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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro rozvoj jako příslušný výbor, aby do 
svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. domnívá se, že jasná a dobře definovaná politika ekonomické migrace může poskytnout p
řípadné částečné krátkodobé řešení nedostatku na pracovních trzích vyplývajícího 
z demografických změn, kterými evropská populace prochází; připomíná, že taková
politika nesmí opomíjet prosazování a uskutečňování pracovního potenciálu vnitrostátních 
pracovních trhů (státních příslušníků a již v zemi usazených migrantů); 

2. vyzývá členské státy, aby přijaly spravedlivý a transparentní postup k usnadnění přístupu 
migrantů k zaměstnání se slušnými pracovními, zdravotními a bezpečnostními podmínkami 
a se slušnými podmínkami náboru pracovníků;

3. zdůrazňuje, že migrace a integrace jsou úzce spojené a že má-li být migrace úspěšná a mají-
li z ní všechny zúčastněné strany těžit, musejí být migrační strategie doprovázeny 
ucelenými vícerozměrovými integračními strategiemi; 

4. konstatuje, že většina migrantů (bez ohledu na jejich oficiální statut) žije ve městech a že 
tato města musejí reagovat na výzvy a příležitosti spojené s migrací s využitím všech 
pravomocí a dostupných zdrojů; to by se mělo odrážet ve všech migračních a rozvojových
programech a politikách včetně programů, jako jsou AENEAS a EuropeAid;

5. je si vědom skutečnosti, že fenomén „odlivu mozků“, při němž dochází k poklesu 
intelektuálních, akademických a profesionálních zdrojů ve třetích zemích z důvodu 
migrace do EU, má negativní dopad na celkový rozvoj těchto zemí, protože znamená odliv 
jejich profesionálních zdrojů; domnívá se však, že by měla být věnována pozornost 
bezohledným agenturám, které najímají školené pracovníky pod falešnou záminkou; vítá
návrh Komise podpořit kruhovou migraci, v rámci níž pobývají migranti střídavě ve své
zemi původu a v hostitelské zemi; zdůrazňuje, že je nezbytné, aby kruhovou migraci 
doprovázela integrační opatření pro odcházející a navracející se migranty; upozorňuje na 
úlohu občanské společnosti, nevládních organizací a sociálních partnerů v tomto procesu;
domnívá se, že členské státy, které mají z migrace prospěch, by měly rovněž přispívat na 
potřeby vzdělávání ve třetích zemích; domnívá se, že je nezbytné přijmout ustanovení
zabraňující nucené migraci, zejména s ohledem na prevenci, sledování a omezení obchodu
s lidmi;

6. rovněž vítá návrh Komise vést dialog o záležitostech týkajících se povolení k pobytu a 
pracovních povolení a spravovat programy mobility pro migrující pracovníky, které sladí
dostupné schopnosti migrantů s potřebami rozvojové země;

7. připomíná, že skutečnost, že některé odborné a/nebo akademické vzdělání pracovníků ze t
řetích zemí není buď uznáváno vůbec, nebo jen s obtížemi, může zkomplikovat vstup t
ěchto pracovníků na pracovní trh členských států EU za rovných podmínek; domnívá se, 
že migranti by v době, kdy jsou zaměstnáni v EU, měli mít přístup ke školícím program
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ům, aby mohli rozvinout své profesionální dovednosti;

8. vyzývá Komisi, aby bezodkladně zahájila dialog s vládami zemí původu s cílem dosáhnout 
vyrovnané právní úpravy, včetně finanční a technické pomoci, která umožní migraci a 
rozvoj odborných zkušeností; vyzývá ji, aby v kontextu tohoto dialogu a ve spolupráci 
s dotčenými zeměmi hlouběji rozvinula konkrétní opatření v odvětvích zvláště postižených 
odlivem mozků (např. zdravotnictví, vzdělání a odborná příprava); vyzývá tedy Komisi, 
aby připravila specifické programy pro každou zemi, které rozvojovým zemím pomohou 
získat zpět lidský, finanční, hospodářský a sociální kapitál, a povedou tak k posílení
demokratického rozvoje a dodržování základních hodnot;

9. upozorňuje, že migranti mohou díky zkušenostem získaným při práci či studiu v EU k 
rozvoji své vlasti významně přispět, je však třeba si uvědomit, že by mělo být osobní
volbou každého migranta, zda a jak chce k rozvoji své vlasti přispívat;

10. domnívá se, že finanční převody znamenají pro rozvojové země velmi důležitý tok financí
a vítá návrhy Komise na usnadnění a zlevnění převodů a na umožnění migrantům, kteří o 
to budou mít zájem, použít část finančních převodů k libovolné investici, jež podpoří
rozvoj v jejich vlasti;

11. vítá návrh Komise zvážit opatření týkající se převodu penzijních práv, uznávání kvalifikací
a fungování mechanismů k usnadnění mobility výzkumných pracovníků a jiných odborník
ů, jež by jim umožnila, budou-li si to přát, vrátit se do země svého původu a účinně se zde 
znovu začlenit;

12. očekává, že Komise při přijímání opatření proti organizovanému obchodu s lidmi z 
rozvojových zemí nebude kriminalizovat oběti, ale zaměří se na potrestání pachatelů; 
upozorňuje, že mnohé ženy, které jsou oběťmi obchodování s lidmi, nemají přístup 
k právní či sociální ochraně; vyzývá členské státy, aby těmto ženám umožnily dlouhodobý
pobyt;

13. upozorňuje na rostoucí vykořisťování migrujících pracovníků a vyzývá členské státy, aby 
zajistily prosazování evropských i vnitrostátních právních předpisů v oblasti zaměstnanosti 
a poskytly všem migrujícím pracovníkům právní i občanskou ochranu proti zneužívání a 
vykořisťování;

14. zdůrazňuje, že výzkumné činnosti a odbornou přípravu, kterými se přistěhovalci
z rozvojových zemí v EU zabývají, musí doprovázet vytváření vhodných podmínek pro 
mladé podnikatele, aby byli více motivováni k investicím ve svých zemích původu, s cílem 
zajistit účinnější využívání finančních převodů;

15. uznává význam role, kterou hrají MSP při tvorbě pracovních míst a přispívání k rozvoji; 
vybízí Komisi, aby ve spolupráci s Evropskou investiční bankou vyvinula programy, které
podnítí migranty k investování více prostředků do těchto podniků;
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16. je si vědom toho, že je nutné podporovat mladé lidi, aby si zachovali určitý vztah ke své
zemi původu a umožnit jim, pokud si to budou přát, dlouhodobě přispívat k jejímu rozvoji; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby připravovaly různé výměnné programy, přijímaly 
iniciativy v rámci 7. rámcového programu a podporovaly bližší kulturní a vzdělávací vazby 
s příslušnými třetími zeměmi, a posilovaly tak spolupráci mezi vzdělávacími systémy v EU 
a rozvojových zemích a podporovaly reintegrační opatření; 

17. rovněž uznává potřebu přehodnotit ve světle nedávného vývoje restriktivní opatření zabra
ňující volnému pohybu migrujících pracovníků z nových členských států s cílem lépe vyu
žít stávající pracovní síly v EU; 

18. vyzývá Komisi, aby (spolu s členskými státy) podporovala rozvoj výměnných programů
pro studenty a mladé absolventy z rozvojových zemí, jež budou pomáhat – jako například 
programy Erasmus, Erasmus Mundus, Comenius, Socrates a Leonardo da Vinci (které
dosáhly poměrně dobrých výsledků) – zajišťovat cíle dočasné migrace a umožní, aby se
zkušenosti a osvědčené postupy přenášely do zemí původu těchto studentů a absolventů;

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby zlepšily nefinanční, sociálně-profesní stránku rozvojové
pomoci tím, že pomohou jednotlivým zemím zmapovat jejich diaspory a vytvořit s nimi 
vazby, vyhodnotit úlohu mladých lidí, zlepšit integraci a postoj k občanství a propojit p
říslušné subjekty v oblasti hospodářské migrace, jako jsou nevládní organizace a sociální
partneři v zemích původu a cílových zemích;
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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropská unie čelí mnohým výzvám a demografické změny patří mezi ty nejpodstatnější. Kvůli 
stárnutí populace nebude EU ve velmi blízké budoucnosti schopná uspokojit poptávku 
pracovního trhu. Proto je nutné připravit jasné a dobře definované strategie a politiky, které by 
pomohly předejít škodlivým hospodářským a sociálním důsledkům nebo je alespoň zmírnit.

Jednou z možností, jak na požadavky pracovního trhu EU reagovat, je ekonomická migrace z 
rozvojových zemí do EU. Přestože migrační politika byla vždy v kompetenci členských států, 
je čas vzniklé problémy řešit na úrovni EU.

Je však třeba upozornit na to, že ekonomická migrace může být pouze dočasným řešením a 
musí znamenat přínos nejen pro EU, ale také pro zemi původu přistěhovalce. 

Aby došlo ke zmírnění negativních dopadů odlivu mozků na země původu migrantů a aby tyto 
země mohly efektivněji využít značné výhody, jež jim vracející se migranti přinášejí, měla by 
EU podpořit různá opatření, jako např. kruhovou migraci, užší vazby s diasporou a přípravu 
kulturních a vzdělávacích výměnných programů pro mladé lidi.
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