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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 ES turi kompetenciją nustatyti trečiųjų šalių piliečių atvykimo į valstybes nares 
ir ir teisėto buvimo jose, taip pat šeimos susijungimo tikslais sąlygas; kadangi valstybės 
narės turi teisę nustatyti į jų teritoriją įleidžiamų darbo ieškančių žmonių iš trečiųjų šalių 
skaičių;

B. kadangi darbo rinka ir socialinė politika atlieka esminį vaidmenį sprendžiant migracijos 
darbo paieškos tikslais klausimą;

C. kadangi demografiniai pokyčiai darbo rinkoje palaipsniui nulemia spragas kokybės 
požiūriu, t. y. trūksta galimybių rasti tinkamos kvalifikacijos darbuotojus, be to, 
stiprėjant nepalankioms demografinėms tendencijoms, taip pat atsiranda kiekybinių 
trūkumų – apskritai nepakanka žmonių, norinčių ir galinčių įsidarbinti, nepriklausomai 
nuo pastangų atitinkamai pritaikyti pasiūlą prie reikiamų žinių ir įgūdžių paklausos;

D. kadangi ES pritraukia daug mažiau aukštos kvalifikacijos migrantų nei priklausytų 
pagal jos poziciją tarptautinėje arenoje; kadangi 2016–2015 m. iš visų  EBPO šalyse 
gyvenančių migrantų tik 25 proc. aukšto lygio išsilavinimą įgijusių asmenų kaip 
kelionės tikslą pasirinko ES1;

1. pabrėžia, kad pagal SESV 79 straipsnį ES turėtų siekti vykdyti migracijos politiką, kuria 
būtų siekiama užtikrinti teisingą požiūrį į teisėtai ES gyvenančius trečiųjų šalių 
piliečius;

2. pabrėžia, kad dėl demografinių pokyčių auga tam tikrų sričių darbuotojų ir profesijų 
paklausa, pavyzdžiui, pagyvenusių žmonių priežiūros ir ilgalaikės priežiūros sektoriuje;

3. pabrėžia, kad toliau sudarant, pavyzdžiui, sezoninių darbuotojų ar IRT sektoriaus 
atstovų laikino gyvenimo šalyje vaizdą, jų padėtis dažnai neatitinka taikytinos teisės ir 
judumo principų, be to, tai dažnai susiję su žemesniu gyvenimo ir darbo lygiu ir galimu 
žmogaus teisių pažeidimu;

4. pabrėžia, kad reikia gerinti duomenų ir informacijos apie Sąjungos teisės įgyvendinimą 
rinkimą remiant ekspertų tinklus bei mokslinius tyrimus ir valstybėms narėms pateikiant 
statistinius duomenis;

5. pabrėžia, kad reikia kovoti su nesąžininga valstybių narių piliečių ir trečiųjų šalių 
piliečių konkurencija užtikrinant vienodą požiūrį ir imantis kovos su darbuotojų 
išnaudojimu priemonių.

1https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0635&from=EN


