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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1690/2012, którą złożyła Regina Schlacht (Austria), w sprawie szkolenia 
zawodowego dla osób ubiegających się o azyl

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję stwierdza, że osobom ubiegającym się o azyl trudno jest wykazać, iż 
posiadają określone kwalifikacje zawodowe, ponieważ nie mogą przedstawić wymaganych
zaświadczeń. Jeżeli mogą one przedstawić wymagane dokumenty, szkolenia, które odbyły, 
często nie są uznawane w państwach członkowskich UE. Składająca petycję apeluje o to, by 
prawodawstwo europejskie umożliwiało osobom ubiegającym się o azyl uzyskanie dostępu 
do rynku pracy na odpowiednim poziomie kwalifikacji. Składająca petycję wymienia szereg 
aspektów, które należy uwzględnić w żądanym prawodawstwie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 9 lipca 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 29 listopada 2013 r.

Zdaniem Komisji uznawanie kwalifikacji może przyczynić się do promowania wzrostu 
gospodarczego, oferowania pracy oraz dostosowywania umiejętności do potrzeb naszej 
gospodarki. W bieżących tendencjach w zatrudnieniu zaobserwować można zwiększone 
znaczenie wysokich kwalifikacji, przy czym w obecnej dekadzie przewidywany jest blisko 
20% wzrost liczby miejsc pracy wymagających posiadania takich kwalifikacji1.

Komisja ma świadomość trudności w uzyskaniu uznania kwalifikacji nabytych poza Unią 
Europejską, jakie napotykają zarówno obywatele państw trzecich, jak i obywatele UE. 
                                               
1 Cedefop | Skills Forecasts (Prognozy dotyczące kwalifikacji zawodowych) | Dane opublikowane w 2013 r.
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Kwestia nadmiernych kwalifikacji pracowników migrujących jest powszechnie znana i coraz 
lepiej dokumentowana, natomiast Komisja uważa to „marnotrawstwo mózgów” za jedno 
z najważniejszych zagadnień, jakie należy podjąć w ramach unijnej strategii wzrostu 
gospodarczego.

Unia Europejska wprowadza strategie polityczne mające na celu modernizację – w możliwym 
zakresie – przepisów w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych przyznanych w innym 
państwie członkowskim, w ten sposób ułatwiając mobilność obywateli i rezydentów 
wewnątrz UE1. Każdy specjalista będący obywatelem państwa członkowskiego UE, 
posiadający kwalifikacje zdobyte poza Unią Europejską, musi zdobyć wstępne uznanie 
w jednym z państw członkowskich i wykonywać w tym państwie zawód przez trzy lata zanim 
zwróci się o uznanie kwalifikacji w innym państwie członkowskim2. Europejska Sieć
Migracyjna (ESM) przeprowadziła w państwach członkowskich ankietę dotyczącą realizacji 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych poza terytorium Unii Europejskiej. Wyniki tej 
ankiety zostały opublikowane na stronie internetowej ESM w 2011 r.3.

W odniesieniu do uznawania kwalifikacji nabytych w państwach trzecich określone kategorie 
obywateli państw trzecich mają prawo do traktowania na równi z obywatelami przyjmującego 
państwa członkowskiego, co oznacza, że należy ich traktować tak samo, jak obywateli 
z kwalifikacjami nabytymi poza Unią Europejską. Dotyczy to osób korzystających 
z międzynarodowej ochrony4, rezydentów długoterminowych5, posiadaczy niebieskiej karty 
UE6, obywateli państw trzecich przyjętych już w państwie członkowskim i objętych zakresem 
dyrektywy w sprawie jednego zezwolenia7.

W odniesieniu do osób ubiegających się o azyl i ich dostępu do rynku pracy prawo UE 
(dyrektywa w sprawie warunków przyjmowania, dyrektywa 2003/9/WE) przyznaje im taki 
dostęp w terminie maksymalnie 12 miesięcy od złożenia przez nich wniosku, w przypadku 
gdy w stosunku do ich wniosku nie została podjęta decyzja w pierwszej instancji. Nowa 
dyrektywa w sprawie warunków przyjmowania (dyrektywa 2013/33/UE), przyjęta w czerwcu 
2013 r., którą państwa członkowskie muszą zastosować najpóźniej do lipca 2015 r., skróci 
maksymalny termin do 9 miesięcy od daty złożenia wniosku. Komisja zachęca państwa 
członkowskie do udzielania osobom ubiegającym się o azyl dostępu do rynku pracy 
w najkrótszym możliwym czasie oraz w jak najszerszym zakresie, aby pobudzać integrację 
i samowystarczalność takich osób.

Zgodnie z dyrektywą w sprawie kwalifikowania (dyrektywa 2004/83/WE) osoby, którym 
przyznano status uchodźcy mają dostęp do rynku pracy, a także odnoszących się do 
zatrudnienia możliwości edukacji dla dorosłych, szkolenia zawodowego i praktycznego 
doświadczenia zawodowego na takich samych warunkach jak obywatele. W przypadku osób 

                                               
1 Dyrektywa 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.
2 Dyrektywa 2005/36/WE, art. 2 ust. 1, art. 2 ust. 2 i art. 3 ust. 3.
3 Zapytanie doraźne ESM nr 271 „Uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych poza terytorium Unii 
Europejskiej”, wystosowane w dniu 3 listopada 2010 r., opracowane w dniu 11 kwietnia 2011 r. Dostępne pod 
adresem: http://emn.intrasoft-
intl.com/Downloads/download.do;jsessionid=4E635B648B40C800B023E587F2B35258?fileID=2092.
4 Dyrektywa 2004/83/WE.
5 Dyrektywa 2003/109/WE.
6 Dyrektywa 2009/50/WE.
7 Dyrektywa 2011/98/UE.
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korzystających z ochrony uzupełniającej państwa członkowskie mogą obecnie brać pod 
uwagę sytuację na rynku pracy w danym państwie członkowskim, jednak nowa dyrektywa 
w sprawie kwalifikowania się do azylu (dyrektywa 2011/95/UE), przyjęta w grudniu 2011 r., 
którą państwa członkowskie muszą zastosować najpóźniej do stycznia 2014 r., wyrówna 
warunki dostępu do rynku pracy dla osób korzystających z ochrony uzupełniającej 
z warunkami obowiązującymi uchodźców.

Zgodnie z nową dyrektywą w sprawie kwalifikowania państwa członkowskie będą także 
zobowiązane do podejmowania działań na rzecz umożliwienia pełnego dostępu osobom 
korzystającym z ochrony międzynarodowej, które nie mogą przedstawić dokumentów 
potwierdzających ich kwalifikacje do odpowiednich mechanizmów oceny, weryfikacji 
i uznawania ich wcześniejszego kształcenia.

Wniosek

Komisja uważa, że wraz z wdrożeniem nowo przyjętego prawodawstwa w dziedzinie azylu 
trudna sytuacja osób ubiegających się o azyl i uchodźców, w szczególności ich dostęp do 
rynku pracy, ulegnie poprawie. Komisja będzie uważnie monitorować wdrażanie tego 
nowego, ulepszonego prawodawstwa.


