
PR\1212618LT.docx PE657.255v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2019-2024

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

2020/2010(INI)

9.10.2020

PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl naujų teisėtos darbo jėgos migracijos būdų
(2020/2010(INI))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėja: Miriam Dalli

Nuomonės referentė (*):
Elżbieta Rafalska, Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

(*) Susijusių komitetų procedūra – Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis



PE657.255v01-00 2/12 PR\1212618LT.docx

LT

PR_INI

TURINYS

Psl.

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS......................................3

AIŠKINAMOJI DALIS............................................................................................................10



PR\1212618LT.docx 3/12 PE657.255v01-00

LT

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl naujų teisėtos darbo jėgos migracijos būdų
(2020/2010(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 3 straipsnio 2 dalį, ir į Sutartį dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV), ypač į jos 79 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, 
ypač į jos 4 protokolo 2 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, ypač į jos 13 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės darbo organizacijos Tarptautinės darbo konferencijos 
priimtus tarptautinius darbo standartus dėl darbo jėgos migracijos ir į 1990 m. gruodžio 
18 d. JT Generalinės asamblėjos priimtą Tarptautinę konvenciją dėl visų darbuotojų 
migrantų ir jų šeimos narių teisių apsaugos,

– atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 13 d. Komisijos komunikatą „Europos migracijos 
darbotvarkė“ (COM(2015)0240),

– atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 6 d. Komisijos komunikatą „Bendros Europos 
prieglobsčio sistemos reformavimas ir teisėtų kelių į Europą tiesimas“ 
(COM(2016)0197) ir į 2018 m. rugsėjo 12 d. Komisijos komunikatą „Teisėtų atvykimo 
į Europą būdų stiprinimas – neatsiejama suderintos ir visapusiškos migracijos politikos 
dalis“ (COM(2018)0635),

– atsižvelgdamas į 2020 m. rugsėjo 23 d. Komisijos komunikatą „Naujas migracijos ir 
prieglobsčio paktas“ (COM(2020)0609),

– atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 11–12 d. Valetoje įvykusiame Europos Sąjungos ir 
Afrikos aukščiausiojo lygio susitikime migracijos klausimais priimtą veiksmų planą ir 
politinę deklaraciją, ypač į tas jų dalis, kurios skirtos teisėtai migracijai ir judumui,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 10 d. Pasaulinį susitarimą dėl saugios, tvarkingos ir 
teisėtos migracijos,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos skubiosios pagalbos Afrikai patikos fondą,

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. balandžio 12 d. rezoliuciją dėl padėties Viduržemio jūros 
regione ir poreikio nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją1,

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. sausio 15 d. darbo dokumentą dėl tinkamų teisėtos 

1 OL C 58, 2018 2 15, p. 9.



PE657.255v01-00 4/12 PR\1212618LT.docx

LT

ekonominės migracijos kanalų plėtojimo2,

– atsižvelgdamas į savo Vidaus politikos generalinio direktorato Piliečių teisių ir 
konstitucinių reikalų teminio skyriaus 2015 m. rugsėjo mėn. tyrimą „Ieškant naujų 
sričių, kuriose būtų reikalingi darbo jėgos migracijos į Europos Sąjungą teisės aktai“ ir 
2015 m. spalio mėn. tyrimą „ ES bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis migracijos 
srityje“ ir 2019 m. kovo mėn. Parlamentinių tyrimų paslaugų generalinio direktorato 
(DG EPRS) tyrimą „ES veiksmų nebuvimo teisėtos migracijos srityje kaštai“,

– atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 29 d. Komisijos „ES teisės aktų teisėtos migracijos 
srityje tinkamumo patikrą“ (toliau – tinkamumo patikra),

– atsižvelgdamas į Europos migracijos tinklo atliktus tyrimus,

– atsižvelgdamas į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos atliktus 
tyrimus,

– atsižvelgdamas į JT specialiojo pranešėjo migrantų žmogaus teisių klausimais veiklą ir 
pranešimus,

– atsižvelgdamas į Europos Tarybos darbą, ataskaitas ir rezoliucijas,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės migracijos organizacijos darbą ir ataskaitas,

– atsižvelgdamas į 2004–2016 m. parengtą ES teisėtos darbo jėgos migracijos acquis, 
kuriame reglamentuojamos darbuotojų iš trečiųjų šalių atvykimo ir apsigyvenimo 
sąlygos, įskaitant:

– 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos direktyvą 2009/50/EB dėl trečiųjų šalių piliečių 
atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą (toliau – 
Mėlynosios kortelės direktyva)3,

– 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/98/ES dėl 
vienos prašymų išduoti vieną leidimą trečiųjų šalių piliečiams gyventi ir dirbti 
valstybės narės teritorijoje pateikimo procedūros ir dėl valstybėje narėje teisėtai 
gyvenančių trečiųjų šalių darbuotojų4,

– 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/36/ES dėl 
trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir buvimo tikslu dirbti sezoniniais darbuotojais sąlygų5,

– 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/66/ES dėl 
bendrovės viduje perkeliamų trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų6,

2 PE573.223v01-00.
3 OL L 155, 2009 6 18, p. 17.
4 OL L 343, 2011 12 23, p. 1.
5 OL L 94, 2014 3 28, p. 375.
6 OL L 157, 2014 5 27, p. 1. Bendrovės viduje perkeliami asmenys iš įmonės, įsteigtos už ES ribų, komandiruojami 
į tai pačiai įmonių grupei priklausančią ES įsteigtą įmonę.
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– 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/801 dėl 
trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, studijų, stažavimosi, 
savanoriškos tarnybos, mokinių mainų programų arba edukacinių projektų ir 
dalyvavimo Au pair programoje tikslais sąlygų7,

– atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 7 d. Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo siekiant dirbti 
aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą sąlygų (COM(2016)0378) ir į 2017 m. priimtas 
Europos Parlamento ir Tarybos pozicijas,

– atsižvelgdamas į direktyvas, kuriomis reglamentuojamos bendresnio pobūdžio trečiųjų 
šalių piliečių kategorijų atvykimo ir apsigyvenimo sąlygos ir teisės, pavyzdžiui, į 
direktyvas dėl teisės į šeimos susijungimą ir dėl trečiųjų šalių piliečių, kurie yra 
ilgalaikiai gyventojai, statuso,

– atsižvelgdamas į direktyvas, kuriomis reglamentuojamos trečiųjų šalių piliečių (TŠP), 
kurie atvyksta į ES ne darbo tikslais, bet kuriems leidžiama dirbti, kategorijų atvykimo 
ir buvimo sąlygos, pavyzdžiui, direktyvą, kuria asmenims, kuriems suteikta tarptautinė 
apsauga, po jų statuso pripažinimo suteikiama teisė įsidarbinti ir dirbti savarankiškai, 
arba direktyvą, kuria tarptautinės apsaugos prašytojams teisė įsidarbinti suteikiama ne 
vėliau kaip po devynių mėnesių nuo jų prašymo pateikimo,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A9-
0000/2020),

1. remiasi principu, kad žmonės nuolat keliauja iš vienos vietos į kitą ir kad migracija turi 
būti tinkamai valdoma; yra įsitikinęs, kad teisėtos migracijos problemą geriausia pradėti 
spręsti nuo pačių akivaizdžiausių politikos patobulinimų, o tada siekti platesnio užmojo 
reformų;

Dabartinė ES teisės aktų sistema

2. pažymi, kad SESV 79 straipsnyje yra numatyta galimybė valdyti teisėtą migraciją 
Sąjungos lygmeniu ir įpareigojimas valstybėms narėms kurti bendrą imigracijos 
politiką, įskaitant TŠP taikomas bendras taisykles dėl atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų, 
taip pat nustatyti teises, kurias jie įgyja teisėtai gyvendami Sąjungoje; pripažįsta, kad 
SESV 79 straipsnio 5 dalyje užtikrinama teisė valstybėms narėms nustatyti į jų teritoriją 
ieškoti darbo atvykstančių TŠP priėmimo apimtis;

3. pabrėžia, kad atlikdama tinkamumo patikrą Komisija nustatė teigiamą poveikį, kurį 
daro ES teisėtos migracijos sistema, be kita ko, dėl tam tikra apimtimi suderintų sąlygų, 
procedūrų ir teisių, taip pat dėl didesnio teisinio tikrumo TŠP, darbdaviams ir 
administracijoms;

7 OL L 132, 2016 5 21, p. 21.
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4. primena, kad dabartinė teisėtos migracijos į Sąjungą reglamentavimo sistema yra 
suskaidyta, daugiausia dėmesio skiriama tik konkrečių kategorijų darbuotojams, toms 
pačioms kategorijoms yra taikomas nevienodas reglamentavimas ir vienu metu gali 
galioti lygiagrečios nacionalinės teisinės sistemos, o tai reiškia, kad vyksta tų 
nacionalinių teisinių sistemų tarpusavio konkurencija ir jų konkurencija su Sąjungos 
sistema;

5. yra įsitikinęs, kad taikant tokį metodą gali būti patenkinti tik trumpalaikiai poreikiai ir 
nėra siekiama Sąjungos tikslo sukurti visapusišką požiūrį į migracijos politiką;

6. pabrėžia, kad atlikdama tinkamumo patikrą Komisija padarė panašią išvadą ir nustatė, 
kad reikia šalinti nenuoseklumus, spragas ir trūkumus, taikant daug ir įvairių priemonių, 
įskaitant teisėkūros priemones;

Supaprastinto metodo taikymas

7. atkreipia dėmesį į tai, kad taikant dabartinę teisėkūros sistemą, o valstybėms narėms 
skirtingai įgyvendinant esamas direktyvas, trečiųjų šalių piliečiams taikomame 
reglamentavime yra daug nenuoseklumų, kalbant apie vienodą požiūrį, atvykimo ir 
pakartotinio atvykimo sąlygas, leidimą dirbti šalyje, gyventojo statusą, judumą Europos 
Sąjungoje, socialinės apsaugos sistemų koordinavimą, kvalifikacijų pripažinimą ir 
šeimos susijungimą; akcentuoja, kad dėl šių nenuoseklumų taip pat kyla sunkumų 
įmonėms, kuriose dirba TŠP8;

8. pabrėžia, kad Sąjungos teisėtos migracijos sistema kaip holistinio požiūrio į migraciją 
dalis turi pridėtinės vertės, nes ja suteikiamos galimybės teisėtai atvykti darbo 
ieškantiems asmenims, labiau skatinama teisėta migracija, pritraukiami darbuotojai, 
kurie reikalingi ES darbo rinkose, ir užtikrinama, kad trečiųjų šalių darbuotojams būtų 
taikomos ES galiojančios pagrindinės teisės;

9. pakartoja, kad pirmieji praktiniai veiksmai, kurių reikia imtis, yra geresnis ir 
nuoseklesnis dabartinės teisės aktų sistemos įgyvendinimas ir geresnis esamose 
direktyvose nustatytų teisių vykdymo užtikrinimas;

10. rekomenduoja, kad teisės aktų sistema būtų supaprastinta ir suderinta, visose esamose 
teisės migracijos direktyvose suderinant nuostatas, kurios taikomos paraiškų teikimo 
procedūroms, atvykimo ir atsisakymo leisti atvykti pagrindams, procedūrinėms 
garantijoms, vienodam požiūriui užtikrinti, galimybei įsidarbinti, šeimos susijungimui ir 
judumui Europos Sąjungoje;

11. ragina Komisiją pateikti atitinkamų teisėkūros veiksmų pasiūlymus, kad būtų 
patobulintos esamos direktyvos, suderinant jas pagal pačias palankiausias nuostatas;

Judumo Europos Sąjungoje gerinimas 

8 Atliekant tinkamumo patikrą buvo nustatytos šios daugiausia vidinių suderinamumo problemų turinčios 
pagrindinės sritys: paraiškų teikimo procedūros, atvykimo ir apsigyvenimo sąlygos (įskaitant prašymo atmetimo 
ir atsiėmimo priežastis), vienodo požiūrio sąlygos, judumas Europos Sąjungoje ir šeimos susijungimas.
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12. pabrėžia tai, kad TŠP judumas Europos Sąjungoje yra pagrindinė ES teisėtos migracijos 
politikos sudedamoji dalis, nes ja suteikiama aiški pridėtinė vertė, kurios negalima 
pasiekti valstybės narės lygmeniu; primena, kad laisvas darbuotojų judėjimas padeda 
suderinti paklausą ir pasiūlą ES darbo rinkose;

13. pabrėžia, kad taikant labiau suderintas taisykles, kuriomis sudaromos palankesnės 
sąlygos judumui Europos Sąjungoje, būtų sukurta paskata trečiųjų šalių piliečiams ir 
pozityvioji priemonė darbdaviams, taip pat būtų padedama valstybėms narėms užpildyti 
spragas savo darbo rinkoje; akcentuoja, kad tai taip pat suteiktų galimybę TŠP, kurie jau 
yra ES, pagerinti savo integracijos perspektyvas;

14. pažymi, kad neseniai priimtose direktyvose dėl studentų, mokslininkų ir bendrovės 
viduje perkeliamų asmenų TŠP suteikiamos daug platesnės judumo teisės, nei anksčiau 
priimtose teisėtos migracijos direktyvose, pavyzdžiui, pradinėje Mėlynosios kortelės 
direktyvoje;

15. rekomenduoja, kad įgyvendinant pirmąjį veiksmą, kuriuo siekiama supaprastinimo, būtų 
stiprinamos judumo Europos Sąjungoje teisės, nustatytos visose dabartinėse teisėtos 
migracijos direktyvose; pakartoja, kad Komisija turėtų pasiūlyti atitinkamus teisėkūros 
veiksmus;

Talentų rezervo sukūrimas

16. pabrėžia, kad reikia naujų įrankių, kad būtų padedama darbdaviams rasti galimus 
darbuotojus; pabrėžia tai, kad darbdaviai ir TŠP turėtų būti geriau informuojami apie 
teisėtą migraciją į ES ir kad reikia plėsti struktūruotą ir prasmingą dialogą apie teisėtą 
migraciją su atitinkamomis trečiosiomis šalimis;

17. todėl siūlo sukurti ES talentų rezervo platformą, kuri veiktų pagal vieno langelio 
principą ir kuri būtų skirta trečiųjų šalių darbuotojams, ES darbdaviams ir 
nacionalinėms administracijoms; rekomenduoja į rezervą įtraukti visus užimtumo 
sektorius, be kita ko, tuos, kuriuose, kaip manoma, mokamas vidutinis arba mažas darbo 
užmokestis; pažymi, kad tokios platformos veikloje dalyvaujant ES ir kilmės šalių 
valstybinėms užimtumo tarnyboms būtų galima padėti stiprinti jų tarpusavio 
partnerystes;

18. rekomenduoja, kad būtų supaprastintas diplomų, pažymėjimų ir kitų profesinių 
kvalifikacijų, įskaitant, formaliai ir neformaliai mokantis trečiosiose šalyse įgytus 
įgūdžius, pripažinimas ir sertifikavimas; primygtinai ragina, kad pagal 2012 m. Tarybos 
rekomendacijas9 valstybės narės nedelsiant sukurtų mechanizmus ir nustatytų 
priemones, kad būtų galima patvirtinti profesinę patirtį, mokymosi ir savišvietos 
rezultatus;

Ryšių su trečiosiomis šalimis stiprinimas ir galimybių teisėtai atvykti skatinimas

19. remia pasaulinį ir regionų bendradarbiavimą migracijos srityje, siekiant padidinti 
teisėtos migracijos būdų prieinamumą ir lankstumą; tebėra įsitikinęs, kad didinant 

9 2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos rekomendacija dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo 
(OL C 398, 2012 12 22, p. 1).
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teisėtos migracijos kanalų skaičių būtų galima sumažinti neteisėtą migraciją, suardyti 
nusikalstamą neteisėto žmonių gabenimo verslo modelį, sumažinti prekybą žmonėmis ir 
išnaudojimą darbe, sustiprinti visų darbuotojų lygias galimybes ir pasiūlyti teisėtą būdą 
atvykti tiems, kurie linkę neteisėtai migruoti į Sąjungą;

20. pabrėžia, kad emigrantų siunčiamos perlaidos yra svarbios ir kad saugi, reguliuojama ir 
teisėta migracija yra naudinga tiek siunčiančioms, tiek priimančioms šalims; remia 
pastangas spręsti protų nutekėjimo ir protų įtekėjimo keliamas problemas toliau 
plėtojant priemones, kuriomis būtų suteikta galimybė vykti apykaitinei migracijai;

ES teisės aktų sistemos plėtra

21. primena, kad ES atsilieka konkuruodama dėl talentingų žmonių iš viso pasaulio; tebėra 
pasiryžęs siekti prasmingos Mėlynosios kortelės direktyvos peržiūros, kad būtų sukurta 
pridėtinė vertė, kalbant apie suderinimą, įgūdžių pripažinimą, procedūrų supaprastinimą 
ir geresnį judumą Europos Sąjungoje;

22. mano, kad vykdant ES teisėtos migracijos politiką turėtų būti reaguojama į darbo jėgos 
trūkumą; rekomenduoja, kad Sąjunga plėtotų savo teisės aktų sistemą, siekdama į ją 
didesniu mastu įtraukti TŠP, kurie ieško žemos ar vidutinės kvalifikacijos darbo10;

23. pažymi, kad tomis aplinkybėmis TŠP dažnai įdarbinami namų ekonomikos ir priežiūros 
namuose sektoriuose11; prašo Komisijos pateikti direktyvos projektą, kuriame būtų 
nustatytos priežiūros paslaugų namuose teikėjų atvykimo ir apsigyvenimo sąlygos;

24. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę sukurti visos ES sistemą, kad būtų pritraukti 
savarankiškai dirbantys asmenys ir (arba) verslininkai, visų pirma, siekiant sudaryti 
palankesnes sąlygas tarpvalstybinei veiklai;

25. pripažįsta, kad konkretiems sektoriams skirtos direktyvos nėra universali priemonė, 
kurią įgyvendinant būtų patenkinti ES darbo rinkos poreikiai ar bendrai išspręsta 
teisėtos migracijos problema; yra įsitikinęs, kad vidutinės trukmės laikotarpiu ES turi 
atsisakyti sektorinio metodo ir priimti imigracijos kodeksą, nustatantį plačias taisykles, 
kuriomis būtų reglamentuojamas darbo Europos Sąjungoje ieškančių TŠP atvykimas ir 
apsigyvenimas;

26. atkreipia dėmesį į tai, kad taikant tokią horizontalią teisėkūros priemonę neliktų 
skirtingų įvairiose valstybėse narėse taikomų reikalavimų, būtų užtikrintas būtinas 
taisyklių supaprastinimas ir suderinimas, nediskriminuojant nė vieno užimtumo 
sektoriaus ar darbuotojų kategorijos;

°
° °

10 Žr., pvz., Europos migracijos tinklas, „Darbo jėgos trūkumo ir darbo migracijos poreikio iš trečiųjų šalių į ES 
nustatymas“ (angl. Determining labour shortages and the need for labour migration from third countries in the 
EU), Europos Komisija, Briuselis, 2015 m.
11 Taip pat žr. DG EPRS, „ES veiksmų nebuvimo teisėtos migracijos srityje kaštai“ (angl. The cost of non-Europe 
in the area of legal migration), Europos Parlamentas, Briuselis, 2019 m., p. 21–22.
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27. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

2020 m. pranešime apie Sąjungos padėtį1 Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen 
nurodė, kad vienas iš pagrindinių veiksmų neteisėtos migracijos problemai spręsti yra teisėtos 
migracijos būdų sukūrimas. 

Iš tiesų, būtų naivu manyti, kad egzistuoja vienas vienintelis sprendimas. Teisėta ar neteisėta 
migracija visuomet buvo mūsų istorijos dalis ir visada ja liks. Stengiantis suprasti pagrindinius 
išbandymus, su kuriais susiduria Europos Sąjunga ir pasaulis, pvz., klimato kaita, badas, karas 
ir nelygybė, tampa aišku, kad ES turi veikti daug aktyviau. 

Šiame pranešime aptariamas teisėtos darbo jėgos migracijos klausimas, rekomenduojama 
taikyti laipsnišką metodą, grindžiamą tuo, kad skubiausios problemos būtų sprendžiamos 
nedelsiant, būtų siekiama, kad po to daugiau sektorių būtų taikoma ES teisė, ir tuomet būtų 
gilinamasi į labiau horizontalaus pobūdžio ES teisėtos migracijos politikos reformą. Europos 
Sąjungoje faktiškai susiduriama su šiomis tinkamai nesprendžiamomis problemomis: 
visuomenės senėjimu, užsieniečių darbuotojų išnaudojimu, migracijos problemomis ir 
pasauline konkurencine kova dėl talentingų žmonių.

2019 m. ataskaitoje dėl senėjimo2 nurodyta, kad 2018 m. pradžioje beveik penktadalis ES 28-
iose valstybėse narėse gyvenančių žmonių buvo 65-erių metų ar vyresni. Ataskaitoje 
prognozuojama, kad per ateinančius tris dešimtmečius Europos Sąjungoje turėtų daugėti 
vyresnio amžiaus žmonių, o jų skaičiaus augimo kreivė viršūnę pasieks 2050 m., kai ES turėtų 
gyventi 149,2 mln. vyresnio amžiaus žmonių; jų santykinė dalis nuo visų gyventojų skaičiaus 
taip pat palaipsniui didės ir, prognozuojama, 2050 m. pasieks 28,5 proc.

Atsižvelgiant į tai ir į darbo rinkoje nustatytas spragas, nauja teisėtos migracijos politika yra 
vienas iš keturių suderinto ir visapusiško ES migracijos valdymo ramsčių. 

Europos Komisija savo komunikate „Naujas migracijos ir prieglobsčio paktas“ pripažįsta 
naudą, kurią dėl teisėtos migracijos gauna visuomenė ir ekonomika. Nors valstybės narės 
išsaugo teisę nustatyti į jų teritoriją iš trečiųjų šalių ieškoti darbo atvykstančių trečiųjų šalių 
piliečių priėmimo apimtis, yra galimybė pašalinti darbo rinkoje nustatytas spragas, kartu siūlant 
tokiems darbuotojams tinkamas galimybes ir darbo sąlygas, kuriomis jie dažniausiai negali 
pasinaudoti.

2019 m. paskelbtoje Pagrindinių teisių agentūros ataskaitoje3 atkreipiamas dėmesys į tai, kad 
yra išnaudojami darbuotojai migrantai, įskaitant į ES atvykstančius TŠP ir Sąjungos piliečius, 
kurie išvyksta į kitą ES šalį. Be kita ko, darbuotojams migrantams yra mokamas vos 5 EUR per 
dieną darbo užmokestis, jie verčiami grąžinti skolas prekiautojams žmonėmis ir tik po to jiems 
pradedamas mokėti menkas užmokestis, jie verčiami nakvoti krovinių konteineriuose, į kuriuos 
nėra tiekiamas nei vanduo, nei elektra. Šioje ataskaitoje buvo atskleista, kad su mažų garantijų 

1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/soteu_2020_en.pdf
2 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19%E2%80%91681-EN-N.pdf/c701972f-
6b4e-b432-57d2-91898ca94893
3 https://fra.europa.eu/en/news/2019/severe-labour-exploitation-migrant-workers-fra-report-calls-zero-tolerance-
severe-labour

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/soteu_2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19681-EN-N.pdf/c701972f-6b4e-b432-57d2-91898ca94893
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19681-EN-N.pdf/c701972f-6b4e-b432-57d2-91898ca94893
https://fra.europa.eu/en/news/2019/severe-labour-exploitation-migrant-workers-fra-report-calls-zero-tolerance-severe-labour
https://fra.europa.eu/en/news/2019/severe-labour-exploitation-migrant-workers-fra-report-calls-zero-tolerance-severe-labour
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darbu susiduriama įvairiuose sektoriuose, be kita ko, žemės ūkio, statybų, namų ekonomikos, 
apgyvendinimo, gamybos ir transporto.

Taip pat negalima nepaisyti dėl COVID-19 susidariusios padėties. Migrantai ir sezoniniai 
darbuotojai dažnai dirba mažų garantijų darbą, prastomis darbo sąlygomis, taip pat yra 
apgyvendinami reikalavimų neatitinkančiuose būstuose. Jei atsižvelgiant į tokią padėtį būtų 
sukurta atitinkama teisinė sistema, tai užtikrintų galimybę naudotis pajamų paramos 
priemonėmis, galimybę gauti socialinę apsaugą ir sveikatos priežiūros paslaugas. 

Europos Komisija teigia, kad į ES siekiama pritraukti įgūdžių turinčius ir talentingus žmones. 
Iš tiesų, su konkrečių įgūdžių turinčių žmonių trūkumu susiduriama įvairiuose ES darbo rinkos 
sektoriuose, kuriuose reikia tiek žemos, tiek vidutinės ar aukštos kvalifikacijos. Europos 
Komisija neseniai paskelbtoje Europos įgūdžių darbotvarkėje nurodė4, kad kartu su valstybėmis 
narėmis ketina rengti šiuolaikines ir visapusiškas nacionalines įgūdžių strategijas, o jas ketina 
įgyvendinti bendromis jėgomis su nacionalinėmis viešosiomis įdarbinimo agentūromis. Šiomis 
aplinkybėmis Komisija taip pat siūlo, kad šias pastangas būtų galima susieti su labiau 
strateginiu požiūriu į teisėtą migraciją, siekiant sėkmingiau pritraukti ir išsaugoti talentingus 
žmones.

Pranešėja savo pranešime atkreipia dėmesį į nemažai problemų, be kita ko, į tai, kad ES teisės 
aktai, kuriais reglamentuojama teisėta migracija, yra labai suskaidyti. Kadangi taikoma daug 
įvairių taisyklių, o reglamentavimas yra nevienodas, ES galiojanti sistema yra neaiški ir 
nepatraukli tiek TŠP, tiek pačioms valstybėms narėms. Nors sprendimai, kokie yra poreikiai 
rinkoje ir kiek leidimų dirbti turėtų būti išduota, lieka valstybių narių kompetencijoje, būtina 
stiprinti koordinavimą ir bendradarbiavimą, taip pat užtikrinti, kad trečiųjų šalių darbuotojams, 
kaip ir Sąjungos piliečiams, būtų taikomos ES galiojančios pagrindinės teisės. Taip pat reikia 
atlikti daugiau mokslinių tyrimų, siekiant suprasti, kaip į darbo rinką yra integruojami 
neekonominiai migrantai, kokios yra judumo Europos Sąjungoje tendencijos ir kokių 
mechanizmų reikia, kad darbo migrantų profilis atitiktų ES darbo rinkos poreikius.
 
Šiuo atžvilgiu pranešėja siūlo sukurti ES talentų rezervą, veikiantį kaip tarptautinė darbo 
paieškos ir pasiūlos suderinimo platforma, taip veiksmingai užtikrinant, kad būtų randami tie 
darbuotojai migrantai, kurių reikia ES darbo rinkoje. Ši platforma veiktų pagal vieno langelio 
principą ir joje darbdaviai galėtų skelbti, kokių įgūdžių turinčių žmonių ieško, o galimi 
darbuotojai galėtų sužinoti, kokie įgūdžiai yra paklausūs. Platforma būtų naudojama siekiant 
optimizuoti esamos darbo jėgos naudojimą Europos Sąjungoje, pateikti aiškią informaciją ir 
tiems, kurie nori pasiūlyti savo turimus įgūdžius, ir tiems, kurie ieško konkrečių įgūdžių 
turinčių asmenų. Pasitelkiant šią skaitmeninę platformą būtų sudarytos palankesnės sąlygos 
turimos informacijos sklaidai, užmegztas ryšys tarp įmonių ir institucijų ar įstaigų ir teikiama 
patikima paslauga, kad darbdaviams ir darbuotojams nereikėtų beprasmiškai laukti ištisus 
mėnesius.

Be to, Komisija turėtų apsvarstyti galimybę sukurti visoje ES veikiančią sistemą, kad būtų 
pritraukti savarankiškai dirbantys asmenys ir verslininkai.

Turi būti taikomas koordinuotas metodas. Kadangi šiuo metu galiojantys teisės aktai yra 
suskaidyti, tai reiškia, kad nevienodos taisyklės ir reglamentai taikomi skirtingoms darbuotojų 

4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_1196

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_1196
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grupėms ir asmenims, kurie siekia šeimos susijungimo. Viską dar labiau apsunkina sudėtingos 
procedūros ir tai, kad jos įgyvendinamos nepakankamai vienodai.

Europos Sąjunga atsidūrė svarbioje kryžkelėje. Šiandien priimti sprendimai nulems tai, kokioje 
Europoje gyvensime, kokios bus siūlomos galimybės ir kokių vertybių bus laikomasi.


