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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir 
vidaus reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi tarptautine apsauga naudojasi trijų tipų teisinio statuso turėtojai: pabėgėlio 
statusą turintys, prieglobsčio prašantys ir papildoma apsauga besinaudojantys asmenys; 
kadangi socialinės įtraukties ir integracijos į darbo rinką politika turėtų būti pritaikyta jų 
specifiniams poreikiams, užtikrinant, kad su jais būtų elgiamasi taip pat, kaip ir su 
piliečiais;

B. kadangi pastaraisiais metais sparčiai auga iš vienos valstybės narės į kitą 
komandiruojamų trečiųjų šalių piliečių skaičius; kadangi trečiosios šalies pilietybę 
turintį darbuotoją, gavusį leidimą dirbti ir gyventi vienoje valstybėje narėje, darbdaviai 
gali komandiruoti į bet kurią kitą;

C. kadangi valstybės narės ir toliau naudojasi teise spręsti dėl to, kiek įsidarbinti siekiančių 
trečiųjų šalių piliečių jos norėtų priimti, bei dėl to, ar jiems bus išduoti leidimai gyventi 
ir dirbti; kadangi valstybių narių kriterijai ir praktika labai skiriasi;

D. kadangi laisvas asmenų judėjimas skatina valstybių narių ekonomiką ir leidžia 
veiksmingai derinti įgūdžius ir ES darbo rinkos paklausą bei laisvų darbo vietų pasiūlą; 
kadangi socialinė, užimtumo, migracijos, būsto, sveikatos, švietimo ir mokymo politika 
atlieka esminį vaidmenį teisėtos darbuotojų migracijos ir integracijos į darbo rinką 
srityse; kadangi skirtingų sričių socialinės politikos koordinavimas tebėra iššūkis ES; 
kadangi galimybė dirbti yra kur kas stipresnė paskata migruoti nei gerovė tiek ES, tiek 
ne ES piliečiams;

E. kadangi 2019 m. užimtumo lygis 27-iose ES valstybėse narėse tarp 20–64 metų amžiaus 
asmenų, gimusių ne ES, siekė 64,4 proc., tarp gimusių toje pačioje valstybėje – 
73,9 proc., o tarp gimusiųjų kitoje valstybėje narėje – 75,3 proc.; kadangi 2019 m. 
nedarbo lygis 27-iose ES valstybėse narėse tarp 20–64 metų amžiaus asmenų, gimusių 
ne ES, siekė 12,3 proc., tarp gimusiųjų kitoje valstybėje narėje – 7,3 proc., o tarp 
gimusių toje pačioje valstybėje – 6,0 proc.1; kadangi fragmentiška ES migracijos 
politika gali daryti neigiamą poveikį įmonėms, nes dėl jos gali būti ribojamos jų 
galimybės naudotis vidaus rinka ir pritraukti pas save dirbti trečiųjų šalių piliečius;

F. kadangi moterys ir nepilnamečiai turi ypatingų apsaugos poreikių; kadangi visa trečiųjų 
šalių piliečių socialinės įtraukties ir integracijos į darbo rinką politika turi apimti lyčių ir 
vaiko apsaugos aspektais grindžiamą požiūrį;

G. kadangi dėl demografinių pokyčių bei kitų visuomeninių ir ekonominių veiksnių, pvz., 
dabartinės pandemijos, darbo rinkoje pamažu pradedama susidurti su kokybiniais 
trūkumais, dėl kurių darosi sunku rasti tinkamos kvalifikacijos darbuotojų, o, 
demografinėms tendencijoms tampant vis nepalankesnėmis (tikėtina, kad senėjimo 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migrant_integration_statistics_–
_labour_market_indicators

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migrant_integration_statistics_%E2%80%93_labour_market_indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migrant_integration_statistics_%E2%80%93_labour_market_indicators
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indeksas padidės nuo 29,6 proc. 2016 m. iki 51,2 proc. 2070 m.2), susiduriama ir su 
kiekybiniais trūkumais, visų pirma tokiose strateginėse srityse, kaip dirbtinis intelektas 
bei informacijos ir ryšių technologijos (IRT), be to, apskritai mažėja asmenų, kurie 
norėtų ir gebėtų dirbti specifiniuose sektoriuose, įskaitant priežiūros sektorių, statybos 
pramonę, žemės ūkio ir namų ūkio sektorius, o tai lemia bendrą rinkoje siūlomų darbo 
vietų ir darbuotojų įgūdžių bei kompetencijų nesuderinamumą, nepriklausomai nuo to, 
ar stengiamasi suderinti pasiūlą įgūdžių ir žinių požiūriais, siekiant prisidėti prie šios 
spragos ES darbo rinkoje užpildymo;

H. kadangi, remiantis 2019 m. rugsėjo 12 d. Komisijos komunikatu „Teisėtų atvykimo į 
Europą būdų stiprinimas – neatsiejama suderintos ir visapusiškos migracijos politikos 
dalis“ (COM(2018) 0635), darbdavių, pranešančių apie sunkumus užpildant darbo 
vietas, daugėja, o jų dalis vidutiniškai viršija 40 proc.; kadangi trečiųjų šalių piliečiai 
atlieka svarbų vaidmenį sprendžiant su Europos demografinėmis tendencijomis 
susijusias problemas, užpildant laisvas darbo vietas ir skatinant darbo vietų kūrimą bei 
ekonomikos augimą ES; kadangi į šį vaidmenį turėtų būti atsižvelgiama keliant trečiųjų 
šalių piliečių judumo teisių klausimą; kadangi kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas 
neretai būna tiesioginė prastų darbo sąlygų ir patrauklių karjeros galimybių nebuvimo 
pasekmė; kadangi ES pritraukia įvairaus išsilavinimo migrantų, turinčių įvairaus 
pobūdžio žinių ir įvairių skirtingo lygmens įgūdžių; kadangi Sąjunga galėtų geriau 
pasinaudoti laisvu darbuotojų iš valstybių narių judėjimu, darbuotojų judumu ir asmenų, 
kurie jau yra įgiję teisę teisėtai gyventi ES, darbo jėga;

I. kadangi diskriminacija ir kalbiniai, švietimo bei instituciniai veiksniai yra didžiausios 
kliūtys, su kuriomis susiduria trečiųjų šalių piliečiai; kadangi kalbų kursai atlieka labai 
svarbų vaidmenį į darbo rinką sėkmingai integruojant migrantus iš trečiųjų šalių; 
kadangi, EUROFOUND tyrimų duomenimis3, migrantų verslumo skatinimas galėtų 
leisti formuotis socialinei lyderystei ir sudaryti sąlygas kurti darbo vietas įgyvendinant 
geras politikos iniciatyvas;

J. kadangi, siekiant spręsti integracijos ir patekimo į darbo rinką klausimą, šiuo metu 
vyksta diskusija bendros Europos prieglobsčio sistemos (BEPS) pagrindu, kad dabar 
taikomas maksimalus laikotarpis, kurį prieglobsčio prašytojai turi išlaukti prieš 
galėdami patekti į darbo rinką, būtų sutrumpintas nuo 9 iki 6 mėnesių po prašymo 
pateikimo; kadangi, norint bendromis jėgomis atremti potencialius iššūkius, kurie gali 
kilti vykstant integracijos į darbo rinką procesams, būtinas daugiapakopis valstybių 
narių, vietos ir regioninių administracijų, socialinių partnerių, pilietinės visuomenės ir 
NVO bendradarbiavimas;

K. kadangi, EUROFOUND duomenimis4, neproporcingai daug iš užsienio kilusių 
darbuotojų ir pirmos kartos migrantų darbuotojų linkę dirbti sektoriuose, kuriuose 
daugiausia siūlomas žemesnės kvalifikacijos darbas, įskaitant prekybos, apgyvendinimo 
ir maitinimo, transporto, statybos bei kitas paslaugas, pvz., priežiūrą namuose, ilgalaikę 
priežiūrą bei darbą žemės ūkio maisto pramonės sektoriuje; kadangi Komisija, 2019 m. 

2 „2018 m. senėjimo ataskaita: ekonominiai ir biudžeto projektai 28-ioms valstybėms narėms (2016–
2070 m.)“ (The 2018 Ageing Report: economic and budgetary projects for the 28 EU Member States (2016-2070)), 
Europos Komisija, 2018 m.
3 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1138en.pdf
4 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19004en.pdf

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1138en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19004en.pdf
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kovo mėn. atlikusi teisėtos migracijos tinkamumo patikrą5, akcentavo dideles kliūtis, su 
kuriomis susiduriama norint užtikrinti žemos ir vidutinės kvalifikacijos darbuotojų 
teisėtos migracijos kelius, nepaisant išaugusios darbo jėgos paklausos;

L. kadangi, ne vienoje Europos šalyje mažėjant vaisingumui, naujų darbo rinkos dalyvių 
srautai tapo kur kas mažesni ir mažėja toliau;

M. kadangi šiuo kriziniu laikotarpiu tūkstančių žemės ūkio darbuotojų padėtis yra tapusi 
ypač kritine, nes tūkstančiai jų gyvena atskirti neoficialiuose būstuose, prastomis 
sanitarinėmis sąlygomis ir nuolat baimindamiesi, kad bus išsiųsti;

N. kadangi EUROFOUND tyrimai parodė, kad, migrantams tampant darbo jėga, jų kilmės 
regionas atlieka didesnį vaidmenį negu jų statusas; kadangi imigrantai iš visų pasaulio 
regionų, išskyrus Šiaurės Ameriką, paprastai renkasi žemesnės profesinės pakopos 
darbą negu vietos gyventojai; kadangi apskritai remiantis įrodymais matyti, jog nėra 
taip, kad imigrantai ir jų palikuonys automatiškai pamažu perimtų tokius pat užimtumo 
modelius, kaip vietos gyventojai, be to, yra daug pavyzdžių, kai iš tam tikrų regionų 
kilusių asmenų padėtis yra nuolat nepalanki;

O. kadangi ES pritraukia mažiau labai išsilavinusių trečiųjų šalių piliečių negu kitos 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) šalys ir turėtų teikti 
skaidresnę bei išsamesnę informaciją potencialiems kvalifikuotiems teisėtiems 
migrantams – taip pat ir apie jų kvalifikacijos vertinimą; kadangi iš visų 2015–2016 m. 
EBPO šalyse gyvenusių migrantų tik 25 proc. aukšto lygio išsilavinimą turinčių asmenų 
nusprendė atvykti į ES6; kadangi ES siekia tvirčiau konkuruoti pasaulyje dėl 
kvalifikuotų specialistų;

P. kadangi COVID-19 krizė parodė, kad darbuotojai migrantai svariai prisideda prie 
Europos ekonomikos ir viešųjų paslaugų rėmimo, trūkstamos darbo jėgos spragų 
užpildymo bei darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo skatinimo ES; kadangi 
13 proc. svarbiausių darbuotojų, dirbančių būtiniausius darbus ES, yra migrantai, šiomis 
profesijomis besiverčiančių darbuotojų migrantų dalis daugelyje valstybių siekia beveik 
20 proc., o kai kuriuose esminiuose (pvz., namų ūkio ir statybos) sektoriuose iki 
trečdalio svarbiausių darbuotojų sudaro migrantai7; kadangi COVID-19 krizės metu 
dėmesio centre vėl atsidūrė, inter alia, darbo ir būsto sąlygos, dėl kurių kenčia didelė 
dalis kai kuriuose ekonomikos, pvz., maisto gamybos ir žemės ūkio, sektoriuose 
dirbančių migrantų; kadangi COVID-19 pandemija ir galimi jos ekonominiai padariniai 
gali neigiamai paveikti teisėtą darbuotojų migraciją;

Q. kadangi daugelis dėl darbo priežasčių migruojančių ES piliečių ir 40 proc. ES dirbančių 

5 „Teisėtos migracijos tinkamumo patikra“ (Legal Migration Fitness Check), Europos Komisija, 2019 m. 
(https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-
check_en#:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The%20Fitne
ss%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows).
6 COM(2018) 0635.
7 Fasani, F., Mazza, J., „Svarbiausių darbuotojų migrantų indėlis, susijęs su Europos atsaku į COVID-19“ 
(Immigrant Key Workers: their contribution to Europe’s COVID19 response), 2020 m. 
(https://www.iza.org/publications/pp/155).

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en%23:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The%20Fitness%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en%23:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The%20Fitness%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en%23:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The%20Fitness%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows
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labai išslavinusių trečiųjų šalių piliečių dirba žemesnės nei savo kvalifikacijos darbą8; 
kadangi EUROFOUND9 tyrimai rodo, kad kalbos įgūdžių neturėjimas ir kvalifikacijų 
nepripažinimas yra vienos pagrindinių kliūčių, trukdančių pirmos kartos migrantams 
gauti savo kvalifikacijos vertą darbą; kadangi Komisija, 2019 m. kovo mėn. atlikusi 
teisėtos migracijos tinkamumo patikrą10, akcentavo iššūkį, kylantį dėl sektorinio 
požiūrio į ES darbuotojų migraciją, pagal kurį skirtingos teisės ir taisyklės nustatomos 
atsižvelgiant į darbuotojų kvalifikacijos lygį, o dėl to darbuotojams gali kilti neaiškumų 
ir jie gali būti diskriminuojami;

R. kadangi Pasaulinė įgūdžių partnerystė („Global Skills Partnership“), sukurta siekiant 
migracijos įtampas paversti apčiuopiama abipuse nauda tiek kilmės, tiek priimančiai 
šaliai, leidžia pritraukti darbo jėgos pagal konkrečius reikiamus įgūdžius; kadangi 
rinktiniai novatoriški Europos bandomieji projektai darbuotojų migracijos srityje, į 
kuriuos Šiaurės ir Pietų bendradarbiavimo, įtvirtinto JT darnaus vystymosi tiksluose, 
skatinimo pagrindu jau įtraukiami kertiniai Pasaulinės įgūdžių partnerystės principai, 
vis dažniau rodo teigiamus rezultatus sprendžiant teisėtos darbuotojų migracijos kelių 
klausimą;

1. pabrėžia, kad, vadovaudamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 79 straipsniu, ES 
turėtų įgyvendinti migracijos politiką, kuria būtų siekiama užtikrinti teisingą požiūrį į 
trečiųjų šalių piliečius, teisėtai gyvenančius ES, įskaitant įtraukius standartus, lygias 
galimybes, deramas darbo sąlygas ir vienodą požiūrį; tačiau pabrėžia, kad darbo rinkos 
iššūkių klausimo kėlimas neturėtų tapti nesąžiningos konkurencijos plitimo ar ES ir 
nacionalinių normų teisėtos migracijos srityje pažeidinėjimo priežastimi;

2. pabrėžia, kad struktūrinė imigracijos politika turėtų būti pradedama įgyvendinti dar 
kilmės šalyje, rengiant kalbos mokymus ir kursus apie šalies, į kurią ketinama vykti, 
vertybes bei teisės pagrindus; pabrėžia, kad, taikant biurokratines procedūras, teisėtiems 
migrantams turėtų būti sudaroma galimybė visapusiškai atskleisti savo potencialą;

3. primena savo 2020 m. birželio 19 d. rezoliuciją dėl tarpvalstybinių ir sezoninių 
darbuotojų apsaugos Europoje COVID-19 krizės metu11;

4. pabrėžia, kad, daugėjant demografinių pokyčių, visų pirma susijusių su visuomenės 
senėjimu, sparčiai kintančia pasauline ir skaitmenine aplinka darbo rinkose bei 
beprecedente COVID-19 krize, auga konkrečių sektorių darbuotojų ir konkrečiomis 
profesijomis besiverčiančių asmenų paklausa: kai kuriose valstybėse narėse jų reikia, 
pvz., vyresnio amžiaus asmenų ir ilgalaikės priežiūros, sveikatos, statybos, žemės ūkio, 
turizmo, namų ūkio, IRT ir dirbtinio intelekto sektoriuose; akcentuoja būtinybę 
pritraukti darbuotojų, kurie galėtų užpildyti spragą šiuose specifiniuose darbo rinkos 
sektoriuose; pabrėžia, kad taip pat būtina reglamentuoti darbuotojų migraciją, įskaitant 

8 https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/integration/integration-labour-
market_en
9 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19004en.pdf
10 „Teisėtos migracijos tinkamumo patikra“ (Legal Migration Fitness Check), Europos Komisija, 2019 m. 
(https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-
check_en#:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The%20Fitne
ss%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows).
11 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0176.

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/integration/integration-labour-market_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/integration/integration-labour-market_en
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19004en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en%23:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The%20Fitness%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en%23:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The%20Fitness%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en%23:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The%20Fitness%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows


AD\1221993LT.docx 7/14 PE655.901v02-00

LT

laikinų darbuotojų migraciją, dėmesį skiriant ne tik aukštos, bet ir vidutinės12 bei žemos 
kvalifikacijos darbuotojams; ragina Komisiją ir valstybes nares remti politiką, kurią 
įgyvendinant šiems migrantams būtų padedama įsilieti į darbo rinką ir užtikrinamas 
šiems specifiniams amatams bei profesijoms atstovaujančių darbuotojų pripažinimas, 
ypač COVID-19 pandemijos metu; pažymi, kad pagal tokią politiką galėtų remiamas 
teisėtos darbuotojų migracijos, įskaitant laikinų darbuotojų migraciją, skatinimas; mano, 
kad veiksminga trečiųjų šalių piliečių integracija į ES darbo jėgą būtų naudinga vietos 
bendruomenėms ir užtikrintų pridėtinę vertę valstybėms narėms, nes būtų užpildyta 
esama įgūdžių ir žinių spraga, skatinama ekonominė veikla ir augimas, o priimančios 
bendruomenės gautų teigiamą grąžą; primena, jog dabartinė krizė parodė, kad nė viena 
profesija neturėtų būti menkinama; pažymi, kad visuomenei dirbančių žemos 
kvalifikacijos darbuotojų vaidmuo neretai tampa esminis ir neturėtų būti nuvertinamas 
ar prioritetas teikiamas aukštos kvalifikacijos trečiųjų šalių piliečiams, įgyvendinant 
integravimo į darbo rinką politiką ir veiklą;

5. pažymi, kad, sukūrusi paskatas aukštos kvalifikacijos migrantams, kurie galėtų 
praturtinti Europos mokslą ir mokslinius tyrimus, Europos Sąjunga galėtų pasiekti savo 
tikslą tapti lydere mokslo ir mokslinių tyrimų srityje;

6. pabrėžia, kad taip pat būtina reglamentuoti laikinų darbuotojų migraciją, dėmesį 
sutelkiant ne tik į aukštos kvalifikacijos darbuotojus, bet ir į sektorius, kuriuose 
reikalingi vidutinės kvalifikacijos darbuotojai;

7. ragina ES institucijas atnaujinti diskusijas ir susitarti dėl to, kad maksimalus laikas, kurį 
šiuo metu turi išlaukti prieglobsčio prašytojai, prieš galėdami patekti į darbo rinką, būtų 
sutrumpintas nuo 9 iki 6 mėnesių po prašymo pateikimo, nes taip integracijos procesas 
būtų gerokai paskatintas ir taptų sėkmingesniu;

8. pabrėžia, kad mobiliųjų ir sezoninių darbuotojų, įskaitant darbuotojus iš trečiųjų šalių, 
padėtis gali būti nesuderinama su reikiamais teisės aktais ir judumo taisyklėmis, o tai 
gali lemti kai kada nepriimtinas ir nesaugias gyvenimo ir darbo sąlygas bei galimus 
žmonių ir darbuotojų teisių pažeidimus, socialinės apsaugos netekimą arba mažų 
mažiausiai neigiamą jos fragmentaciją; akcentuoja būtinybę geriau apsaugoti dirbančius 
migrantus iš trečiųjų šalių; ragina valstybes nares užtikrinti sveikas gyvenimo sąlygas, 
galimybę pasilikti šalyje, galimybes konsultuotis dėl taikytinų darbo teisių ir gauti 
informaciją apie jas visiems darbuotojams bei padaryti viską, kad darbo vietos atitiktų 
darbuotojų saugos ir sveikatos standartus; be to, pabrėžia, kad būtina apsaugoti vidaus 
rinką ir laisvą darbuotojų judėjimą;

9. pabrėžia, kad būtina geriau apsaugoti dirbančius migrantus iš trečiųjų šalių; ragina 
valstybes nares ir Komisiją užtikrinti visapusišką socialinę apsaugą, būtiniausius 
apgyvendinimo standartus, galimybę konsultuotis dėl taikytinų darbo teisių ir gauti 
informaciją apie jas;

10. ragina Komisiją ir valstybes nares nustatyti priežastis, dėl kurių ES yra nepakankamai 
patraukli pasaulio talentams, bei jas spręsti, taip pat akcentuoja geresnio valstybių narių 
tarpusavio koordinavimo būtinybę, siekiant gerinti teisingų ir palyginamų duomenų 
rinkimą; pažymi, kad valstybės narės turėtų pateikti aiškesnį vaizdą apie įvairias 

12 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c9d28c24-en/index.html?itemId=/content/component/c9d28c24-en

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c9d28c24-en/index.html?itemId=/content/component/c9d28c24-en
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kvalifikuotų darbuotojų tikslines grupes, įtraukti informacijos apie įgūdžių ir jų 
ekvivalentų paklausą rinkimą ir užtikrinti nuoseklius teisės aktus, geriausią praktiką ir 
informavimą apie ES teisės įgyvendinimą bei trečiųjų šalių piliečių judumą ES, 
remdamos ekspertų tinklus ir mokslinius tyrimus bei pateikdamos savo statistiką 
tikruoju laiku; prašo Komisijos atlikti išsamų trečiųjų šalių piliečių komandiravimo 
tendencijų tyrimą ir akcentuoja galimų ES ar nacionalinio lygmens politikos priemonių, 
pagrįstų tyrimo rezultatais, būtinybę; ragina valstybes nares ir Komisiją užtikrinti 
duomenų apie COVID-19 poveikį teisėtai darbuotojų migracijai ES rinkimą;

11. pabrėžia, kad būtina tobulinti leidimų dirbti išdavimo tvarką, kad migrantai iš ES 
nepriklausančių galėtų atvykti į Europą, ir užtikrinti pagarbą migrantų bei darbuotojų 
pabėgėlių teisėms; atsižvelgdamas į tai ragina Komisiją reglamentuoti visų įdarbinimo 
agentūrų veiklą, galimai pasitelkiant Europos darbo instituciją;

12. pabrėžia, kad būtina stiprinti esamus bandomuosius projektus teisėtos migracijos srityje, 
palaikant dialogą su profesinėmis sąjungomis ir kitomis organizacijomis, dirbančiomis 
su darbuotojais migrantais;

13. pabrėžia, jog būtina kurti palankesnę aplinką siekiant skatinti integraciją ir darbuotojų 
migrantų teisių apsaugą nepriklausomai nuo jų įgūdžių ar darbo užmokesčio dydžio, 
imigranto statuso ar pilietybės, kad galiausiai būtų sukurtas Europos migracijos 
kodeksas;

14. pabrėžia, kad bendros žemės ūkio politikos išmokų skyrimas turi priklausyti nuo to, ar 
užtikrinamos taikytinos darbo sąlygos, numatytos atitinkamose kolektyvinėse darbo 
sutartyse ir nacionalinėje bei ES socialinėje ir darbo teisėje;

15. pabrėžia, kad nevienodas požiūris į trečiųjų šalių piliečius pakerta ES galimybes 
pritraukti darbuotojų; pabrėžia, kad būtina kovoti su nesąžininga paslaugų teikėjų bei 
valstybių narių piliečių ir trečiųjų šalių piliečių konkurencija, užtikrinant vienodą 
požiūrį užimtumo srityje tokiomis priemonėmis, kaip prieiga prie socialinės apsaugos 
nuo pat pirmos dienos, teisė streikuoti ir įstoti į profesinę sąjungą, galimybė naudotis 
viešosiomis paslaugomis ir mokytis bei veiksmai siekiant užkirsti kelią 
piktnaudžiavimui ir darbuotojų išnaudojimui nepriklausomai nuo jų statuso; ragina 
valstybes nares užtikrinti veiksmingą visiems bendrų standartų ir darbo įstatymų bei 
konvencijų laikymąsi, siekiant užkirsti kelią darbuotojų diskriminacijai ir išnaudojimui; 
pabrėžia, kad šiuo metu galiojantys ES teisės aktai dėl teisėtos migracijos, pvz., 
Sezoninių darbuotojų direktyva13 ir Mėlynosios kortelės direktyva14, neatitinka 
dabartinio darbo rinkos konteksto, reikalavimų ir poreikių; pabrėžia, kad tokie 
galiojantys teisės aktai, kaip Direktyva dėl sankcijų darbdaviams15, kuriais nustatomos 
darbuotojų apsaugos nuo piktnaudžiavimo ir išnaudojimo darbe priemonės, turi būti 
taikomi ir tinkamai įgyvendinami visose ES valstybėse narėse; primena, kad ES teisės 
aktais skatinamas vienodas požiūris ir galimybės naudotis darbo teisėmis visiems; 

13 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/36/ES dėl trečiųjų šalių piliečių 
atvykimo ir buvimo tikslu dirbti sezoniniais darbuotojais sąlygų (OL L 94, 2014 3 28, p. 375).
14 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos direktyva 2009/50/EB dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir 
apsigyvenimo sąlygų siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą (OL L 155, 2009 6 18, p. 17).
15 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/52/EB, kuria numatomi sankcijų ir 
priemonių nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbdaviams būtiniausi standartai (OL L 168, 2009 6 30, p. 24).
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akcentuoja Mėlynosios kortelės direktyvos svarbą, nes ji galėtų padėti ES tapti pasaulio 
talentams patrauklia vieta, o ES bendrovėms – užsitikrinti įgūdžius, kurie joms būtini 
norint likti konkurencingomis; pabrėžia, kad valstybės narės galėtų pasinaudoti 
Mėlynosios kortelės sistema;

16. ragina valstybes nares dalyvauti bandomuosiuose projektuose migracijos srityje, kuriuos 
2017 m. inicijavo Komisija (Komisijos komunikatas dėl Europos migracijos 
darbotvarkės įgyvendinimo (COM(2017) 0558 final)), ir aktyviai informuoti apie 
vaidmenį, kurį darbo rinkoje gali atlikti migracija; be to, ragina Komisiją užtikrinti, kad 
šie bandomieji projektai būtų įtraukūs, o juos įgyvendinant būtų užtikrinamas vienodas 
požiūris į trečiųjų šalių piliečius ir jų lygios galimybės;

17. pabrėžia, kad būtina sudaryti daugiau teisėtos migracijos galimybių, o ekonominiams 
migrantams – daugiau galimybių atvykti į ES ir čia dirbti, taip pat kad būtina užtikrinti 
būtiniausių teisių, deramų darbo standartų ir vienodo požiūrio principo taikymą visiems 
darbuotojams nepriklausomai nuo jų migranto statuso, įskaitant būtiniausias teises 
neteisėtam darbui pakeisti teisėtu;

18. pabrėžia, jog turėtų būti siūlomos priemonės, kuriomis būtų remiamas reikalavimas 
skatinti ES teisėtai gyvenančių imigrantų potencialą, kad jie įgytų įgūdžių, būtinų darbo 
rinkoje, į kurią jie siekia įsilieti, taikant mokymo programas, pagal kurias galimybės 
įsidarbinti būtų stiprinamos ugdant kompetenciją;

19. pabrėžia, jog būtina išsaugoti ES reglamentų lankstumą, siekiant atsižvelgti į ypatingas 
konkrečios valstybės narės aplinkybes, įskaitant padėtį jos darbo rinkoje, numatant 
galimybę į direktyvas įtraukti pasirinktinai taikomas nuostatas;

20. pabrėžia, kad būtina teisiškai užtikrinti dar daugiau darbuotojų judumo galimybių 
Sąjungoje;

21. atkreipia dėmesį į tai, kad lėtos ir pernelyg biurokratinės procedūros gali neigiamai 
paveikti pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų galimybes mokytis ir įsilieti į darbo rinką, o 
dėl to bėgant laikui jie vis labiau rizikuotų imtis nedeklaruojamo darbo ir atsidurti 
pažeidžiamoje padėtyje; pažymi, kad ilgai trunkantis tarptautinės apsaugos prašymų 
nagrinėjimas ir prieglobsčio prašytojų neužregistravimas jiems atvykus ne tik neleidžia 
pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams laiku ir teisėtai įsilieti į darbo rinką, bet ir 
sudaro sąlygas atsirasti nedeklaruojamo darbo praktikai bei įvairiausio pobūdžio 
išnaudojimui ir piktnaudžiavimui;

22. ragina valstybes nares dėti daugiau pastangų, kad jų šalys taptų patrauklesnės judžiam 
žmogiškajam kapitalui tarptautinėje arenoje, įskaitant investuotojus ir verslininkus, 
kurie vis dažniau laikomi reikiamais pritraukti vertingais ištekliais;

23. ragina Komisiją ir valstybes nares toliau plėtoti teisėtos darbuotojų migracijos kelius, 
sykiu atsižvelgiant į nacionalinės darbo rinkos paklausą ir poreikius, o ypatingą dėmesį 
skirti profesijoms, kurių atstovų sistemingai trūksta;

24. pabrėžia, jog svarbu, kad teisėtiems migrantams Sąjungoje būtų sudaromos reikiamos 
galimybės naudotis savo darbo įgūdžiais ir judumo ES teikiamomis galimybėmis;
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25. ragina užtikrinti, kad, įgyvendinant visų sričių politiką ir procedūras, susijusias su 
trečiųjų šalių piliečių socialine įtrauktimi ir integracija į darbo rinką, moterims ir 
vyrams būtų sudaromos lygios galimybės, atsižvelgiant į tai, jog moterys dažniau nei 
vyrai prisiima atsakomybę už vaikų, vyresnio amžiaus asmenų ir kitų išlaikomų šeimos 
narių priežiūrą; primena, kad kokybiškų ir prieinamų vaiko priežiūros ir kitų išlaikomų 
asmenų priežiūros paslaugų teikimas, lanksčios darbo sąlygos bei tokių galiojančių ES 
teisės aktų, kaip Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros direktyva16, 
įgyvendinimas yra pavyzdžiai, kaip visiems tėvams ir slaugytojams galėtų būti 
sudarytos geresnės galimybės patekti į darbo rinką bei užtikrintas jų ekonominis ir 
socialinis įgalėjimas;

26. teigiamai vertina Komisijos iniciatyvas sutelkti ekonominius ir socialinius partnerius 
sprendžiant integracijos į darbo rinką klausimą; pabrėžia, kad būtina tęsti tokias 
iniciatyvas, kaip „Darbdaviai už integraciją“, „Europos integracijos partnerystė“, 
„Europos dialogas įgūdžių ir migracijos klausimais“, siekiant skatinti teigiamą požiūrį į 
darbuotojų migracijos pranašumus ir jos pavojų supratimą; atsižvelgdamas į tai, ragina 
Komisiją ir valstybes nares tęsti dialogą su ekonominiais ir socialiniais partneriais bei 
kitomis suinteresuotosiomis šalimis darbuotojų migracijos klausimu;

27. ragina ES institucijas nedelsiant atnaujinti diskusijas dėl Mėlynosios kortelės direktyvos 
peržiūros ir nutraukti blokavimą Taryboje;

28. pabrėžia, kad nedeklaruojamą darbą dirbančių trečiųjų šalių piliečių padėtis ypač 
pažeidžiama, nes jiems nesuteikiamos darbo vietos garantijos ir galimybės naudotis 
socialine apsauga, be to, jiems gresia išnaudojimo pavojus; mano, kad nedeklaruojamą 
darbą dirbantys trečiųjų šalių piliečiai gali susidurti su ypatingais sunkumais norėdami 
pranešti apie piktnaudžiavimą, nes bijo prarasti ne tik darbą, bet ir namus bei teisę 
gyventi šalyje; ragina Europos darbo instituciją ir valstybes nares dėti daugiau pastangų 
kovojant su nedeklaruojamu darbu ir veiksmingai užtikrinti darbdavių pareigų 
vykdymą, kad būtų nutrauktas išnaudojimas, o jų darbuotojų darbas būtų deklaruojamas 
ir įteisintas; ragina taikyti apsauginį barjerą tarp darbo inspekcijų ir migracijos tarnybų, 
siekiant užtikrinti, kad būtų paisoma dokumentų neturinčių darbuotojų migrantų teisių;

29. atkreipia dėmesį į nepaprastai svarbų socialinių partnerių, pilietinės visuomenės, vietos 
ir regioninių valdžios institucijų bei savanorių organizacijų darbą remiant migrantų iš 
ES nepriklausančių šalių įgalėjimą ir padedant jiems tapti darbuotojais, taip pat teikiant 
darbuotojams migrantams informaciją, visų pirma apie jų teises ir pareigas bei apsaugą, 
į kurią jie turi teisę; maža to, ragina užtikrinti, kad šios suinteresuotosios šalys būtų 
visapusiškai įtraukiamos į politikos formavimo procesą;

30. mano, jog svarbu rengti tinkamus mokymus, susijusius su darbo teisės aktais, teisėmis ir 
pareigomis, skirtus trečiųjų šalių piliečiams bei institucijoms, siekiant užtikrinti, kad 
migrantai nebūtų išnaudojami griebiantis nedeklaruojamo darbo praktikos ir kitokio 
rimto darbuotojų išnaudojimo ar diskriminacijos darbe;

31. pabrėžia, kad darbo rinkos sąlygos priimančiosiose šalyse yra vienas iš lemiamų 

16 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1158 dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų 
asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, kuria panaikinama Tarybos direktyva 2010/18/ES (OL L 
188, 2019 7 12, p. 79).
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veiksnių užtikrinant tvarią ir sėkmingą trečiųjų šalių piliečių integraciją; supranta, kad 
šie asmenys skiriasi amžiumi, įgūdžiais, žiniomis ir kilme; pabrėžia, kad nedarbo ES – 
ypač jaunimo ir ilgalaikio nedarbo – mastas kai kuriose šalyse ir regionuose tebekelia 
susirūpinimą ir kad Komisija bei valstybės narės toliau turėtų teikti prioritetą politikai ir 
investicijoms, kuriomis būtų siekiama užtikrinti kokybišką visos visuomenės užimtumą, 
ypatingą dėmesį skirdamos pažeidžiamiausiems asmenims, nepriklausomai nuo jų 
padėties ir gimimo vietos; primena, kad veiksmais, kuriais siekiama kokybiško 
užimtumo visiems, skatinamos aktyvios darbo rinkos ir augimas, taip pat kad jie 
teigiamai veikia nacionalinius BVP;

32. pažymi, kad trečiųjų šalių piliečiai gali būti komandiruojami iš trečiosios šalies į 
valstybę narę arba gauti leidimą dirbti valstybėje narėje, prieš juos komandiruojant į kitą 
valstybę narę; pabrėžia, kad tais atvejais, kai trečiųjų šalių piliečiai komandiruojami iš 
vienos valstybės narės į kitą, priimančioji valstybė narė neturi galimybės spręsti dėl to, 
kiek trečiųjų šalių piliečių ar kurie iš jų gali dirbti jos teritorijoje; maža to, pabrėžia, kad 
tokių trečiųjų šalių piliečių padėtis neretai pažeidžiama, nes jų leidimas būna susietas su 
darbo sutartimi, todėl tai, ar jie gaus leidimą, priklauso nuo darbdavio; pabrėžia, kad 
būtina stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą ir informacijos mainus, ypač trečiųjų 
šalių piliečių judumo ES viduje klausimu; pabrėžia, kad išaugęs komandiruotų trečiųjų 
šalių piliečių skaičius ES pats savaime nėra problemiškas, tačiau nerimą kelia 
piktnaudžiavimo, išnaudojimo ir darbuotojų teisių pažeidimo pavojus, gresiantis šiai 
ypač pažeidžiamai darbuotojų grupei; primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares 
dėti daugiau pastangų siekiant kovoti su piktnaudžiavimu šių trečiųjų šalių piliečių 
darbuotojų atžvilgiu ir pažymi, kad toks piktnaudžiavimas gali apimti fiktyvią subrangą, 
laikinojo įdarbinimo įmones, priedangos įmones, fiktyvią savarankiško darbo tvarką, 
fiktyvų komandiravimą ir nedeklaruojamą darbuotojų komandiravimą; akcentuoja 
Europos darbo institucijos svarbą atliekant su tuo susijusį koordinavimo darbą ir teikiant 
pagalbą bei pabrėžia, kad būtina teikti reikiamą informaciją apie darbuotojų teises ir 
darbdavių pareigas trečiųjų šalių piliečių, dirbančių ES, atžvilgiu; primena, kad Europos 
darbo institucijos uždavinys – koordinuoti ir padėti vykdyti suderintas ir bendras 
komandiravimo ir nedeklaruojamo darbo patikras bei kad jis apima ir darbuotojus, 
turinčius trečiųjų šalių pilietybę;

33. atkreipia dėmesį į žmonių, dirbančių darbą, kuriam yra pernelyg kvalifikuoti, problemą; 
pabrėžia, kad būtina tobulinti dabartinę profesinių kvalifikacijų pripažinimo valstybėse 
narėse sistemą, nes sunkumai, susiję su užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimu, tebėra 
rimta kliūtis norint įsidarbinti pagal kvalifikaciją, o tai varžo judumą, ir pažymi, kad tai 
yra darbuotojų judumo skatinimo prielaida; todėl ragina stiprinti Europos kvalifikacijų 
sandarą, kad būtų užtikrintas tinkamas ne ES įgytų įgūdžių, kompetencijų ir 
kvalifikacijų pripažinimas; be to, ragina valstybes nares pripažinti, įteisinti ir patvirtinti 
teisėtų migrantų iš trečiųjų šalių turimus įgūdžius, taip pat formalias ir neformalias 
kompetencijas, talentus bei praktinę patirtį; pabrėžia, jog svarbu, kad visiems trečiųjų 
šalių piliečiams, ypač mergaitėms ir moterims, jaunimui ir socialiai remtiniems 
asmenims, būtų užtikrinama prieiga prie formaliojo, neformaliojo švietimo ir savimokos 
bei kokybiško mokymosi visą gyvenimą; pabrėžia, kad būtina nuolat remti tiek ES 
piliečių, tiek Europos Sąjungoje gyvenančių trečiųjų šalių piliečių mokymąsi visą 
gyvenimą, siekiant skatinti įgyti įgūdžių, kurie reikalingi norint dalyvauti darbo rinkoje, 
todėl ragina Komisiją raginti finansuoti įgūdžių partnerystės projektus, kuriais bendros 
„Europos socialinis fondo +“ (ESF+) bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 
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veiklos pagrindu ypatingas dėmesys būtų skiriamas darbuotojų migracijai ir įtraukčiai; 
ragina Komisiją ir valstybes nares dėti daugiau pastangų, kad studijas ES 
universitetuose baigę užsienio studentai pasiliktų; pabrėžia, kad, absolventams 
suteikiant galimybę judėti ES viduje ir išduodant galiojančią vizą, kurią turėdami jie 
galėtų ieškotis darbo, padidėtų visos ES patrauklumas; primena, jog svarbu, kad 
integracijai skirtos lėšos būtų naudojamos realioms integracijos priemonėms, taip pat 
primena, jog tikslą integruoti trečiųjų šalių piliečius į darbo rinką turi atspindėti 
didesnės svarbos teikimas ESF+; pabrėžia, jog šiam fondui skiriamos sumos yra 
nepakankamos, ir sykiu atkreipia dėmesį į tai, kad šio fondo lėšomis rengiamasi 
finansuoti rimtų problemų sprendimą ir įvairių svarbių iniciatyvų įgyvendinimą, bei 
ragina skirti investicijas ir papildomus išteklius;

34. primena trečiųjų šalių piliečių apsaugos standartus, nustatytus Sezoninių darbuotojų 
direktyvoje; pabrėžia, kad būtina gerinti darbo sąlygų stebėseną; ragina Komisiją ir 
valstybes nares apsaugoti sezoninius darbuotojus, kurie yra nepaprastai svarbūs 
strateginiams ES ekonomikos sektoriams, ir nustatyti aiškias taisykles, susijusias su jų 
teisėmis, bei pabrėžia, kad požiūris į juos ir jiems užtikrinama apsauga neturėtų skirtis 
nuo požiūrio ir apsaugos tą patį darbą dirbančių vietos gyventojų atžvilgiu; ragina 
Komisiją skubiai imtis veiksmų, susijusių su komandiruotų trečiųjų šalių piliečių ir 
sezoninių darbuotojų bendra užimtumo padėtimi bei sveikatos ir saugos sąlygomis, 
įskaitant laikinojo įdarbinimo įmonių, įdarbinimo agentūrų, kitų tarpininkų ir 
subrangovų vaidmenį, taip pat nustatyti apsaugos spragas ir įvertinti, ar būtina peržiūrėti 
galiojančią teisės aktų sistemą, pvz., darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų sistemą, 
Sezoninių darbuotojų direktyvą ir Direktyvą 2008/104/EB dėl darbo per laikinojo 
įdarbinimo įmones17, bei parengti su pandemija susijusias priemones; pabrėžia, kad 
COVID-19 krizės metu įgyta patirtis yra ne tik svarbi, bet ir turėtų sustiprinti įrodymais 
pagrįstą politikos formavimą, siekiant šalinti ES ir nacionalinės teisės aktų trūkumus 
kilus krizei ir esant normaliai padėčiai.

17 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/104/EB dėl darbo per laikinojo 
įdarbinimo įmones (OL L 327, 2008 12 5, p. 9).
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