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Aby zaradzi? skutkom starzenia si? spo?ecze?stwa, UE b?dzie musia?a zlikwidowa?
ró?nice w traktowaniu kobiet i m??czyzn oraz zwi?kszy? aktywno?? zawodow?
m?odych i starszych osób. Kluczow? rol? do odegrania maj? tak?e mobilno?? i
migracja - to g?ówne ustalenia wspólnego sprawozdania Komisji i OECD na temat
dopasowania migracji ekonomicznej do potrzeb rynku pracy (Matching Economic Migration
with Labour Market Needs).

László Andor, komisarz ds. zatrudnienia, spraw spo?ecznych i w??czenia
spo?ecznego, skomentowa?: - Sprawozdanie przygotowane wspólnie z OECD (Organizacja
Wspó?pracy Gospodarczej i Rozwoju) dostarcza cennych wskazówek co do czekaj?cych nas
powa?nych wyzwa? demograficznych. Zapewnienie mobilno?ci pracowników w UE na
sprawiedliwych zasadach, poprawa jako?ci szkole? w celu zapobiegania niedoborowi
kwalifikacji, zapewnienie godziwych warunków pracy i lepsza integracja pracowników spoza
Unii mog? stanowi? cz??? rozwi?zania problemu starzenia si? spo?ecze?stwa i przysz?ych
niedoborów wykwalifikowanej si?y roboczej na europejskim rynku pracy”.

Cecilia Malmström, komisarz do spraw wewn?trznych, o?wiadczy?a: - Wiele krajów UE nie
jest dzisiaj w stanie zaspokoi? swojego popytu na si?? robocz? wy??cznie za pomoc? lokalnych
pracowników. Zasadnicze pytanie nie dotyczy potrzeby migracji, lecz wykorzystania jej w jak
najbardziej skuteczny sposób. Aby czerpa? korzy?ci z migracji, potrzebujemy otwartych,
przejrzystych i realistycznych strategii politycznych opartych na integracji i silnym przywództwie
politycznym.

Stefano Scarpetta, dyrektor ds. zatrudnienia, pracy i spraw spo?ecznych OECD, powiedzia?: Mo?e dziwi? fakt, ?e mówimy o dopasowaniu migracji ekonomicznej do potrzeb rynku pracy w
momencie, gdy wiele krajów w Europie boryka si? z problemem utrzymuj?cego si? bezrobocia i
rosn?c? niech?ci? do migracji. Europa by?aby jednak ju? teraz w lepszej kondycji, gdyby
bardziej efektywnie wykorzystywa?a umiej?tno?ci migrantów. Udana integracja migrantów i ich
potomstwa, a tak?e skuteczniejsze systemy zarz?dzania migracj? zarobkow? reaguj?ce na
rzeczywiste potrzeby s? konieczne zarówno dla zwi?kszenia spójno?ci spo?ecznej, jak i dla
poprawy konkurencyjno?ci Europy.

Ni? demograficzny oraz niedobór wykwalifikowanej si?y roboczej
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Przewiduje si?, ?e w latach 2013–2020 liczba ludno?ci w wieku produkcyjnym (15-64 lat) w
Europie spadnie o 7,5 mln (-2,2 proc.). Jednocze?nie w ca?ej strefie OECD liczba ta wzro?nie o
taki sam odsetek. Wed?ug scenariusza zak?adaj?cego zerowe saldo migracji liczba ludno?ci w
wieku produkcyjnym w 28 pa?stwach UE zmniejszy si? jeszcze bardziej, nawet o 11,7 mln (-3,5
proc.) do 2020 r.

Niesie to konsekwencje nie tylko demograficzne: poniewa? rynek pracy jest
dynamiczny, a zawody zmieniaj? si?, niedobór wykwalifikowanej si?y roboczej i
niedopasowanie umiej?tno?ci urosn? w UE do rangi istotnych problemów.
Wed?ug europejskiego badania przedsi?biorstw z 2013 r. przeprowadzonego przez Eurofound
mimo niepe?nego wykorzystania si?y roboczej 40 proc. przedsi?biorstw w UE ma trudno?ci ze
znalezieniem pracowników posiadaj?cych odpowiednie kwalifikacje. Dost?pne dane wskazuj?,
?e ogólnie w wi?kszo?ci krajów OECD zapotrzebowanie na pracowników w ci?gu nast?pnej
dekady b?dzie si? koncentrowa? na okre?lonych zawodach – w wi?kszo?ci wymagaj?cych
wysokich kwalifikacji, ale te? ?redniego poziomu umiej?tno?ci.

Wspólne sprawozdanie UE-OECD okre?la trzy uzupe?niaj?ce si? strategie stanowi?ce
odpowied? na zaistnia?? sytuacj?:

1. wspieranie wewn?trzunijnej mobilno?ci pracowników w celu zapewnienia lepszej alokacji
umiej?tno?ci;
2. lepsza integracja migrantów spoza UE maj?ca zapewni? wykorzystanie ich umiej?tno?ci w
bardziej inteligentny sposób;
3. przyci?gni?cie wykwalifikowanych migrantów potrzebnych na rynku pracy w UE.

Wspieranie wewn?trzunijnej mobilno?ci pracowników

Wk?ad unijnych pracowników mobilnych w ogólny wzrost zatrudnienia jest oczywisty: wska?nik
zatrudnienia osób, które przemieszczaj? si? mi?dzy pa?stwami UE, jest wy?szy ni? w
przypadku obywateli pozostaj?cych w kraju i wynosi 68 proc. w porównaniu z 64,5 proc.
Ponadto wewn?trzunijna mobilno?? pomaga bardziej efektywnie wykorzystywa? zasoby ludzkie
poprzez transfer pracowników i umiej?tno?ci z regionów i krajów o mniejszym zapotrzebowaniu
do miejsc, w których pracownicy i umiej?tno?ci s? potrzebne.

Z przedstawionego sprawozdania wynika, ?e, aby usun?? dalsze przeszkody dla mobilno?ci,
konieczne b?d? dzia?ania polityczne. Zwi?kszenie wewn?trzunijnej mobilno?ci pracowników
b?dzie równie? wymaga? lepszych narz?dzi dopasowania umiej?tno?ci do potrzeb rynku pracy i
wi?kszego nacisku na nauk? j?zyków obcych.
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Lepsza integracja migrantów spoza UE

W 2013 r. wska?nik zatrudnienia obywateli krajów trzecich mieszkaj?cych w UE by? o 12
punktów procentowych ni?szy od ?redniego wska?nika zatrudnienia obywateli UE (52,6 proc. w
porównaniu z 64,5 proc.). Ró?nica ta jest jeszcze bardziej widoczna w przypadku osób z
wy?szym wykszta?ceniem.

W sprawozdaniu zwrócono uwag? na fakt, ?e ten istotny problem marnotrawienia ludzkiego
kapita?u mo?na by rozwi?za? poprzez u?atwienie uznawania zagranicznych kwalifikacji,
dopilnowanie, aby imigranci mieli dost?p do najbardziej skutecznych aktywnych programów
rynku pracy, i zapewnienie szkole? j?zykowych dostosowanych do umiej?tno?ci migrantów w
krajach przeznaczenia.

Przyci?gni?cie si?y roboczej o kwalifikacjach potrzebnych na rynku pracy w UE

Pomimo liberalizacji odno?nych przepisów migracja wykwalifikowanej si?y roboczej z krajów
spoza UE do wi?kszo?ci pa?stw cz?onkowskich UE pozostaje obecnie na niskim poziomie.
Wed?ug sprawozdania wynika to z systemu umo?liwiaj?cego legalny wjazd na terytorium UE
oraz niech?ci pracodawców w wi?kszo?ci krajów do zatrudniania osób z zagranicy. W
sprawozdaniu podkre?lono kilka wariantów przysz?ych dzia?a?, takich jak zapewnienie lepszej
równowagi mi?dzy poleganiem na potrzebach pracodawców oraz mechanizmami
zabezpiecze?, a tak?e udoskonalenie narz?dzi umo?liwiaj?cych pracodawcom identyfikacj?
potencjalnych pracowników migruj?cych, w tym zagranicznych studentów.

Kontekst

Komisja Europejska i OECD prowadzi?y wspólny projekt badawczy dotycz?cy
dopasowywania migracji ekonomicznej do potrzeb rynku pracy przez trzy lata. W 2012 r.
przedstawiono pierwsz? publikacj? dotycz?c? wolnego przep?ywu pracowników i
dostosowa? rynku pracy w Unii Europejskiej i krajach OECD: „Free Movement of Workers and
Labour Market Adjustment – Recent Experiences from OECD Countries and the European
Union”. Dzi? natomiast opublikowano sprawozdanie ko?cowe pt. „Matching Economic Migration
with Labour Market Needs” wraz z krótkim posumowaniem.

W pakiecie dotycz?cym zatrudnienia z 2012 r. przedstawiono wizj? rzeczywistego
unijnego rynku pracy. W zwi?zku z tym podejmowano ró?ne inicjatywy w celu
usuni?cia barier dla mobilno?ci, takie jak niedawno przyj?te unijne dyrektywy w
sprawie u?atwienia korzystania z praw do swobodnego przemieszczania si? (IP/14/421
) oraz w sprawie nabywania i zachowywania dodatkowych uprawnie? emerytalnych (IP/14/445
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). W?ród pozosta?ych inicjatyw znalaz?y si?: wniosek maj?cy na celu dalsze
ulepszenie ogólnoeuropejskiej sieci dla osób szukaj?cych pracy EURES (IP/14/26)
oraz dyrektywa w sprawie egzekwowania przepisów o delegowaniu pracowników (IP/14/542).

Komisja podj??a tak?e dzia?ania wspieraj?ce integracj? obywateli spoza UE,
zw?aszcza dzi?ki ?rodkom z funduszu na rzecz integracji. Udost?pni?a równie?
wskazówki w zakresie integracji migrantów na rynku pracy w ramach rocznychzalece? dla
poszczególnych krajów w przypadku tych pa?stw, w których ró?nice w zatrudnieniu migrantów i
obywateli s? najbardziej wyra?ne.
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