabezpieczenia społecznego dla innych krajów europejskich i 
wykorzystanie jej jako platformy.

Sprawozdawczyni zachęca również do rozważenia ustanowienia fakultatywnego, 
dobrowolnego i nadrzędnego tzw. 28. systemu dla imigrantów i obywateli UE w innych 
państwach Unii. 


