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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja teigia, kad prieglobsčio prašytojams sunku įrodyti, jog turi atitinkamas 
profesines kvalifikacijas, nes jie negali pateikti reikalaujamų pažymėjimų. Jeigu jie negali 
pateikti reikalaujamų dokumentų, jų baigti studijų kursai dažnai nėra pripažįstami ES 
valstybėse narėse. Peticijos pateikėja prašo, kad būtų priimti Europos teisės aktai, pagal 
kuriuos prieglobsčio prašytojai galėtų patekti į darbo rinką ir gauti tinkamo kvalifikacijos 
lygio darbą. Peticijos pateikėja nurodo keletą aspektų, į kuriuos derėtų atsižvelgti rengiant 
pageidaujamus teisės aktus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. liepos 9 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. lapkričio 29 d.

„Komisija mano, kad pripažįstant kvalifikacijas galima skatinti ekonomikos augimą, siūlyti 
darbo vietas ir priderinti gebėjimus, kurių reikia mūsų ekonomikai. Dabartinės užimtumo 
tendencijos rodo, kad vis svarbesnė tampa aukšta kvalifikacija ir kad kai kuriuose darbuose 
bus reikalaujama, kad tokios kvalifikacijos artimiausią dešimtmetį kiltų apie 20 proc.1

Komisija yra informuota apie sunkumus, patiriamus siekiant kvalifikacijų, kurias trečiųjų 
šalių ar ES piliečiai įgijo už ES ribų, pripažinimo. Per aukštos darbuotojų migrantų 
                                               
1 CEDEFOP | Gebėjimų prognozės | 2013 m. paskelbti duomenys.
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kvalifikacijos problema yra plačiai žinoma ir vis geriau dokumentuojama, ir Komisija mano, 
kad šis protų švaistymas yra viena pagrindinių problemų, į kurią reikėtų atkreipti dėmesį kaip 
į vieną iš jos augimo strategijos dalių.

ES nustatė politiką, pagal kurią, kiek įmanoma, modernizuojami teisės aktai dėl kitoje ES 
valstybėje narėje suteiktų profesinių kvalifikacijų pripažinimo, taip sudarant palankesnes 
sąlygas piliečių ir gyventojų judumui ES viduje.1 Bet koks specialistas, ES valstybės narės 
pilietis, turintis už ES ribų įgytą kvalifikaciją, turi įgyti pirmą pripažinimą vienoje valstybėje 
narėje ir, prieš prašant pripažinimo kitoje valstybėje narėje, pirmojoje vykdyti profesinę 
veiklą trejus metus.2 Europos migracijos tinklas (EMT) valstybėse narėse atliko tyrimą, kaip 
vykdomas profesinių kvalifikacijų, įgytų už Europos Sąjungos ribų, pripažinimas. Tyrimo 
rezultatai buvo skelbiami 2011 m. EMT svetainėje.3

Dėl trečiosios šalies kvalifikacijų pripažinimo tam tikros trečiųjų šalių piliečių kategorijos turi 
teisę būti traktuojamos taip pat kaip ir priimančiosios valstybės narės piliečiai, o tai reiškia, 
kad su jais turi būti elgiamasi taip pat kaip su už ES ribų kvalifikaciją įgijusiais tos šalies 
piliečiais. Šis požiūris taikomas tarptautinės apsaugos gavėjams4, ilgalaikiams gyventojams5, 
ES mėlynosios kortelės turėtojams6, trečiųjų šalių piliečiams, kurie priimti į valstybę narę ir 
kurie patenka į Vieno leidimo direktyvos taikymo sritį7.

Dėl prieglobsčio prašytojų ir jų patekimo į darbo rinką pagal ES teisę (Priėmimo sąlygų 
direktyva, Direktyva 2003/9/EB) jiems suteikiama galimybė patekti į rinką per ilgiausią 12 
mėnesių laikotarpį nuo prašymo pateikimo, jei dėl jų prašymo nepriimtas pirmosios 
instancijos sprendimas. Pagal 2013 m. birželio mėn. priimtą naująją Priėmimo sąlygų 
direktyvą (Direktyva 2013/33/ES), kurią valstybės narės turės pradėti taikyti vėliausiai iki 
2015 m. liepos mėn., šis ilgiausias laikotarpis bus sutrumpintas iki 9 mėnesių po prašymo 
pateikimo. Komisija ragina valstybes nares suteikti prieglobsčio prašytojams galimybę patekti 
į darbo rinką kuo anksčiau ir į kuo daugiau jos sričių, taip siekiant skatinti jų integraciją ir 
savarankiškumą.

Pagal Prieglobsčio priskyrimo direktyvą (Direktyva 2004/83/EB) pripažinti pabėgėliai gali 
patekti į darbo rinką, taip pat gauti su darbu susijusį mokymą suaugusiesiems, profesinį 
mokymą ir įgyti praktinės patirties darbo vietoje tomis pačiomis sąlygomis kaip piliečiai. Dėl 
papildomos apsaugos gavėjų dabar valstybės narės gali atsižvelgti į valstybės narės darbo 
rinkos padėtį, tačiau pagal 2011 m. gruodžio mėn. priimtą naująją Prieglobsčio priskyrimo 
direktyvą (Direktyva 2011/95/ES), kurią valstybės narės turi pradėti taikyti vėliausiai iki 
2014 m. sausio mėn., papildomos apsaugos gavėjų ir pabėgėlių patekimo į darbo rinką 

                                               
1 Direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo.
2 Direktyvos 2005/36/EB 2 straipsnio 1 dalis, 2 straipsnio 2 dalis, 3 straipsnio 3 dalis.
3 EMT ad hoc apklausa Nr. 271 „Už Europos Sąjungos ribų įgytų profesinių kvalifikacijų pripažinimas“, 
užbaigta 2011 m. balandžio 11 d. Ją galima rasti http://emn.intrasoft-
intl.com/Downloads/download.do;jsessionid=4E635B648B40C800B023E587F2B35258?fileI
D=2092
4 Direktyva 2004/83/EB.
5 Direktyva 2003/109/EB.
6 Direktyva 2009/50/EB.
7 Direktyva 2011/98/ES.
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sąlygos bus suvienodintos.

Pagal naująją Prieglobsčio priskyrimo direktyvą valstybės narės taip pat bus įpareigotos 
stengtis užtikrinti tarptautinės apsaugos gavėjams, negalintiems pateikti jų kvalifikaciją 
įrodančių dokumentų, visas galimybes naudotis atitinkamomis jų ankstesnio mokymosi 
vertinimo, patvirtinimo ir akreditavimo sistemomis.

Išvada

Komisija mano, kad įgyvendinus neseniai priimtą prieglobsčio srities teisės aktą pagerės
prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių padėtis, ypač susijusi su jų galimybėmis patekti į darbo 
rinką. Komisija atidžiai stebės šio naujo ir patobulinto teisės akto įgyvendinimą.“


