
AD\604885SL.doc PE 367.806v02-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004

«
«««

«
«
«««

«
«

«
2009

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

2005/2244(INI)

21.3.2006

MNENJE
Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

za Odbor za razvoj

o razvoju in migraciji
(2005/2244(INI))

Pripravljavka mnenja: Ona Juknevičienė



PE 367.806v02-00 2/7 AD\604885SL.doc

SL

PA_NonLeg



AD\604885SL.doc 3/7 PE 367.806v02-00

SL

POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za razvoj, kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da lahko jasna in dodelana politika gospodarske migracije prinese mogočo delno 
kratkoročno rešitev za pomanjkanje na trgih dela, ki je posledica demografskih sprememb, 
ki jih trenutno doživlja prebivalstvo Evrope; ugotavlja, da taka politika ne sme 
zapostavljati spodbujanja in uresničevanja delovnega potenciala na nacionalnih trgih dela 
(državljanov in že priseljenih migrantov);

2. poziva države članice, naj sprejmejo pravične in pregledne postopke, da se migrantom olaj
ša dostop do zaposlitev z dostojnimi delovnimi, zdravstvenimi in varnostnimi razmerami 
ter pogoji zaposlovanja v podjetjih;

3. poudarja tesno povezavo med migracijami in integracijo ter da morajo, če naj bodo 
migracije uspešne in koristne za vse udeležene strani, strategije migracij spremljati celovite 
večrazsežnostne strategije integracije;

4. ugotavlja, da večina migrantov (ne glede na njihov uradni status) živi v manjših in večjih 
mestih ter da se morajo ta mesta odzvati na izzive in priložnosti, povezane z migracijami, 
pri tem pa uporabiti vsa razpoložljiva sredstva in pristojnosti; to bi se moralo odražati v
vseh programih in politikah migracij in razvoja, vključno s programi, kot sta AENEAS in 
EuropeAid;

5. se zaveda negativnega vpliva pojava “bega možganov“ na širši razvoj tretjih držav s tem, 
ko so jim odvzeti strokovni viri, kar ima za posledico zmanjševanje intelektualnih, 
akademskih in strokovnih virov teh držav zaradi migracij v EU; vendar meni, da bi bilo 
treba pozorno spremljati tudi brezobzirne agencije, ki z lažnimi obljubami novačijo 
usposobljeno osebje; pozdravlja predlog Komisije o spodbujanju krožne migracije, pri 
kateri se migranti selijo med državo izvora in namembno državo, s čimer so znanje in izku
šnje, ki so jih pridobili, na razpolago njihovi izvorni državi; poudarja, da morajo krožne 
migracije spremljati ukrepi za integracijo migrantov, ki odhajajo in se vračajo; poudarja 
vlogo, ki jo imajo pri tem procesu civilna družba, nevladne organizacije in socialni 
partnerji; meni, da bi morale države članice, ki imajo od priseljevanja koristi, prispevati k 
zadovoljevanju potreb po usposabljanju v tretjih državah; obravnava kot bistveno, da je 
treba sprejeti ukrepe za preprečevanje prisilnih migracij, zlasti ob upoštevanju prepre
čevanja, spremljanja in zmanjševanja trgovine z ljudmi;

6. pozdravlja tudi predloge Komisije, da se vzpostavi dialog o zadevah, povezanih z 
dovoljenji za prebivanje in delovnimi dovoljenji ter da se izpeljejo programi za mobilnost 
delavcev migrantov, s katerimi se razpoložljiva strokovna znanja migrantov uskladijo s 
potrebami države v razvoju;

7. ugotavlja, da dejstvo, da se določene poklicne in/ali akademske kvalifikacije delavcev iz 
tretjih držav sploh ne priznavajo ali priznavajo le s težavo, tem delavcem oteži 
enakopravno vstopanje na trg dela držav članic EU; meni tudi, da bi morali imeti migranti 
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dostop do programov za usposabljanje, medtem ko so zaposleni v EU, da bi lahko razvijali 
svoja strokovna znanja;

8. poziva Komisijo, naj nemudoma začne dialog z vladami držav izvora, da se doseže 
uravnotežena zakonodaja ter finančna in tehnična pomoč, ki dopušča migracije in omogo
ča razvijanje strokovnih izkušenj; v kontekstu tega dialoga jo tudi poziva, naj v 
sodelovanju s zadevnimi državami okrepi razvoj posebnih ukrepov v sektorjih, ki jih beg 
možganov še posebej prizadene (kot je zdravstvo, izobraževanje in usposabljanje); odlo
čno poziva Komisijo, naj torej oblikuje programe za posamezne države, ki bi državam v 
razvoju vrnili človeški, finančni, gospodarski in socialni kapital in s tem okrepili demokrati
čni razvoj ter spoštovanje in upoštevanje osnovnih vrednot;

9. opaža, da lahko migranti prek delovnih in študijskih izkušenj v EU veliko prispevajo k 
razvoju držav izvora, vendar se je treba zavedati, da mora biti osebna odločitev vsakega 
posameznega migranta ali bo prispeval k razvoju države izvora in na kakšen način bo to 
storil;

10. meni, da so nakazila pomembni finančni tokovi za države v razvoju in pozdravlja predloge 
Komisije o poenostavitvi in pocenitvi nakazovanja ter o novih možnostih za migrante, ki 
bodo del svojih nakazil želeli uporabiti za kakršno koli obliko naložb, ki bodo podpirale 
razvoj države izvora;

11. pozdravlja predlog Komisije, da se preučijo ukrepi, ki se nanašajo na prenosljivost pravice 
do pokojnine, priznavanje kvalifikacij in delovanje mehanizmov za spodbujanje mobilnosti 
raziskovalcev in drugih strokovnjakov, s katerimi se jim, če tako želijo, omogoči vrnitev in 
uspešno ponovno vključitev v njihovo izvorno državo;

12. pričakuje, da Komisija ob sprejemanju ukrepov proti organizirani trgovini z ljudmi iz držav 
v razvoju ne bo kriminalizirala žrtev, temveč se bo osredotočila na kaznovanje 
hudodelcev; ugotavlja, da številne ženske, ki so žrtev trgovine z ljudmi, nimajo dostopa do 
pravne ali socialne zaščite; poziva države članice, naj tem ženskam podelijo možnost 
pridobitve stalnega bivališča;

13. opaža povečano izkoriščanje delavcev migrantov in poziva države članice, naj zagotovijo 
uveljavljanje evropske in nacionalnih zakonodaj o zaposlovanju ter naj delavcem 
migrantom priskrbijo pravno in civilno zaščito pred zlorabami in izkoriščanjem;

14. poudarja, da mora raziskave in usposabljanje, ki jih imigranti iz držav v razvoju opravljajo 
v EU, spremljati vzpostavljanje ustreznih pogojev za mlade poslovneže, da imajo ti 
pozneje večjo motivacijo za investiranje v svoje države izvora, s ciljem, da se nakazila 
denarja v države izvora lahko bolj učinkovito uporabijo;

15. priznava pomen, ki ga imajo mala in srednja velika podjetja (MSP) pri ustvarjanju delovnih 
mest in njihov prispevek k razvoju; nujno poziva Komisijo, naj v sodelovanju z Evropsko 
investicijsko banko razvije programe, ki bodo spodbujali migrante k večjim investicijam v 
tovrstna podjetja;

16. ugotavlja, da je treba mlade nujno spodbujati, da ohranijo odnos z državo izvora in jim 
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omogočiti, če se za to odločijo, da se še naprej zavzemajo za razvoj te države; poziva 
Komisijo in države članice, naj razvijejo različne programe izmenjav za mlade, naj 
oblikujejo pobude v okviru 7. okvirnega programa za raziskave, spodbujajo tesnejše 
sodelovanje na področju kulture in izobraževanja z zadevnimi tretjimi državami, ki bo 
okrepilo sodelovanje med izobraževalnimi ustanovami v EU in državami v razvoju, ter 
podpirajo ukrepe za ponovno integracijo;

17. prepoznava tudi potrebo, da se v luči najnovejšega razvoja dogodkov ponovno preučijo 
omejevalni ukrepi, ki preprečujejo prosto gibanje delavcev migrantov iz novih držav 
članic, z namenom boljše izrabe obstoječe delovne sile EU;

18. poziva Komisijo, naj (v sodelovanju z državami članicami) spodbuja in razvija programe 
izmenjave študentov in mladih diplomantov iz držav v razvoju, ki bodo – kot je to v 
primeru programov Erasmus, Erasmus-Mundus, Comenius, Sócrates in Leonardo da 
Vinci, ki so prinesli razmeroma dobre rezultate – pripomogli k izpolnjevanju ciljev začasne 
migracije ter omogočili, da se izkušnje in dobre prakse prenesejo v države izvora 
študentov in diplomantov;

19. poziva Komisijo in države članice, naj s pomočjo državam pri iskanju njihovih diaspor in 
vzpostavljanju povezav z njimi izboljšajo nefinančni in družbeno-strokovni doprinos 
razvoja, pri čemer naj ustrezno ocenijo vlogo mladih, izboljšajo njihovo vključevanje in ob
čutek državne pripadnosti, pa tudi s povezovanjem zainteresiranih strani na področju 
gospodarskih migracij, kot so nevladne organizacije in socialni partnerji v izvornih državah 
in državah namembnosti.
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OBRAZLOŽITEV

Evropska unija se sooča s velikimi izzivi, med najpomembnejšimi pa so demografske 
spremembe. EU v bližnji prihodnosti zaradi staranja prebivalstva ne bo mogla zadostiti povpra
ševanju evropskega trga dela. Zato je treba razviti jasne in dodelane strategije in politike, ki 
bodo pomagale preprečevati ali vsaj ublažiti škodljive gospodarske in družbene posledice.

Gospodarska migracija, ki pokriva migracijo iz držav v razvoju v EU, je ena od oblik, kako se 
odzvati na povpraševanje evropskega trga dela. Kljub temu, da je bila migracijska politika 
vedno v pristojnosti držav članic, je čas, da se na nastale izzive odzovemo na ravni EU.

Treba je vseeno omeniti, da je gospodarska migracija lahko le začasna rešitev in mora prinašati 
korist ne le EU, temveč tudi državam izvora migrantov. 

Da bi torej zmanjšala škodljivi vpliv bega možganov v državah izvora migrantov in tem dr
žavam pomagala pri učinkoviti uporabi precejšnjih koristi, pridobljenih od migrantov, ki se vra
čajo, bi morala EU podpirati raznovrstne ukrepe, vključno z krožno migracijo, tesnejšim 
povezovanjem z diasporami ter spodbujanjem programov izmenjav za mlade na področju 
kulture in izobraževanja.
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