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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie nowych sposobów legalnej migracji zarobkowej
(2020/2010(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 3 ust. 2, oraz 
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w szczególności jego art. 79,

– uwzględniając Europejską Konwencję Ochrony Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności, a w szczególności art. 2 Protokołu nr 4,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 45,

– uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r., w szczególności jej 
art. 13,

– uwzględniając międzynarodowe normy pracy dotyczące migracji zarobkowej przyjęte 
przez Międzynarodową Konferencję Pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz 
Międzynarodową konwencję o ochronie praw wszystkich pracowników migrujących i 
członków ich rodzin przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 18 grudnia 1990 
r.

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 13 maja 2015 r. pt. „Europejski program w 
zakresie migracji” (COM(2015)0240),

– uwzględniając komunikaty Komisji z dnia 6 kwietnia 2016 r. pt. „W kierunku reformy 
wspólnego europejskiego systemu azylowego i zwiększenia liczby legalnych sposobów 
migracji do Europy” (COM(2016)0197) oraz z dnia 12 września 2018 r. pt. „Większe 
możliwości legalnej migracji do Europy: niezbędny element zrównoważonej i 
kompleksowej polityki migracyjnej” (COM(2018)0635),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 23 września 2020 r. dotyczący nowego paktu 
o migracji i azylu (COM(2020)0609),

– uwzględniając plan działania oraz deklarację polityczną przyjęte podczas szczytu UE–
Afryka w sprawie migracji, który odbył się w Valletcie w dniach 11–12 listopada 2015 
r., w szczególności ich odpowiednie części dotyczące legalnej migracji i mobilności,

– uwzględniając Globalne porozumienie ONZ na rzecz bezpiecznej, uporządkowanej i 
legalnej migracji przyjęte w dniu 10 grudnia 2018 r.,

– uwzględniając kryzysowy fundusz powierniczy UE dla Afryki,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie sytuacji na Morzu 



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

PL

Śródziemnym i potrzeby całościowego podejścia UE do problematyki migracji1,

– uwzględniając swój dokument roboczy z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie rozwijania 
odpowiednich legalnych kanałów migracji ekonomicznej2,

– uwzględniając badania Departamentu Tematycznego ds. Praw Obywatelskich i Spraw 
Konstytucyjnych Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Wewnętrznej z września 2015 r. pt. 
„Exploring new avenues for legislation for labour migration to the European Union” 
[„Poszukiwanie nowych sposobów prawnego uregulowania migracji zarobkowej w Unii 
Europejskiej”], z października 2015 r. pt. „EU cooperation with third countries in the 
field of migration” [„Współpraca UE z państwami trzecimi w zakresie migracji”] oraz 
badanie Biura Analiz Parlamentu Europejskiego z marca 2019 r. pt. „The cost of non-
Europe in the area of legal migration” [„Koszt braku działań na poziomie europejskim 
w obszarze legalnej migracji”],

– uwzględniając przeprowadzoną przez Komisję w dniu 29 marca 2019 r. „Ocenę 
adekwatności prawodawstwa UE w dziedzinie legalnej migracji” („ocena 
adekwatności”),

– uwzględniając analizy Europejskiej Sieci Migracyjnej,

– uwzględniając analizy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju,

– uwzględniając działania i sprawozdania specjalnego sprawozdawcy ONZ dotyczące 
praw człowieka w odniesieniu do migrantów,

– uwzględniając prace, sprawozdania i rezolucje Rady Europy,

– uwzględniając działania i sprawozdania Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji 
(IOM),

– uwzględniając dorobek prawny UE dotyczący migracji zarobkowej opracowany w 
latach 2004–2016, który reguluje warunki wjazdu i pobytu oraz prawa pracowników 
będących obywatelami państw trzecich i obejmuje:

– dyrektywę Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i 
pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym 
wysokich kwalifikacji (dyrektywa w sprawie niebieskiej karty)3,

– dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/98/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w 
sprawie procedury jednego wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli państw trzecich 
na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego oraz w sprawie wspólnego 
zbioru praw dla pracowników z państw trzecich przebywających legalnie w państwie 
członkowskim4,

1 Dz.U. C 58 z 15.2.2018, s. 9.
2 PE573.223v01-00.
3 Dz.U. L 155 z 18.6.2009, s. 17.
4 Dz.U. L 343 z 23.12.2011, s. 1.
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– dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w 
sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w 
charakterze pracownika sezonowego5,

– dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE z dnia 15 maja 2014 r. w 
sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia 
wewnątrz przedsiębiorstwa6,

– dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/801 z dnia 11 maja 2016 r. w 
sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia 
badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, programach 
wymiany młodzieży szkolnej lub projektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy w 
charakterze au pair7,

– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 7 czerwca 2016 r. dotyczący dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli 
państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich 
umiejętności (COM(2016)0378) oraz odpowiednie stanowiska przyjęte przez Parlament 
Europejski i Radę w 2017 r.,

– uwzględniając dyrektywy regulujące warunki wjazdu i pobytu obywateli państw 
trzecich oraz prawa innych, bardziej ogólnych kategorii obywateli państw trzecich, takie 
jak dyrektywy w sprawie prawa do łączenia rodzin i statusu obywateli państw trzecich, 
którzy są rezydentami długoterminowymi,

– uwzględniając dyrektywy regulujące warunki wjazdu i pobytu obywateli państw 
trzecich, którzy nie przyjeżdżają na terytorium UE w celu podjęcia pracy, ale mają do 
tego prawo, takie jak dyrektywy przyznające osobom objętym ochroną 
międzynarodową prawo dostępu do zatrudnienia i samozatrudnienia z zastrzeżeniem 
uznania ich statusu lub przyznające wnioskodawcom ubiegającym się o ochronę 
międzynarodową dostęp do rynku pracy nie później niż dziewięć miesięcy od dnia 
złożenia wniosku,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości 
i Spraw Wewnętrznych (A9-0000/2020),

1. wychodzi z założenia, że ludzie stale przemieszczają się i że należy odpowiednio 
zarządzać migracją; uważa, że aby zająć się kwestią legalnej migracji, najlepiej jest 
zacząć od najbardziej oczywistych usprawnień polityki i przejść do bardziej ambitnych 

5 Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 375.
6 Dz.U. L 157 z 27.5.2014, s. 1. Osoby przenoszone wewnątrz przedsiębiorstwa są oddelegowywane z 
przedsiębiorstwa mającego siedzibę poza UE do podmiotu należącego do tej samej grupy przedsiębiorstw 
mających siedzibę w UE.
7 Dz.U. L 132 z 21.5.2016, s. 21.
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reform;

Obecne ramy prawne UE

2. zauważa, że w art. 79 TFUE przewidziano zarządzanie legalną migracją na szczeblu 
Unii i zobowiązano państwa członkowskie do rozwijania wspólnej polityki 
imigracyjnej, w tym wspólnych zasad dotyczących warunków wjazdu i pobytu 
obywateli państw trzecich oraz praw, jakie przysługują im podczas legalnego pobytu w 
Unii; uznaje, że w art. 79 ust. 5 TFUE zastrzeżono prawo państw członkowskich do 
ustalania wielkości napływu obywateli państw trzecich przybywających na ich 
terytorium w poszukiwaniu pracy;

3. podkreśla stwierdzony przez Komisję w ramach oceny adekwatności pozytywny wpływ 
ram UE na legalną migrację, w tym pewien stopień harmonizacji warunków, procedur i 
praw, a także większą pewność prawną dla obywateli państw trzecich, pracodawców i 
administracji;

4. przypomina, że istniejące ramy prawne regulujące legalną migrację do Unii są 
rozdrobnione, skupiają się wyłącznie na określonych kategoriach pracowników, nie 
traktują tych kategorii w ten sam sposób i dopuszczają istnienie równoległych 
krajowych ram prawnych, co powoduje powstanie sytuacji konkurencji między nimi 
oraz ramami unijnymi;

5. uważa, że takie podejście służy jedynie zaspokojeniu krótkoterminowych potrzeb i nie 
jest zgodne z celem Unii, jakim jest kompleksowe podejście do polityki migracyjnej;

6. podkreśla, że w ramach oceny adekwatności Komisja doszła do podobnych wniosków i 
wskazała na konieczność usunięcia niespójności, luk i niedociągnięć za pomocą szeregu 
środków, w tym środków legislacyjnych;

Przyjęcie uproszczonego podejścia

7. zwraca uwagę, że obecne ramy prawne i rozbieżne wdrażanie obowiązujących 
dyrektyw przez państwa członkowskie doprowadziły do wielu niespójności w 
odniesieniu do obywateli państw trzecich w zakresie równego traktowania, warunków 
wjazdu i ponownego wjazdu, zezwoleń na pracę, statusu pobytu, mobilności wewnątrz 
UE, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, uznawania kwalifikacji i 
łączenia rodzin; podkreśla, że niespójności te stwarzają również utrudnienia dla 
przedsiębiorstw, które zatrudniają obywateli państw trzecich8;

8. podkreśla wartość dodaną posiadania unijnych ram prawnych w dziedzinie legalnej 
migracji w ramach całościowego podejścia do migracji, ponieważ stwarzają one 
możliwości za pośrednictwem legalnych ścieżek dla osób poszukujących pracy, 
zachęcają do legalnej migracji, przyciągają pracowników, których potrzebują rynki 
pracy UE, oraz zapewniają traktowanie pracowników będących obywatelami państw 

8 Podczas oceny adekwatności stwierdzono, że w następujących głównych obszarach występuje najwięcej 
problemów z wewnętrzną spójnością: procedury składania wniosków, warunki przyjęcia i pobytu (w tym powody 
odrzucenia i wycofania wniosku), warunki równego traktowania, mobilność wewnątrz UE i łączenie rodzin.
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trzecich zgodnie z prawami podstawowymi w UE;

9. podkreśla, że lepsze i bardziej spójne wdrażanie obecnych ram prawnych oraz lepsze 
egzekwowanie praw określonych w obowiązujących dyrektywach to pierwsze 
praktyczne działania, które należy podjąć;

10. zaleca uproszczenie i harmonizację ram prawnych poprzez ujednolicenie przepisów 
dotyczących procedur składania wniosków, podstaw przyjęcia i odmowy przyjęcia, 
gwarancji proceduralnych, równego traktowania, dostępu do rynku pracy, jedności 
rodziny i mobilności wewnątrz UE we wszystkich istniejących dyrektywach w sprawie 
legalnej migracji;

11. wzywa Komisję do zaproponowania odpowiednich działań ustawodawczych w celu 
poprawy istniejących dyrektyw poprzez dostosowanie ich do najbardziej korzystnych 
przepisów;

Poprawa mobilności wewnątrz UE 

12. podkreśla fakt, że wewnątrzunijna mobilność obywateli państw trzecich jest kluczowym 
elementem polityki UE w obszarze legalnej migracji, ponieważ zapewnia ona wyraźną 
wartość dodaną, której nie można osiągnąć na szczeblu państw członkowskich; 
przypomina, że swobodny przepływ pracowników przyczynia się do dopasowywania 
popytu i podaży na rynkach pracy UE;

13. podkreśla, że bardziej zharmonizowane przepisy ułatwiające mobilność wewnątrz UE 
stanowiłyby zachętę dla obywateli państw trzecich, byłyby pozytywnym środkiem dla 
pracodawców i pomogłyby państwom członkowskim wypełnić luki na ich rynkach 
pracy; podkreśla ponadto, że umożliwiłoby to obywatelom państw trzecich 
przebywającym w UE poprawę procesu swojej integracji;

14. zauważa, że w niedawno przyjętych dyrektywach w sprawie studentów i naukowców 
oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych przyznano obywatelom państw 
trzecich bardziej rozległe prawa do mobilności niż w przyjętych wcześniej dyrektywach 
w sprawie legalnej migracji, takich jak pierwotna dyrektywa w sprawie niebieskiej 
karty;

15. zaleca, aby pierwszym krokiem w kierunku uproszczenia było wzmocnienie praw do 
mobilności wewnątrz UE we wszystkich istniejących dyrektywach w sprawie legalnej 
migracji; ponownie stwierdza, że Komisja powinna zaproponować odpowiednie 
działania ustawodawcze;

Tworzenie puli talentów

16. podkreśla potrzebę posiadania nowych narzędzi, które pomogą dopasowywać 
pracodawców do potencjalnych pracowników; podkreśla fakt, że pracodawcy i 
obywatele państw trzecich muszą otrzymywać lepsze informacje na temat legalnej 
migracji do UE oraz że należy zintensyfikować zorganizowany i znaczący dialog z 
odpowiednimi państwami trzecimi na temat legalnej migracji;

17. w związku z tym proponuje opracowanie unijnej platformy gromadzącej talenty, która 
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miałaby służyć jako punkt kompleksowej obsługi dla pracowników będących 
obywatelami państw trzecich, pracodawców UE i administracji krajowych; zaleca, aby 
objęło to wszystkie sektory zatrudnienia, w tym te uznane za średnio lub nisko- 
opłacane; zauważa, że zaangażowanie publicznych służb zatrudnienia w taką platformę 
zarówno w UE, jak i w państwach pochodzenia, mogłoby przyczynić się do poprawy 
partnerstw między nimi;

18. zaleca ułatwienie uznawania dyplomów, świadectw i innych kwalifikacji zawodowych, 
w tym nabycia umiejętności drogą formalną i pozaformalną w państwach trzecich; 
nalega, aby państwa członkowskie niezwłocznie wprowadziły mechanizmy i ustalenia 
dotyczące walidacji doświadczenia zawodowego oraz uczenia się pozaformalnego i 
nieformalnego zgodnie z zaleceniem Rady z 2012 r.9;

Wzmocnienie stosunków z państwami trzecimi oraz promowanie legalnych ścieżek

19. popiera globalną i regionalną współpracę w zakresie migracji w celu zwiększenia 
dostępności i elastyczności ścieżek legalnej migracji; wyraża nadal przekonanie, że 
zwiększenie liczby legalnych kanałów migracji przyczyniłoby się do ograniczenia 
nielegalnej migracji, osłabiłoby model biznesowy przemytników, ograniczyłoby handel 
ludźmi i wyzysk pracowników, wzmocniłoby równe szanse dla wszystkich 
pracowników oraz zapewniłoby legalną ścieżkę dla osób, które w przeciwnym 
przypadku mogłyby nielegalnie migrować do Unii;

20. podkreśla ważną rolę przekazów pieniężnych i korzyści, jakie bezpieczna, legalna i 
uporządkowana migracja przynosi państwom wysyłającym i przyjmującym; popiera 
wysiłki na rzecz rozwiązania kwestii „drenażu mózgów” i „pozyskiwania mózgów” 
poprzez dalsze rozwijanie instrumentów umożliwiających migrację cyrkulacyjną;

Opracowanie ram prawnych UE

21. przypomina, że UE pozostaje w tyle w światowym wyścigu o talenty; nadal angażuje 
się w dążenia do starannego przeglądu dyrektywy w sprawie niebieskiej karty w celu 
wniesienia wartości dodanej w aspekcie harmonizacji, uznawania umiejętności, 
uproszczenia procedur i poprawy mobilności wewnątrz UE;

22. jest zdania, że polityka UE w zakresie legalnej migracji powinna reagować na 
niedobory siły roboczej; zaleca, aby Unia opracowała swoje ramy prawne w celu 
objęcia nimi w szerszym zakresie obywateli państw trzecich poszukujących pracy w 
zawodach wymagających niskich lub średnich kwalifikacji10;

23. zauważa w tym kontekście, że obywatele państw trzecich są często zatrudniani w 
sektorze opieki domowej11; zwraca się do Komisji o przedstawienie projektu dyrektywy 

9 Zalecenie Rady z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego 
(Dz.U. C 398 z 22.12.2012, s. 1).
10 zob. np. Europejska Sieć Migracyjna, Determining labour shortages and the need for labour migration from third 
countries in the EU [Określanie niedoborów siły roboczej i zapotrzebowania na migrację zarobkową z państw 
trzecich w UE], Komisja Europejska, Bruksela, 2015;
11 zob. również: Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, The cost of non-Europa in the area of legal migration 
[Koszt braku działań na poziomie europejskim w obszarze legalnej migracji], Parlament Europejski, Bruksela, 
2019, s. 21–22.
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ustanawiającej warunki wjazdu i pobytu dla opiekunów domowych;

24. wzywa Komisję do rozważenia możliwości opracowania ogólnounijnego systemu 
mającego na celu przyciągnięcie osób prowadzących działalność na własny rachunek 
lub przedsiębiorców, szczególnie w celu ułatwienia im działalności transgranicznej;

25. uznaje, że dyrektywy sektorowe nie stanowią panaceum ani na potrzeby rynku pracy 
UE, ani na kwestię legalnej migracji; uważa, że w perspektywie średnioterminowej UE 
musi odejść od podejścia sektorowego i przyjąć kodeks imigracyjny określający ogólne 
zasady dotyczące wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich poszukujących 
zatrudnienia w Unii;

26. zwraca uwagę, że taki nadrzędny instrument legislacyjny usunąłby rozbieżne wymogi 
ustanowione w państwach członkowskich i zapewniłby niezbędne uproszczenie i 
harmonizację przepisów, nie dyskryminując żadnego sektora zatrudnienia ani żadnego 
rodzaju pracowników;

°
° °

27. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji.
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UZASADNIENIE

W swoim orędziu o stanie Unii w 2020 r.1 przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Von 
der Leyen wskazała utworzenie legalnych ścieżek migracji pośród kluczowych działań 
mających na celu rozwiązanie problemu nielegalnej migracji w Europie. 

W istocie naiwnością byłoby sądzić, że istnieje jedno wystarczające rozwiązanie. Migracja, 
nielegalna lub legalna, zawsze była i będzie częścią naszej historii. Kiedy zrozumie się 
najważniejsze wyzwania stojące przed Unią Europejską i wyzwania globalne – takie jak zmiana 
klimatu, głód, wojny i nierówności – staje się jasne, że UE musi zrobić znacznie więcej. 

Niniejsze sprawozdanie dotyczy legalnej migracji zarobkowej i zaleca podejście stopniowe, 
polegające na natychmiastowym zajęciu się najpilniejszymi kwestiami, dążeniu do 
rozszerzenia sektorów regulowanych prawem UE, a następnie rozważeniu bardziej 
kompleksowej reformy polityki UE w zakresie legalnej migracji. W UE istnieją aspekty 
rzeczywistości, które nie zostały odpowiednio uwzględnione: starzenie się społeczeństwa, 
wyzysk pracowników zagranicznych, realia migracji i światowy wyścig o talenty.

Według sprawozdania na temat starzenia się społeczeństwa z 2019 r.2 prawie jedna piąta 
ludności żyjącej w UE-28 na początku 2018 r. miała 65 lat lub więcej. W sprawozdaniu 
przewidziano, że w ciągu następnych trzech dziesięcioleci liczba osób starszych w Unii 
Europejskiej będzie rosnąć, osiągając w 2050 r. najwyższy poziom 149,2 miliona 
mieszkańców; odsetek osób starszych w całkowitej liczbie ludności również będzie stopniowo 
wzrastał i przewiduje się, że osiągnie on 28,5 % w 2050 r.

Mając to na uwadze, w połączeniu z lukami zidentyfikowanym na rynku pracy, nowa polityka 
w zakresie legalnej migracji jest jednym z czterech filarów zrównoważonego zarządzania 
migracjami w UE. 

W swoim komunikacie dotyczącym nowego paktu o migracji i azylu Komisja Europejska 
uznaje korzyści, jakie legalna migracja przynosi społeczeństwu i gospodarce. Chociaż państwa 
członkowskie zachowują prawo do określania wielkości napływu obywateli państw trzecich 
przybywających na ich terytorium w celu zatrudnienia, istnieje szansa wypełnienia luk na rynku 
pracy przy jednoczesnym zaoferowaniu tym pracownikom odpowiednich możliwości i 
warunków pracy, których tak często się odmawia.

W sprawozdaniu Agencji Praw Podstawowych z 2019 r.3 zwrócono uwagę na wyzysk 
pracowników migrujących, w tym obywateli państw trzecich przybywających do UE i 
obywateli UE, którzy przenoszą się do innego państwa członkowskiego. Wyzyskiwani 
pracownicy zarabiają zaledwie 5 euro dziennie, są zmuszani do spłaty długu handlarzom 
ludźmi, jeszcze zanim zaczną zarabiać, i śpią w kontenerach, bez wody czy prądu. W 

1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/state_of_the_union_pl_1.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/state_of_the_union_pl_1.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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sprawozdaniu rzucono światło na niepewne zatrudnienie w sektorach takich jak rolnictwo, 
budownictwo, praca w gospodarstwach domowych, hotelarstwo, produkcja i transport.

Nie należy również ignorować sytuacji spowodowanej przez COVID-19. Pracownicy 
migrujący i sezonowi są często zatrudniani w niepewnych zawodach, mają złe warunki pracy i 
są zakwaterowani w mieszkaniach o niskim standardzie. Opracowanie odpowiednich ram 
prawnych, aby zaradzić tej sytuacji, mogłoby zapewnić dostęp do środków wsparcia dochodu, 
ochrony socjalnej i opieki zdrowotnej. 

Komisja Europejska mówi o przyciąganiu umiejętności i talentów do UE. Rynek pracy UE 
istotnie stoi w obliczu problemu, jakim jest niedobór wykwalifikowanej siły roboczej w 
sektorach niskiego, średniego i wysokiego szczebla. W niedawno opublikowanym europejskim 
programie na rzecz umiejętności Komisja Europejska stwierdziła4, że będzie współpracować z 
państwami członkowskimi nad opracowaniem nowoczesnych i kompleksowych strategii 
krajowych w zakresie umiejętności oraz połączy siły z krajowymi publicznymi agencjami 
zatrudnienia, aby te strategie realizować. W tym miejscu proponuje również, że mogłoby to być 
połączone z bardziej strategicznym podejściem do legalnej migracji, ukierunkowanym na 
lepsze przyciąganie i zatrzymywanie talentów.

Sprawozdawczyni porusza w swoim sprawozdaniu szereg kwestii, w tym wskazuje na fakt, że 
prawodawstwo UE dotyczące legalnej migracji jest bardzo fragmentaryczne. Mnogość różnych 
zasad i przepisów sprawia, że ramy UE są niejasne i mało atrakcyjne zarówno dla obywateli 
państw trzecich, jak i samych państw członkowskich. Chociaż decyzja o tym, jakie są potrzeby 
ich rynku i ile zezwoleń na pracę należy wydać, należy do kompetencji państw członkowskich, 
to jednak konieczna jest zwiększona koordynacja i współpraca, a także zapewnienie, aby 
pracownicy będący obywatelami państw trzecich, podobnie jak obywatele UE, byli traktowani 
w UE zgodnie z prawami podstawowymi. Potrzebne są także intensywniejsze badania w celu 
zrozumienia integracji migrantów z przyczyn innych niż ekonomiczne na rynku pracy, 
wzorców mobilności wewnątrz UE oraz mechanizmów niezbędnych do dostosowania profilu 
migrantów zarobkowych do potrzeb rynków pracy UE.
 
W związku z tym sprawozdawczyni proponuje utworzenie puli talentów: platformy 
dopasowującej, która zapewniłaby skuteczne międzynarodowe dopasowanie pracowników 
migrujących do wymogów unijnego rynku pracy. Punktu kompleksowej obsługi, w którym 
pracodawcy mogą ogłaszać zapotrzebowanie na umiejętności i gdzie potencjalni pracownicy 
mogą dowiedzieć się, na jakie umiejętności jest popyt. Platforma ta byłaby używana do 
optymalizacji wykorzystywania bieżącej siły roboczej w UE w celu dostarczenia jasnych 
informacji osobom oferującym swoje kwalifikacje oraz tym, którzy potrzebują konkretnych 
umiejętności. Platforma cyfrowa ułatwiłaby dostęp do informacji, łącząc przedsiębiorstwa z 
instytucjami lub organami władzy oraz zapewniając niezawodne usługi, które nie pozwolą 
pracodawcom i pracownikom czekać przez wiele miesięcy.

Ponadto Komisja powinna rozważyć opracowanie ogólnounijnego systemu mającego na celu 
przyciągnięcie osób prowadzących działalność na własny rachunek i przedsiębiorców.

Potrzebne jest skoordynowane podejście. Istniejące rozdrobnienie prawne oznacza, że istnieją 
różne zasady i przepisy dla poszczególnych grup pracowników oraz dla tych, którzy pragną 

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

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1196
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połączyć się z rodziną. Sytuację pogarszają skomplikowane procedury i ich niejednolite 
wdrażanie.

Unia Europejska znajduje się w przełomowej chwili. Podjęte dziś decyzje wpłyną na Europę, 
w której będziemy żyć, na oferowane możliwości i podtrzymywanie wartości.


