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Ministr Petr Nečas zahájí konferenci o
potenciálu migrantů na trhu práce v zájmu
posílení konkurenceschopnosti Evropy
Ministerská konference s velmi aktuálním obsahem uvítá 26. - 27. 2.
v Kongresovém centru Praha řadu významných řečníků státního a soukromého
sektoru, akademické sféry a neziskových organizací. Hovořit budou na téma
začleňování migrantů na trh práce a do hostitelské společnosti a o jejich přínosu
pro více konkurenceschopnou Evropskou unii.
Summit Evropské rady v portugalském Lisabonu si v březnu 2000 uložil za cíl přeměnit
do roku 2010 Evropskou unii v nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní
ekonomiku. Tato ekonomika musí být schopna udržitelného růstu a vytvářet více a
lepších pracovních míst. Vzhledem k tomu, že se v Evropě v nadcházejících letech
očekává pokles počtu obyvatel v produktivním věku, za klíč k posilování
konkurenceschopnosti Evropské unie je považována právě řízená migrace a úspěšné
začleňování migrantů na trh práce i do společnosti.
Cílem konference „Posilování konkurenceschopnosti Evropské unie – potenciál migrantů
na trhu práce“ je vzájemně se podělit o příklady dobré praxe v této oblasti a podívat se
na problematiku z pohledu státního, soukromého a neziskového sektoru a z pohledu
sociálních partnerů, jejichž vzájemná spolupráce je zvláště důležitá. Ve třech tématických
panelech se bude hovořit o zkušenostech zaměstnavatelů se zaměstnáváním
zahraničních pracovníků, o vlivu a způsobech podpory začleňování těchto pracovníků na
pracovní trh, odstraňování překážek, které tomuto začleňování brání, ale i o
nedostatečné konkurenceschopnosti evropské ekonomiky a o překážkách na trhu práce
(podrobnější informace v přiloženém programu).
Tisková konference za účasti ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase a komisaře pro
zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimíra Špidly proběhne 26. 2. od 10.30
v Kongresovém centru Praha, druhé patro, sál IV. Registrace novinářů proběhne od 9.45
do 10.15, vchod do budovy č.10.
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PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE

Posilování konkurenceschopnosti EU potenciál migrantů na trhu práce
KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA, 26.-27. ÚNORA 2009

1. den

26. února 2009

08:00 - 17:30

08:00 - 09:00

Registrace účastníků

09:00 - 09:45

ÚVODNÍ PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ - 1. ČÁST

Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr, Ministerstvo práce a
sociálních věcí, Praha
Vladimír Špidla, evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci
a rovné příležitosti, Brusel
Viera Tomanová, ministryně, Ministerstvo práce, sociálních věcí a
rodiny, Bratislava
09:45 - 10:30

ÚVODNÍ PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ - 2. ČÁST

Michal Mejstřík, ředitel, Institut ekonomických studií, člen Národní
ekonomické rady (NERV), Praha: “Migrace, evropské sociální modely
a systémy sociálního zabezpečení - poučení z Velké deprese pro
současnou finanční krizi“
Prezentace studie Světové banky: “Cizinci v EU a jejich přínos
pro národní daňové a dávkové systémy” - Salman Zaidi, ekonom
senior
10:30 - 11:00

Tisková konference

11:00 - 12:30

1. PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ

Potenciál pracovní síly v rámci EU - jako součást Lisabonské
strategie

kontakt: Jana Říhová, tisková mluvčí pro předsednictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
tel.: +420 221 922 249, GSM: +420 725 761 147 ; e-mail: jana.rihova@mpsv.cz , www.mpsv.cz
www.eu2009.cz

Zkušenosti zaměstnavatelů se zaměstnáváním migrujících
zahraničních pracovníků - dovednosti migrantů, vliv nabídky a
poptávky na trhu práce. Diverzita lidských zdrojů. Iniciativa “Nové
dovednosti pro nová pracovní místa“.
Pavel Kafka, vicepresident, SP - Svaz průmyslu a dopravy České
republiky, Praha: “Migrující zahraniční pracovníci - zkušenosti
českých zaměstnavatelů“
Antje Gerstein, zástupce ředitele pro evropské a mezinárodní
záležitosti, BDA - Konfederace německých zaměstnavatelských
svazů“, Berlín: “Jak mohou zaměstnavatelé čelit výzvám
mezinárodní migrace“
Benjamin Holst, poradce senior, BusinessEurope, Brusel: “Potřeba
mobility a volného pohybu pracovní síly z pohledu zaměstnavatele“
Catelene Passchier, tajemnice konfederace, ETUC - Evropská
odborová konfederace, Brusel
12:30 - 14:00

Oběd (Kongresové centrum Praha)

14:00 - 15:30

SOUBĚŽNÉ DISKUSNÍ PANELY A-B

Zvyšování konkurenceschopnosti EU prostřednictvím plného
využití pracovní migrace
PANEL A
Výměna informací a zkušeností o možném zvyšování
konkurenceschopnosti EU prostřednictvím šíření informací, přímé
asistence migrujícím pracovníkům a zaměstnavatelům. Podpora
integrace migrantů na trh práce.
Ibrahim Awad, vedoucí mezinárodního migračního programu, ILO Mezinárodní organizace práce, Ženeva: “Pracovní migrace do zemí
EU - sladění konkurenceschopnosti a integrace s rozvojem v zemích
původu”
Anna Mácová, Arcidiecésní charita, Praha: “Migranti na trhu práce příklady z praxe”
Jean-Pierre Garson, vedoucí divize mezinárodní migrace, OECD Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, Paříž: ”Zlepšení
integrace migrantů a jejich dětí na trh práce”
Předsedající panelu A: Jan Niessen, ředitel, MPG - Uskupení pro
migrační politiku, Brusel
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PANEL B
Výzvy migračních politik: příklady jednotlivých zemí a jejich
srovnání. Vliv migrace na trh práce.

Dušan Drbohlav, vedoucí katedry sociální geografie a regionálního
rozvoje, Univerzita Karlova, Praha: “Otázky mezinárodní migrace ve sféře mýtů a výzev”
Jos Jansen, EMCO - Výbor pro zaměstnanost, Brusel: “Náklady a
přínosy ekonomické migrace - nizozemská perspektiva”
Milan Cabrnoch, EMPL - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci,
Evropský parlament, Brusel: “Pozitivní dopady migrace na trh práce
v zemích EU”
Předsedající panelu B: Peter Verhaeghe, zodpovědný za otázky
migrace, Caritas Europa, Brusel
15:30 - 16:00

Přestávka na kávu

16:00 - 17:30

2. PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ

Petr Šebek, personální ředitel, IBM, Praha: “Vnitropodnikové
přesuny zaměstnanců“
Prezentace dokumentárního filmu “Doma tady a teď“
19:30 - 22:00

2. den

Večeře (Hotel Corinthia Towers)

27. února 2009

09:00 - 10:30

09:00 - 14:30

SOUBĚŽNÉ DISKUSNÍ PANELY C-D

Nástroje k odstraňování překážek při sociálním začleňování
migrantů na trh práce
PANEL C
kontakt: Jana Říhová, tisková mluvčí pro předsednictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
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Spolupráce státního, soukromého a neziskového sektoru a sociálních
partnerů v oblasti odstraňování překážek, sdílení nákladů, odborné
přípravy a uznávání dosažené praxe a dovedností.
Anna Ludwinek, Eurofound, Dublin: “Rovnost a různorodost
pracovních příležitostí pro migranty - analýza municipálních politik
lidských zdrojů”
Ulrich Raiser, Fórum sociálních věcí, Eurocities, Berlín: “Zvyšování
zaměstnanosti migrantů - výzva pro evropská města”
Vladimír Kváča, odbor řízení pomoci z ESF Ministerstva práce a
sociálních věcí České republiky, Praha, a Martin Rozumek,
Organizace pro pomoc uprchlíkům, Praha: “Zkušenosti ze spolupráce
státního a neziskového sektoru při realizaci projektů financovaných z
ESF”
Předsedající panelu C: Vladimíra Drbalová, EHSV - Evropský
hospodářský a sociální výbor, Brusel
PANEL D
Sociální podpora sociálního začleňování migrantů na trh práce,
přístup ke službám (vzdělávání, zdravotnictví, bydlení, finance,
atd.). Posílení synergie mezi antidiskriminačními a integračními
politikami. Role majoritní společnosti.
Thomas Huddleston, analytik, MPG - Uskupení pro migrační
politiku, Brusel: “Odstraňování právních bariér v oblasti integrace
legálních residentů ze třetích zemí na pracovní trh - silné a slabé
stránky členských států EU”
Lucie Sládková, vedoucí mise, IOM - Mezinárodní organizace pro
migraci, Praha: Integrace cizinců a její vytváření a realizace jsou
principielně doménou národnostních států, na pozadí mezinárodního
a EU rámce“
Šimon Pánek, ředitel, Člověk v tísni, Praha: “Postavení imigrantů
na trhu práce a jejich integrace jako komplexní problém přístupu
společnosti“
Předsedající panelu D: Roshan Di Puppo, ředitelka, Platforma
evropských sociálních NNO, Brusel

10:30 - 11:00

Přestávka na kávu

11:00 - 13:00

ZÁVĚREČNÉ PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
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Zpětná vazba z panelů A-B-C-D
Jan Niessen, ředitel, MPG - Uskupení pro migrační politiku, Brusel
Peter Verhaeghe, zodpovědný za otázky migrace, Caritas Europa,
Brusel
Vladimíra Drbalová, EHSV - Evropský hospodářský a sociální
výbor, Brusel
Roshan Di Puppo, ředitelka, Platforma evropských sociálních NNO,
Brusel
Závěrečná slova
Ivan Langer, ministr, Ministerstvo vnitra, Praha
Hubert Blaison, ředitel pro otázky pobytu a práce, Ministerstvo
imigrace, integrace, národní identity a solidárního rozvoje, Paříž
Nikolaus van der Pas, generální ředitel, Generální ředitelství pro
zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, Evropská komise,
Brusel
Petr Šimerka, státní tajemník a náměstek ministra, Ministerstvo
práce a sociálních věcí, Praha
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