ORĘDZIE
O STANIE UNII
2018

Ulepszanie bezpiecznych
i legalnych sposobów
migracji do Europy
#SOTEU
12 września 2018 r.

Prawdziwie wspólna europejska polityka migracyjna oznacza też, że musimy
rozważyć otwarcie legalnych kanałów migracji. (...) Jeśli jednak otwartych
będzie więcej bezpiecznych i kontrolowanych dróg do Europy, wówczas
będziemy mogli lepiej zarządzać migracją i sprawić, by nielegalny proceder
handlu ludźmi stał się mniej atrakcyjny.
Jean-Claude Juncker, orędzie o stanie Unii, 9 września 2015 r.

Priorytetem Komisji pod przewodnictwem Jeana-Claude’a Junckera od początku jej działania było opracowanie legalnych
sposobów migracji dla osób potrzebujących ochrony i stworzenie kanałów migracji zarobkowej. Jest to integralna część
kompleksowego podejścia UE do kwestii migracji i idzie w parze ze zdecydowaną polityką w zakresie zwalczania nielegalnych
przepływów migracyjnych oraz zapewniania lepszej ochrony granic, usprawnionych procedur azylowych i bardziej skutecznych
powrotów.

Legalna migracja: dalsze działania
Nowa niebieska karta UE – przyciąganie wysoko wykwalifikowanych pracowników
W najbliższej przyszłości można oczekiwać niedoborów siły roboczej w sektorach wymagających wysokich kwalifikacji,
a niektóre państwa członkowskie już borykają się z problemem rosnącej liczby nieobsadzonych stanowisk. UE będzie w dalszym
ciągu inwestować w pełną aktywizację, szkolenia i podnoszenie kwalifikacji unijnych pracowników, potrzebna jest jednak
strategiczna i proaktywna polityka UE w dziedzinie legalnej migracji, która uzupełni
Wydane niebieskie
te wysiłki i przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności gospodarki UE. Dlatego
karty UE
też w czerwcu 2016 r. Komisja zaproponowała zmieniony system niebieskiej karty
UE, którego celem jest ułatwienie i zwiększenie atrakcyjności przyjazdu do UE dla
(ogółem w całej UE)
wysoko wykwalifikowanych pracowników i ich rodzin oraz zapewnienie państwom
członkowskim możliwości dostępu do siły roboczej, której potrzebują.
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●● Komisja wzywa Radę, by ta szybko uzgodniła stanowisko, które zapewni
wartość dodaną w stosunku do obecnego systemu niebieskiej karty, aby
doprowadzić do ponownego uruchomienia negocjacji między Parlamentem
Europejskim a Radą i ambitnego porozumienia między nimi oraz przyjęcia
nowej niebieskiej karty UE przed wyborami do Parlamentu Europejskiego
w maju 2019 r.
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Przesiedlenia – bezpieczne sposoby migracji dla osób wymagających ochrony
Unijne inicjatywy w zakresie przesiedleń pokazały, że
niebezpieczne i nielegalne sposoby migracji można
zastąpić legalnymi i bezpiecznymi kanałami dla osób
potrzebujących ochrony międzynarodowej. Dzięki dwóm
udanym unijnym programom przesiedleń od 2015 r.
w UE znalazło schronienie ponad 38 tys. osób będących
w trudnej sytuacji. We wrześniu 2017 r. Komisja uruchomiła
nowy, największy do tej pory unijny program przesiedleń,
w ramach którego państwa członkowskie zobowiązały się
do przyjęcia ponad 50 tys. osób wymagających ochrony.
W celu skoordynowania wysiłków europejskich w dłuższej
perspektywie Komisja zaproponowała ustanowienie stałych
unijnych ram przesiedleń jako części ogólnej reformy
systemu azylowego.

Unijne programy przesiedleń
50 000 osób do
przesiedlenia do
października 2019 r.
24 800
przesiedlonych
osób

13 200 już
przesiedlono

KOLEJNE KROKI
●● Państwa członkowskie muszą szybko zintensyfikować
swe wysiłki, by zrealizować zobowiązanie
zapewnienia łącznie 50 tys. miejsc przesiedlenia do
października 2019 r.

Unijne programy
przesiedleń
2015-2017

Nowy unijny program przesiedleń
(wrz. 2017 - paźdz. 2019)

●● Parlament Europejski i Rada powinny niezwłocznie
przyjąć wniosek Komisji w sprawie unijnych ram
przesiedleń.

Projekty pilotażowe w dziedzinie legalnej migracji – zacieśnianie współpracy z krajami
afrykańskimi
Legalna migracja jest dla UE ważnym elementem wzmacniania wzajemnie korzystnych stosunków z państwami trzecimi
i powinna być w pełni zintegrowana z unijną polityką zagraniczną. Wzmocniona i dostosowana do potrzeb współpraca
w zakresie legalnej migracji z państwami pochodzenia i tranzytu pomoże zmniejszyć nieuregulowaną migrację, przyczyni
się do zlikwidowania braków w niektórych sektorach rynków pracy państw członkowskich i będzie stanowiła zachętę do
poprawy współpracy w zakresie ogólnego zarządzania migracją, w tym readmisji i powrotów. W ramach strategii na rzecz
aktywnego wspierania zewnętrznego wymiaru legalnej migracji Komisja wystąpiła z inicjatywą mającą na celu opracowanie,
wraz z państwami członkowskimi, szeregu projektów pilotażowych wspólnie z państwami afrykańskimi w celu propagowania
systemów legalnej migracji na potrzeby rynku pracy lub praktyk zawodowych.
KOLEJNE DZIAŁANIA
●● Komisja wzywa państwa członkowskie do pełnego zaangażowania i współpracy w zakresie opracowywania projektów
pilotażowych wspólnie z państwami afrykańskimi oraz z innymi krajami spoza UE w przyszłości, przy czym pierwsze
projekty powinny zostać rozpoczęte do końca 2018 r. Komisja zapewni wsparcie w zakresie finansowania i praktycznej
współpracy.
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