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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Vystymosi komitetą į savo pasiūlymą
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad aiški ir tinkamai parengta ekonominės migracijos politika gali padėti priimti 
dalinį trumpalaikį sprendimą dėl darbo jėgos trūkumo darbo rinkose, kuris atsiranda dėl 
vykstančių Europos gyventojų demografinių pasikeitimų; pažymi, kad, vykdant tokią
politiką, nereikia pamiršti skatinti valstybių darbo rinkų darbo potencialo (piliečių ir 
migrantų rezidentų) ir jį išnaudoti;

2. ragina valstybes nares patvirtinti teisingą skaidrią tvarką siekiant pagerinti migrantų
įsidarbinimo galimybes ir sukurti tinkamas darbo ir sveikatos priežiūros sąlygas, taip pat 
pagerinti firmų įdarbinimo sąlygas;

3. pabrėžia, kad migracija ir integracija yra glaudžiai susijusios, o siekiant, kad migracija būtų
sėkminga ir naudinga visoms susijusioms šalims, kartu su migracijos strategijomis turėtų b
ūti pateikiamos vientisos daugialypės integracijos strategijos;

4. pažymi, kad daugelis migrantų (nesvarbu, koks jų oficialus statusas) gyvena miestuose ir 
miesteliuose, kurie, naudodami turimus gebėjimus ir išteklius, turi kovoti su migracijos 
keliamomis problemomis ir išnaudoti galimybes; tai reikia numatyti visose migracijos ir 
vystymosi programose ir politikos kryptyse, įskaitant AENEAS ir EuropeAid programas;

5. pripažįsta, kad protų nutekėjimo reiškinys, kai dėl migracijos į ES mažėja trečiųjų šalių
intelektiniai, akademiniai ir profesiniai ištekliai, turi neigiamos įtakos tų šalių plėtrai, nes 
mažėja tų šalių profesiniai ištekliai; vis dėlto mano, kad reikia atkreipti dėmesį į nesą
žiningas agentūras, kurios apgaudinėdamos įdarbina kvalifikuotus darbuotojus; džiaugiasi 
Komisijos pasiūlymu skatinti apykaitinę migraciją, kai migrantai tarp savo gimtosios šalies 
ir tikslo šalies keliauja pirmyn ir atgal, įgytas žinias ir patirtį panaudodami savo gimtosiose 
šalyse; pabrėžia, kad kartu su apykaitine migracija svarbu numatyti integracijos priemones
išvykstantiems ir grįžtantiems migrantams; pabrėžia pilietinės visuomenės, NVO ir socialini
ų partnerių vaidmenį šiame procese; mano, kad naudos iš migracijos gaunančios valstybės 
narės turėtų padėti tenkinti mokymo poreikį trečiosiose šalyse; mano, kad gyvybiškai 
svarbu nustatyti prievartinės migracijos prevencijos priemones, ypač atsižvelgiant į
prekybos žmonėmis prevenciją, stebėjimą ir mažinimą;

6. taip pat džiaugiasi Komisijos pasiūlymais diskutuoti klausimais, susijusiais su leidimais 
gyventi ir dirbti, ir administruoti darbuotojų judumo programas, pagal kurias būtų galima 
suderinti migrantų turimas žinias ir besivystančios šalies poreikius;

7. pažymi tai, jog kartais darbuotojų iš trečiųjų šalių profesinė ir (arba) akademinė
kvalifikacija visai nepripažįstama arba sunkiai pripažįstama, o tai sukelia sunkumų šiems 
darbuotojams vienodomis sąlygomis patekti į ES valstybių narių darbo rinką; mano, kad 
dirbdami ES migrantai turėtų turėti teisę dalyvauti mokymo programose, kad galėtų
tobulinti savo profesinę kompetenciją;
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8. ragina Komisiją nedelsiant pradėti diskusijas su kilmės šalių vyriausybėmis siekiant 
parengti suderintus teisės aktus, sudarysiančius sąlygas migracijai ir profesinės patirties pl
ėtrai, ir suplanuoti finansinę ir techninę paramą; taip pat ragina, atsižvelgiant į šį dialogą
bei diskutuojant ir bendradarbiaujant su susijusiomis valstybėmis, skatinti konkrečių
priemonių plėtrą sektoriuose (t. y. sveikatos priežiūros, švietimo ir mokymo), itin 
paveiktuose protų nutekėjimo reiškinio; todėl ragina Komisiją parengti specialiai tam tikrai 
šaliai pritaikytas programas, kurios padėtų grąžinti žmogiškuosius, finansinius, 
ekonominius ir socialinius išteklius į besivystančias šalis, siekiant sustiprinti demokratijos 
vystymąsi ir pagrindinių vertybių paisymą ir jų laikymąsi;

9. pažymi, kad migrantai gali gerokai prisidėti prie savo gimtųjų šalių vystymosi 
panaudodami dirbant ar studijuojant ES įgytą patirtį, tik reikia pripažinti, kad kiekvienas 
migrantas turi asmeniškai nuspręsti, ar ir kaip prisidės prie savo gimtosios šalies vystymosi;

10. mano, kad į namus siunčiami pinigai sudaro labai svarbius besivystančių šalių finansinius 
srautus, ir džiaugiasi Komisijos pasiūlymais supaprastinti pinigų pervedimo procedūras, 
padaryti jas pigesnes ir suteikti galimybes migrantams, kurie nori dalį savo siunčiamų pinig
ų panaudoti kaip bet kokio pobūdžio investicijas savo gimtųjų šalių vystymuisi remti;

11. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą svarstyti priemones, kuriomis siekiama perkelti 
teises į pensiją, pripažinti kvalifikaciją ir nustatyti priemones, kurios palengvintų mokslo 
darbuotojų ir kitų aukštos kvalifikacijos darbuotojų judumą siekiant suteikti jiems galimyb
ę, jei jie to norėtų, grįžti į savo kilmės šalį ir sėkmingai joje integruotis;

12. tikisi, kad Komisija, imdamasi kovos su organizuota prekyba žmonėmis iš besivystančių
šalių priemonių, nelaikys nusikaltėliais šio reiškinio aukų, bet sutelks visas pastangas 
siekdama nubausti kaltininkus; pažymi, kad daug moterų, kurios yra prekybos žmonėmis 
aukos, neturi galimybės gauti teisinės ar socialinės apsaugos; ragina valstybes nares u
žtikrinti šioms moterims ilgalaikės teisės gyventi šalyse galimybę;

13. pažymi didėjantį darbuotojų migrantų išnaudojimą ir ragina valstybes nares užtikrinti 
Europos ir nacionalinių užimtumą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą ir visiems 
darbuotojams migrantams suteikti teisinę ir socialinę apsaugą nuo piktnaudžiavimo ir i
šnaudojimo;

14. pažymi, kad imigrantų iš besivystančių šalių ES atliekami moksliniai tyrimai ir mokymas 
turi būti siejami su tinkamų sąlygų jauniems verslininkams kūrimu tam, kad jie turėtų
daugiau motyvacijos investuoti savo gimtosiose šalyse siekiant užtikrinti, kad pinigų
perlaidos galėtų būti panaudojamos veiksmingiau;

15. pripažįsta MVĮ vaidmens svarbą kuriant darbo vietas ir skatinant vystymąsi; ragina Komisij
ą, bendradarbiaujant su Europos investicijų banku, rengti programas, kurios skatintų
migrantus daugiau investuoti į tokią veiklą;

16. pripažįsta, kad labai svarbu skatinti jaunus žmones išlaikyti ryšius su savo gimtąja šalimi ir 
suteikti jiems galimybę, jei jie taip nuspręstų, prisiimti įsipareigojimus prisidėti prie šalies 
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vystymosi; ragina Komisiją ir valstybes nares rengti įvairias jaunimo mainų programas, 
imtis iniciatyvų pagal 7-ąją mokslinių tyrimų pagrindų programą ir skatinti glaudesnius kult
ūrinius ir mokslo ryšius su susijusiomis trečiosiomis šalimis stiprinant ES ir besivystančių
šalių mokymo įstaigų bendradarbiavimą ir remti integravimosi priemones;

17. taip pat pripažįsta, kad, atsižvelgiant į naujausius pokyčius, reikia dar kartą svarstyti 
ribojamąsias laisvo darbuotojų migrantų iš naujųjų valstybių narių judėjimo priemones 
siekiant geriau išnaudoti esamą ES darbo jėgą;

18. ragina Komisiją kartu su valstybėmis narėmis skatinti ir plėtoti besivystančių šalių studentų
ir jaunų absolventų mainų programas (pvz., panašiai, kaip tai daroma pagal Erasmus, 
Erasmus–Mundus, Comenius, Sócrates ir Leonardo da Vinci programas, kurias 
įgyvendinant pasiekta gana gerų rezultatų), kurios padės pasiekti laikinosios migracijos 
tikslų, ir suteikti galimybę įgytas žinias ir patirtį perduoti savo kilmės šalies studentams ir 
absolventams;

19. ragina Komisiją ir valstybes nares gerinti ne finansinę, o visuomeninę arba profesinę
vystymosi pagalbos pusę, t.y. padėti šalims nustatyti savo migrantų buvimo vietas ir u
žmegzti su jais ryšius, atsižvelgiant į jaunų žmonių vaidmenį, gerinant pilietiškumą ir 
integracijos galimybes, bei įtraukti į šią veiklą svarbias ekonomine migracija suinteresuotas 
šalis, pvz., gimtosios ir tikslo šalių nevyriausybines organizacijas ir socialinius partnerius.



PE 367.806v02-00 6/7 AD\604885LT.doc

LT

AIŠKINAMOJI DALIS

Europos Sąjunga susiduria su didžiuliais sunkumais, kurių svarbiausias – demografinė kaita. D
ėl gyventojų senėjimo ES artimiausiu metu nebegalės patenkinti savo darbo rinkos paklausos.
Taigi būtina kurti aiškias ir tinkamai apibrėžtas strategijas ir politiką, kaip padėti užkirsti kelią
žalingiems ūkio ir socialiniams padariniams arba bent juos sumažinti.

Vienas iš galimų būdų, kaip patenkinti ES darbo rinkos paklausą, yra ekonominė migracija, 
t. y. migracija iš besivystančiųjų šalių į ES. Nors migracijos politika visada buvo valstybių narių
kompetencija, atėjo laikas į kylančius sunkumus reaguoti ES lygmeniu.

Vis dėlto reikia pažymėti, kad ekonominė migracija gali būti tik laikinas sprendimas ir turėtų b
ūti naudinga ne tik ES, bet ir emigrantų kilmės šalims.

Norėdama sumažinti žalingus protų nutekėjimo reiškinio padarinius migrantų kilmės šalyse ir 
padėti šioms šalims veiksmingai pasinaudoti didžiule grįžtančių migrantų teikiama nauda, ES 
turėtų raginti imtis įvairių priemonių, įskaitant apykaitinę migraciją (angl. circular migration), 
glaudesnius ryšius su migrantais, jaunimo kultūrinių ir mokslo mainų programų rengimą.
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