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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Attīstības komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka skaidra un nepārprotama ekonomiskās migrācijas politika var sniegt daļēju 
īslaicīgu risinājumu darbaspēka trūkumam, ko rada patlaban Eiropa notiekošās demogr
āfiskās pārmaiņas; atzīmē, ka īstenojot šādu politiku, nedrīkst nevērīgi izturēties pret dal
ībvalstu darba tirgu potenciāla izmantošanu tā veicināšanu (valstspiederīgie un legāli dz
īvojošie migranti);

2. aicina dalībvalstis pieņemt godīgu un pārredzamu procedūru, lai veicinātu migrantu piekļū
šanu nodarbinātībai ar labiem darba, veselības aizsardzības un drošības apstākļiem, kā arī
labiem noteikumiem personāla pieņemšanai darbā uzņēmumos;

3. norāda, ka migrācija un integrācija ir cieši saistītas, un lai migrācija būtu veiksmīga, kā arī
lai visas iesaistītās puses gūtu labumu, migrācijas stratēģijām jāpievieno vienotas 
daudzdimensiju integrācijas stratēģijas;

4. atzīmē, ka lielākā daļa migrantu (neatkarīgi no to oficiālā statusa) dzīvo mazpilsētās un 
lielpilsētās un ka šīm mazpilsētām un lielpilsētām jāreaģē uz migrācijas radītajām problēm
ām un iespējām, kas saistītas ar migrāciju, izmantojot visus pieejamos spēkus un resursus; 
to jāatspoguļojas visās migrācijas un attīstības programmās un politiskajās darbībās, 
tostarp tādās programmās kā AENEAS un EuropeAid;

5. atzīst, ka intelektuālā potenciāla aizplūšana uz ārvalstīm (brain drain), kad trešās valstīs 
samazinās augstskolu mācību spēku, intelektuālo un profesionālu darbinieku skaits, viņiem 
emigrējot uz ES, negatīvi ietekmē šo valstu attīstību kopumā, samazinot to profesionālos 
resursus; tomēr uzskata, ka ir jāpievērš uzmanība negodīgām aģentūrām, kas pieņem darbā
kvalificētus darbiniekus, sniedzot nepatiesus aizbildinājumus; atzinīgi vērtē Komisijas 
priekšlikumu veicināt atgriezenisko migrāciju, kad migranti ceļo gan no izcelsmes valsts uz 
galamērķa valsti, gan otrādi, tādējādi nododot iegūtās zināšanas un pieredzi savai 
izcelsmes valstij; norāda, ka atgriezeniskā migrācija ir jāīsteno kopā ar integrācijas pas
ākumiem attiecībā uz migrantiem, kas gan izbrauc no valsts, gan atgriežas tajā; norāda uz 
pilsoniskās sabiedrības, NVO un šī procesa sociālo partneru nozīmi; uzskata, ka dalībvalst
īm, kas gūst labumu no migrācijas, vajadzētu arī dot ieguldījumu trešās valstīs nepiecie
šamo apmācības pasākumu īstenošanā; uzskata, ka svarīgi ir izstrādāt noteikumus 
piespiedu migrācijas novēršanai, jo īpaši attiecībā uz cilvēku tirdzniecības novēršanu, 
uzraudzību un samazināšanu;

6. atzinīgi vērtē arī Komisijas priekšlikumus rīkot dialogu par uzturēšanās un darba atļauju 
jautājumiem un vadīt migrējošo darba ņēmēju mobilitātes programmas, kurās pieejamās 
migrantu prasmes saskaņos ar jaunattīstības valsts vajadzībām;

7. atzīmē, ka trešo valstu strādnieku noteikta profesionālā izglītība un/vai akadēmiskā izglīt
ība vai nu netiek atzīta nemaz, vai tiek atzīta tikai ar grūtībām, kas šiem strādniekiem apgr
ūtina iekļūšanu ES dalībvalstu darba tirgū ar vienādiem noteikumiem; uzskata, ka 
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migrantiem, strādājot ES, jābūt pieejamām apmācības programmām, lai viņi varētu attīstīt 
savu profesionālo kompetenci;

8. aicina Komisiju nekavējoties sākt dialogu ar izcelsmes valstu valdībām, lai izstrādātu l
īdzsvarotus tiesību aktus, kā arī finansiālo un tehnisko palīdzību, kas pieļauj migrāciju un 
ļauj izkopt profesionālo pieredzi; aicina Komisiju, ņemot vērā šo dialogu, sadarbībā ar 
ieinteresētajām valstīm veicināt īpašu pasākumu izveidi tajās nozarēs, kuras visvairāk sk
ārusi intelektuālā potenciāla aizplūšana uz ārzemēm (piemēram, veselības aprūpe, izglītība 
un apmācība); tādēļ mudina Komisiju izstrādāt konkrētām valstīm paredzētas programmas, 
kas jaunattīstības valstīm var atdot atpakaļ cilvēku, finanšu, ekonomisko un sociālo kapit
ālu, lai stiprinātu demokrātisku attīstību, cieņu pret pamatvērtībām un to ievērošanu;

9. atzīmē, ka migranti var dot ievērojamu ieguldījumu dzimtās zemes attīstībā, izmantojot 
pieredzi, ko guvuši, strādājot vai studējot ES, tomēr jāatzīst, ka tai jābūt katra migranta 
personīgai izvēlei, vai palīdzēt savas izcelsmes valsts attīstībai un kādā veidā to darīt;

10. uzskata, ka naudas pārvedumi ir ļoti nozīmīga finanšu plūsma uz jaunattīstības valstīm, un 
atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu vienkāršot pārsūtīšanu un padarīt to lētāku, kā arī
radīt iespējas migrantiem, kuri daļu no saviem naudas pārvedumiem vēlas izmantot jebkāda 
veida investīcijām, kas palīdz viņu dzimtās zemes attīstībai; 

11. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu apsvērt pasākumus attiecībā uz pensijas tiesību p
ārcelšanu, kvalifikāciju atzīšanu un tādu mehānismu darbību, kas uzlabo pētnieku un citu 
profesionāļu mobilitāti, lai viņi varētu atgriezties savā izcelsmes valstī un veiksmīgi 
reintegrēties, ja viņi to vēlētos;

12. cer, ka Komisija, īstenojot pasākumus pret organizēto cilvēku tirdzniecību no jaunattīstības 
valstīm, nesodīs upurus, bet īpašu uzmanību pievērsīs vainīgo sodīšanai; atzīmē, ka daudz
ām sievietēm, kas ir cilvēku tirdzniecības upuri, nav iespēju saņemt tiesisku vai sociālu 
aizsardzību; aicina dalībvalstis dot šīm sievietēm ilglaicīgas uzturēšanās iespēju;

13. atzīmē migrējušo darba ņēmēju ekspluatācijas līmeņa pieaugšanu un aicina dalībvalstis 
nodrošināt Eiropas un dalībvalstu ar nodarbinātību saistīto tiesību aktu piemērošanu, kā arī
visiem migrējošiem darba ņēmējiem nodrošināt tiesisko un civilo aizsardzību pret ļaunprāt
īgu izmantošanu un ekspluatāciju;

14. norāda, ka, lai nodrošinātu naudas pārskaitījumu efektīvāku izmantošanu, līdztekus pēt
ījumiem un apmācībai, ko ES uzsākuši imigranti no jaunattīstības valstīm, jārada piemēroti 
apstākļi jauniem uzņēmējiem, lai viņiem būtu lielāka motivācija ieguldīt līdzekļus savā
izcelsmes valstī;

15. atzīst MVU nozīmi darbavietu radīšanā un attīstības veicināšanā; mudina Komisiju sadarb
ībā ar Eiropas Investīciju banku izveidot programmas, kas mudinātu migrantus ieguldīt š
ādos uzņēmumos lielākas summas;

16. atzīst, ka ir svarīgi mudināt jaunus cilvēkus saglabāt zināmu saikni ar izcelsmes valsti un 
dot viņiem iespēju, ja viņi to vēlas, palikt uzticīgiem šīs valsts attīstībai; aicina Komisiju un 
dalībvalstis attīstīt dažādas jauniešu apmaiņas shēmas, uzsākt iniciatīvas saskaņā ar Septīto 
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pētniecības pamatprogrammu un veicināt ciešākas kultūras un izglītības saiknes ar 
attiecīgajām trešām valstīm, pastiprināt sadarbību starp izglītības iestādēm ES un jaunattīst
ības valstīs un atbalstīt reintegrācijas pasākumus;

17. ņemot vērā pēdējos notikumus, atzīst, ka ir jāpārskata ierobežojošie pasākumi, kas kavē
no jaunajām dalībvalstīm migrējošo darba ņēmēju brīvu pārvietošanos, lai labāk izmantotu 
pašreizējo ES darbaspēku;

18. aicina Komisiju (kopā ar dalībvalstīm) veicināt un izveidot jaunattīstības valstu studentu un 
jauno absolventu apmaiņas programmas, kas līdzīgi Erasmus, Erasmus-Mundus,
Comenius, Sócrates un Leonardo da Vinci programmām (kuras sasniegušas diezgan labus 
rezultātus), palīdzēs nodrošināt pagaidu migrācijas mērķu izpildi un nodot iegūtās zinā
šanas un labu praksi šo studentu un absolventu izcelsmes valstīm;

19. aicina Komisiju un dalībvalstis uzlabot attīstības nefinansiālo, sociāli profesionālo ieguld
ījumu pusi, palīdzot valstīm noskaidrot to diasporas un veidot saiknes ar tām, novērtējot 
jauniešu lomu, uzlabojot integrāciju un pilsonību, kā arī savstarpēji saistot ekonomiskās 
migrācijas jomā iesaistītās attiecīgās personas, piemēram, nevalstiskās organizācijas un 
izcelsmes un saņēmēju valstu sociālos partnerus.
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PASKAIDROJUMS

Eiropas Savienībai ir jārisina sarežģītas problēmas, un viena no vissvarīgākajām ir demogrāfisk
ās pārmaiņas. Iedzīvotāju novecošanas rezultātā tuvākajā laikā ES nespēs apmierināt Eiropas 
Savienības darba tirgus pieprasījumu. Tādēļ ir jāizstrādā skaidra un nepārprotama stratēģija un 
politikas darbības, kas palīdzētu novērst vai vismaz mīkstināt postošās ekonomiskās un sociālās 
sekas.

Viens no veidiem, kā reaģēt uz ES darba tirgus pieprasījumu, varētu būt ekonomiskā migrācija, 
kas aptvertu migrāciju no jaunattīstības valstīm uz ES. Lai gan migrācijas politika vienmēr ir 
bijusi dalībvalstu kompetencē, pienācis laiks radušās problēmas risināt ES līmenī.

Tomēr jāatzīst, ka ekonomiskā migrācija var būt tikai pagaidu risinājums, un tai jābūt izdevīgai 
ne tikai ES, bet arī izceļotāju izcelsmes valstīm. 

Tādēļ, lai samazinātu intelektuālā potenciāla aizplūšanas postošās sekas migrantu izcelsmes 
valstīs un palīdzētu šīm valstīm efektīvi izmantot ievērojamos ieguvumus, ko rada atgriezušies 
migranti, ES jāatbalsta dažādi pasākumi, tostarp atgriezeniskā migrācija, ciešākas saiknes ar 
diasporu, jauniešu kultūras un izglītības programmu veicināšana.



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

LV

PROCEDŪRA

Virsraksts Migrācijas un attīstības saikne
Atsauces 2005/2244(INI)
Komiteja, kas atbildīga par jautājumu DEVE
Atzinumu sniedza

Datums, kad paziņoja plenārsēdē
EMPL
15.12.2005

Ciešāka sadarbība – datums, kad pazi
ņoja plenārsēdē
Atzinumu sagatavoja

Iecelšanas datums
Ona Juknevičienė
14.9.2005

Aizstātais(-ā) atzinuma sagatavotājs(-a)
Izskatīšana komitejā 22.2.2006 20.3.2006
Pieņemšanas datums 21.3.2006
Galīgā balsojuma rezultāti +: : 23

–: :  1
0: : 18

Deputāti, kas bija klāt galīgajā
balsojumā

Jan Andersson, Roselyne Bachelot-Narquin, Iles Braghetto, Philip 
Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland 
Clark, Proinsias De Rossa, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Joel 
Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, 
Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond Langendries, 
Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Mario 
Mantovani, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Ria Oomen-
Ruijten, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, 
Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, Kathy Sinnott, Jean 
Spautz, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā
balsojumā

Edit Bauer, Mihael Brejc, Françoise Castex, Dimitrios 
Papadimoulis, Lasse Lehtinen, Leopold Józef Rutowicz, Elisabeth 
Schroedter, Georgios Toussas, Tadeusz Zwiefka

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas 
bija klāt galīgajā balsojumā
Piezīmes (šī informācija pieejama tikai 
vienā valodā)

...


