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NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. podporuje úsilie o štandardizáciu dialógov o migrácii a mobilite do širších rámcov pre 
bilaterálne vzťahy a uzatváranie partnerstiev v oblasti mobility a domnieva sa, že prioritou 
by malo byť v tejto súvislosti susedstvo Únie ako celok;

2. je pevne presvedčený, že hlavným cieľom dialógov o migrácii a mobilite je podpora a 
podnecovanie legálnej migrácie vrátane migrácie pracovných síl; žiada preto prijať v 
rámci partnerstva konkrétne opatrenia, ktoré uľahčia migráciu, najmä prostredníctvom 
uznania kvalifikácie migrujúcich pracovníkov;

3. akceptuje ako alternatívny rámec uzatvorenie dohody medzi EÚ a tretími krajinami o 
spoločnom programe v oblasti migrácie a mobility v prípade, že jedna zo strán nie je 
pripravená prevziať celý súbor záväzkov obsiahnutých v partnerstve pre mobilitu, pričom 
zdôrazňuje, že by malo ísť iba o prechodnú fázu;

4. odporúča v záujme zabezpečenia prenosnosti práv sociálneho zabezpečenia zaviesť do 
dohôd o pridružení štandardnú recipročnú doložku o sociálnom zabezpečení a rokovať 
o jednotnej recipročnej dohode na úrovni EÚ o sociálnom zabezpečení s krajinami, ktoré 
nie sú zahrnuté v dohodách o pridružení, a pritom zabezpečiť plný súlad s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi i predpismi EÚ;

5. nabáda EÚ, aby prevzala vedúcu úlohu na celosvetovej úrovni v oblasti prenosnosti 
sociálnych práv a aby podporovala diskusie, najmä v rámci MOP, o koordinácii sociálnej 
ochrany a sociálneho zabezpečenia s inými regiónmi sveta;

6. zdôrazňuje, že ak je migrácia – najmä kyvadlová migrácia – dobre riadená, je prínosom 
pre EÚ a môže prispieť k lepším vzťahom s tretími krajinami tým, že posilní lepšie 
vzájomné porozumenie a spoluprácu prostredníctvom nadväzovania osobných kontaktov;

7. zdôrazňuje, že najmä v situácii po skončení konfliktu môže byť kyvadlová migrácia 
užitočným nástrojom na podporu diaspóry pri obnove krajiny pôvodu a pomôže vytvoriť 
trvalé prepojenie medzi krajinou pôvodu a cieľovou krajinou;

8. konštatuje, že úspešná spolupráca tohto druhu si vyžaduje dlhodobé záväzky, ktoré môže 
EÚ prijímať výhradne vďaka svojim finančným nástrojom, napr. podporou programov pre 
návrat a integráciu s prvkami kyvadlovej migrácie;

9. výrazne nabáda EÚ, aby posilnila svoj záväzok k medzinárodnej ochrane žiadateľov o 
azyl; na tento účel:
a) zdôrazňuje, že EÚ by mala umožniť Európskemu podpornému úradu pre azyl, aby 

posilnil spoluprácu s tretími krajinami s cieľom uľahčiť uplatňovanie spoločného 
európskeho azylového systému a pomôcť týmto krajinám posilniť ich vlastné azylové 
systémy a vnútroštátne právne predpisy v oblasti azylu;



PE496.397v03-00 4/5 AD\921531SK.doc

SK

b) podporuje posilnenie regionálnych programov ochrany a v prípade potreby zavádzanie 
nových programov;

c) podporuje spoluprácu s UNHCR pri presadzovaní účinného uplatňovania Ženevského 
dohovoru o právnom postavení utečencov;

10. víta vytvorenie portálu EÚ o prisťahovalectve, ako aj vytvorenie stredísk na poskytovanie 
zdrojov v oblasti migrácie a mobility a odporúča krajinám pôvodu, aby sa tiež zapojili 
a pomohli potenciálnym migrantom poskytovaním informácií o kyvadlovej migrácii 
a podnetov v tejto súvislosti;

11. podporuje odbornú prípravu personálu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), 
najmä pracovníkov delegácií EÚ, v oblasti globálneho prístupu k migrácii s cieľom 
zabezpečiť účinné začleňovanie tém prisťahovaleckej politiky EÚ do jej vonkajších 
opatrení;

12. dôrazne nabáda ESVČ, aby sa snažila o aktívnejšiu koordinačnú úlohu v rámci 
vonkajšieho rozmeru migračnej politiky.
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