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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rozwoju, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. uważa, że jasna i właściwie określona polityka dotycząca migracji ekonomicznej może 
ewentualnie stanowić częściowe i przejściowe rozwiązanie problemów na rynku pracy 
wynikających ze zmian demograficznych, zachodzących wśród populacji Europy; zauwa
ża, że taka polityka nie może zaniedbywać wspierania i uwalniania potencjału istniejącego 
na krajowych rynkach pracy (obywateli kraju i już zamieszkałych w nim imigrantów);

2. wzywa państwa członkowskie do przyjęcia sprawiedliwej i przejrzystej procedury dla u
łatwienia imigrantom dostępu do takiego zatrudnienia, które gwarantuje im godne warunki 
pracy, zdrowotne, bezpieczeństwa i rekrutacji przez firmy;

3. uważa, że migracja i integracja są ze sobą blisko powiązane, zaś powodzenie migracji 
i korzyść wszystkich zainteresowanych stron zależy od tego, czy strategiom migracji 
towarzyszą całościowe i wielowymiarowe strategie integracji;

4. zauważa, że większość imigrantów, niezależnie od oficjalnego statusu, mieszka 
w miastach, które z kolei muszą stanąć przed wyzwaniami i możliwościami związanymi z 
migracją, wykorzystując wszelkie dostępne kompetencje i zasoby; fakt ten powinien być
odzwierciedlony we wszystkich programach i politykach migracji i rozwoju, włączając w 
to takie programy jak AENEAS i EuropeAid;

5. uważa, że zjawisko „drenażu mózgów”, czyli zmniejszania się kadr intelektualnych, 
akademickich i zawodowych w krajach trzecich wskutek migracji do UE, ma negatywny 
wpływ na ogólny rozwój tych krajów poprzez pozbawianie ich specjalistów; uważa 
jednak, że należy zwrócić uwagę na pozbawione skrupułów agencje, które rekrutują
wykwalifikowany personel pod fałszywym pretekstem; z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję Komisji dotyczącą propagowania migracji o charakterze cyrkulacyjnym, 
polegającej na przepływie migrantów pomiędzy ich krajem pochodzenia a krajem 
przeznaczenia, umożliwiającej wykorzystanie nabytej wiedzy i doświadczenia w ich ojczy
źnie; zaznacza, że migracji o charakterze cyrkulacyjnym powinny towarzyszyć środki na 
rzecz integracji migrantów wyjeżdżających i powracających; podkreśla rolę społeczeństwa 
obywatelskiego, organizacji pozarządowych i partnerów społecznych w tym procesie; uwa
ża, że państwa członkowskie korzystające na migracji powinny również wnieść wkład w 
realizację potrzeb szkoleniowych w krajach trzecich; uważa, że kluczowe jest 
wprowadzenie środków zapobiegających wymuszonej migracji, a zwłaszcza w odniesieniu 
do zapobiegania, monitorowania i zmniejszenia handlu ludźmi;

6. z zadowoleniem przyjmuje także propozycje Komisji w sprawie podjęcia dialogu 
w kwestiach związanych z pozwoleniami na pobyt i pracę oraz zarządzania programami 
mobilności pracowników migrujących, polegającymi na dobieraniu dostępnych umiejętno
ści imigrantów do potrzeb państw rozwijających się;
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7. zauważa fakt, iż niektóre kwalifikacje zawodowe i/lub akademickie pracowników 
z krajów trzecich nie są uznawane lub ich uznanie nastręcza trudności, co utrudnia tym 
pracownikom wejście na rynek pracy państw członkowskich UE na równych warunkach; 
uważa, że migranci zatrudnieni w UE powinni mieć dostęp do programów szkoleniowych, 
aby mogli podnosić umiejętności zawodowe;

8. wzywa Komisję do niezwłocznego podjęcia dialogu z rządami państw pochodzenia w celu 
doprowadzenia do zrównoważonego prawodawstwa oraz wsparcia finansowego 
i technicznego, umożliwiającego migrację i rozwijanie doświadczenia zawodowego; 
w kontekście wspomnianego dialogu wzywa ją również do opracowania konkretnych 
środków w sektorach szczególnie dotkniętych „drenażem mózgów” (np. opieka 
zdrowotna, edukacja i kształcenie zawodowe) we współpracy z zainteresowanymi krajami; 
wzywa zatem Komisję do opracowania programów skierowanych do poszczególnych 
krajów, umożliwiających powrót kapitału ludzkiego, finansowego, gospodarczego i spo
łecznego do krajów rozwijających się, w celu wzmocnienia demokratycznych 
mechanizmów oraz poszanowania podstawowych wartości;

9. zauważa, że migranci mogą w istotny sposób przyczynić się do rozwoju swoich krajów 
pochodzenia dzięki doświadczeniu zdobytemu w trakcie pracy lub studiów w UE, należy 
jednak zauważyć, że jest kwestią osobistego wyboru każdego migranta, czy i w jaki 
sposób zamierza przyczynić się do rozwoju kraju pochodzenia;

10. uważa, że przekazy pieniężne stanowią niezwykle istotne przepływy pieniężne do krajów 
rozwijających się, i z zadowoleniem przyjmuje propozycje Komisji dotyczące uproszczenia 
i obniżenia ceny przekazów oraz otwarcia możliwości migrantom, którzy zechcą
wykorzystać część przekazów pieniężnych na inwestycje wspierające rozwój w ich krajach 
pochodzenia;

11. z zadowoleniem przyjmuje propozycje Komisji dotyczące rozważenia środków w zakresie 
transferu praw emerytalnych, uznawania kwalifikacji i działania mechanizmów ułatwiaj
ących mobilność pracowników naukowych i innych, tak aby umożliwić im – jeżeli tak 
postanowią – powrót do kraju i udaną reintegrację;

12. oczekuje od Komisji, aby przy podejmowaniu środków przeciwko zorganizowanemu 
handlowi ludźmi z krajów rozwijających nie penalizowała ofiar, lecz skupiła się na karaniu 
sprawców; zauważa, że wiele kobiet, będących ofiarami handlu ludźmi, nie ma dostępu do 
ochrony prawnej i socjalnej; wzywa państwa członkowskie do zagwarantowania tym 
kobietom możliwości długoterminowego pobytu;

13. odnotowuje wzmożone wykorzystywanie pracowników napływowych i wzywa państwa 
członkowskie do zagwarantowania wdrożenia europejskiego i krajowego prawodawstwa 
w dziedzinie zatrudnienia oraz do zapewnienia wszystkim pracownikom napływowym 
prawnej i cywilnej ochrony przed ich nadużywaniem i wykorzystywaniem;

14. podkreśla, że badaniom naukowym i szkoleniom podejmowanym w UE przez imigrantów 
z krajów rozwijających się powinno towarzyszyć stworzenie odpowiednich warunków dla 
młodych przedsiębiorców, tak aby mieli oni większą motywację do inwestowania w 
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krajach pochodzenia, z myślą o efektywniejszym wykorzystaniu przekazów pieniężnych;

15. uznaje znaczenie roli, jaką MŚP odgrywają w tworzeniu miejsc pracy i przyczynianiu się
do rozwoju; wzywa Komisję – we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym –
do opracowania programów zachęcających imigrantów do inwestowania większych kwot 
w tego typu przedsiębiorstwa;

16. uznaje, że niezwykle istotne jest zachęcanie młodych ludzi, by podtrzymywali 
w jakiejkolwiek formie więzi ze swoim krajem pochodzenia, a także umożliwienie im – je
żeli tak postanowią – przyczynianie się do rozwoju tego kraju; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do tworzenia różnych programów wymiany młodzieży, podejmowania 
inicjatyw w ramach 7. programu ramowego na rzecz badań i propagowania bliższych 
relacji w zakresie kultury i edukacji z zainteresowanymi krajami trzecimi, wzmacniania 
współpracy pomiędzy instytucjami oświatowymi w UE i krajach rozwijających się oraz 
wspierania środków na rzecz reintegracji;

17. uznaje ponadto, w świetle ostatnich wydarzeń, potrzebę rewizji restrykcyjnych środków 
uniemożliwiających swobodny przepływ pracowników napływowych z nowych państw cz
łonkowskich, z myślą o lepszym wykorzystaniu istniejącej siły roboczej UE;

18. wzywa Komisję, wspólnie z państwami członkowskimi, do wspierania i rozwoju 
programów wymiany studentów i młodych absolwentów z krajów rozwijających się, tak 
aby służyły one – podobnie jak programy Erasmus, Erasmus-Mundus, Comenius, Socrates 
i Leonardo da Vinci, przynoszące dość dobre rezultaty – celom tymczasowej migracji i 
umożliwiały transfer umiejętności i dobrych praktyk do krajów pochodzenia studentów i 
absolwentów;

19. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wzmocnienia niefinansowego, społeczno-
zawodowego wymiaru działań na rzecz rozwoju poprzez pomoc dla krajów rozwijających 
się w umiejscowieniu ich diaspor i zbudowaniu powiązań z nimi, ocenę roli młodych ludzi 
oraz poprawę kwestii związanych z integracją i zaangażowaniem w życie publiczne, a tak
że powiązanie odnośnych podmiotów w dziedzinie migracji ekonomicznej, takich jak 
organizacje pozarządowe i partnerzy społeczni w krajach pochodzenia i przeznaczenia.
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UZASADNIENIE

Unia Europejska staje w obliczu poważnych wyzwań, wśród których jedno z czołowych miejsc 
zajmują przemiany demograficzne. W związku ze starzeniem się społeczeństwa w bardzo 
niedalekiej przyszłości UE utraci zdolność zaspokajania potrzeb unijnego rynku pracy. Dlatego 
też niezbędne jest opracowanie jasnych i dokładnie określonych strategii i polityk, które umo
żliwią uniknięcie, a przynajmniej złagodzenie negatywnych skutków gospodarczych i spo
łecznych.

Jednym z możliwych sposobów zmierzenia się z potrzebami unijnego rynku pracy jest migracja 
ekonomiczna, która obejmuje migrację z krajów rozwijających się do UE. Mimo że polityka 
migracyjna zawsze wchodziła w zakres kompetencji państw członkowskich, nadszedł czas, by 
zareagować na obecne wyzwania na poziomie UE.

Należy jednak zauważyć, że migracja ekonomiczna może być jedynie przejściowym rozwi
ązaniem i powinna przynosić korzyści nie tylko UE, ale też krajom pochodzenia migrantów.

Dlatego też, w celu zmniejszenia negatywnych skutków drenażu mózgów w krajach 
pochodzenia migrantów i wsparcia tych krajów w efektywnym korzystaniu ze znacznego wk
ładu wnoszonego przez powracających migrantów, UE powinna zachęcać do stosowania ró
żnych środków, w tym migracji o charakterze cyrkulacyjnym, bliższych powiązań
z diasporami, propagowania programów wymiany kulturalnej i edukacyjnej dla młodzieży.
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