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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k integraci migrantů, jejích dopadech na trh práce a vnějším rozměru koordinace 
systémů sociálního zabezpečení v EU (2012/2131(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 30. března 2012 nazvané „Vnější rozměr koordinace 
systému sociálního zabezpečení EU“ (COM(2012)0153),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 18. listopadu 2011 nazvané „Globální přístup k 
migraci a mobilitě“ (KOM(2011)0743),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. července 2011 nazvané „Evropská agenda pro 
integraci státních příslušníků třetích zemí“ (KOM(2011)0455), 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 18. dubna 2012 nazvané „Na cestě k hospodářské 
obnově vedoucí k intenzivnímu růstu pracovních míst (COM(2012)0173),

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 22. února 
2012 ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Evropská agenda pro integraci státních 
příslušníků třetích zemí (SOC/427),

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 16. února 2012 nazvané „Obnovená 
evropská agenda pro integraci“,

– s ohledem na společnou zprávu o zaměstnanosti pro rok 2012 ze dne 20. února 2012,

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 5. prosince 2011 o dosažených výsledcích a o 
kvalitativních a kvantitativních aspektech provádění Evropského fondu pro integraci 
státních příslušníků třetích zemí za období 2007–2009 (KOM(2011)0847),

– s ohledem na souhrnnou zprávu nazvanou „Šestá schůze Evropského fóra pro integraci: 
zapojení zemí původu migrantů do integračního procesu“, Brusel, 9. a 10. listopadu,

– s ohledem na studii Evropského parlamentu z roku 2011 o integraci migrantů a jejích 
dopadech na trh práce,

– s ohledem na studii Evropského parlamentu z roku 2011 nazvanou „Souhrnná zpráva 
Evropské migrační sítě: pokrytí potřeby pracovní síly pomocí migrace“,

– s ohledem na studii „Gallup World Poll: The Many Faces of Global Migration“ (Mnoho 
tváří celosvětové migrace), IOM a Gallup, 2011,

– s ohledem na závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 
4. května 2010 o integraci jakožto hnací síle hospodářského rozvoje a sociální 
soudržnosti,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
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17. března 2010 na téma „Integrace migrujících pracovníků“ (SOC/364),

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. února 
2010 na téma „Integrace a sociální agenda“ (SOC/362),

– s ohledem na Stockholmský program „Otevřená a bezpečná Evropa, která slouží svým 
občanům a chrání je“ ze dne 10. a 11. prosince 2009,

– s ohledem na směrnici 2009/52/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. června 2009 
o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně 
pobývajících státních příslušníků třetích zemí1,

– s ohledem na směrnici Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup 
a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího 
vysokou kvalifikaci (směrnice o modré kartě)2,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 
2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně 
pobývajících státních příslušníků třetích zemí 3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. ledna 2009 o stavu dodržování základních práv v 
Evropské unii v letech 2004–20084,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 16. května 2007 nazvané „Cirkulační migrace a 
partnerství mobility mezi Evropskou unií a třetími zeměmi“ (KOM(2007)0248),

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. července 2006 o strategiích a prostředcích pro 
integraci přistěhovalců v Evropské unii5,

– s ohledem na směrnici Rady 2005/74/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro 
přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu6,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 1. září 2005 nazvané „Společný program pro 
integraci – Rámec pro integraci státních příslušníků třetích zemí v Evropské unii“ 
(KOM(2005)0389),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 10. května 2005 nazvané „Haagský program: 
Posílení svobody, bezpečnosti a práva v Evropské unii“ (KOM(2005)0184),

– s ohledem na závěry Rady a zástupců vlád členských států ze dne 19. listopadu 2004 o 
vytvoření společných základních zásad pro politiku integrace přistěhovalců v Evropské 
unii,

– s ohledem na program z Tampere ze dne 15. a 16. října 1999,
                                               
1 Úř. věst. L 168, 30.6.2009, s. 24.
2 Úř. věst. L 155, 18.6.2009, s. 17.
3 Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 98.
4 Přijaté texty, P6_TA(2009)0019.
5 Přijaté texty, P6_TA(2006)0318.
6 Úř. věst. L 289, 3.11.2005, s. 15.
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– s ohledem na směrnici Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví 
obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání1,

– s ohledem směrnici Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada 
rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ2,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 
2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení3,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010, kterým se 
rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní 
příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich 
státní příslušnosti4,

– s ohledem na návrhy Komise ze dne 30. března 2012, které se týkají koordinace systémů 
sociálního zabezpečení (COM(2012)0156), COM(2012)0157, COM(2012)0158 a 
COM(2012)0152),

– s ohledem na rozsudky Evropského soudního dvora ve věcech C-214/94, C-112/75, C-
110/73, C-247/96, C-300/84, C-237/83 a C-60/93,

– s ohledem na články 48, 78, 79 a 352 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a na stanoviska Výboru pro 
občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro 
rozvoj a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A7-0000/2012),

A. vzhledem k tomu, že od roku 2012 začne klesat počet evropských obyvatel 
v produktivním věku a poklesne v příštích deseti letech o 14 milionů osob, nebudou-li 
přicházet přistěhovalci;

B. vzhledem k tomu, že tento nedostatek kvalifikované pracovní síly je již viditelný i 
navzdory míře nezaměstnanosti v Evropské unii, která činí zhruba 10 % (23,8 milionů 
osob), a v příštích letech se ještě zvětší a že například roku 2015 bude neobsazeno 
380 000 až 700 000 pracovních míst v oblasti informačních technologií;

C. vzhledem k tomu, že Evropská unie sice může očekávat stálý příliv migrantů, nicméně 
v celosvětovém měřítku bojuje o ty nejlepší mozky;

D. vzhledem k tomu, že přitažlivost Evropy závisí také na možnosti aktivního vstupu na trh 
práce, zdařilé integraci, úspěšném vzdělávání (a odborné přípravě) žáků z rodin migrantů 
v rámci vstřícného prostředí a na odstranění administrativních překážek; 

                                               
1 Úř. věst. L 303, 2.12.2000, s. 16.
2 Úř. věst. L 180, 19.7.2000, s. 22.
3 Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 1.
4 Úř. věst. L 344, 29.12.2010, s. 1.
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E. vzhledem k tomu, že číselné údaje Gallupova institutu z roku 2011 ukazují, že celosvětově 
je dvakrát tolik případných migrantů, kteří by svou zemi raději opustili dočasně kvůli 
pracovnímu pobytu, nežli těch, kteří by do jiné země natrvalo emigrovali;

F. vzhledem k tomu, že klíčem k úspěšné integraci je zaměstnanost;

G. vzhledem k tomu, že podle odhadů v Evropské unii žije a pracuje 1,9 až 3,8 milionu 
nelegálních přistěhovalců;

H. vzhledem k tomu, že od roku 2000 přispěli přistěhovalci k vytvoření zhruba čtvrtiny 
nových pracovních míst;

I. vzhledem k tomu, že žáci z rodin migrantů jsou ve vzdělávacím systému dosud 
znevýhodňováni a že častěji opouštějí vzdělávací zařízení bez dosažené kvalifikace;

J. vzhledem k tomu, že globalizace hospodářství jde ruku v ruce s globalizací sociální 
oblasti a má dopad především na vnější koordinaci sociálního zabezpečení občanů EU a 
státních příslušníků třetích zemí;

K. vzhledem k tomu, že nebude možné, aby jednotlivé členské státy uzavřely se všemi třetími 
státy dvoustranné reciproční dohody o sociálním zabezpečení a že by takové snahy vedly 
k roztříštěnosti systému, v němž by se občanům EU nedostávalo rovného zacházení, a 
vzhledem k tomu, že je tudíž nezbytné takto učinit na evropské úrovni;

L. vzhledem k tomu, že záležitosti týkající se integrace státních příslušníků třetích zemí na 
trh práce a všeobecné integraci, která ji provází, jsou přiděleny řadě generálních ředitelství 
Komise a Evropské službě pro vnější činnost; 

1. zdůrazňuje, že integrace na trh práce a do společnosti vyžaduje oboustranné úsilí, zejména 
pokud jde o osvojení jazykových dovedností a znalost práva a politického systému, zvyků, 
tradic a způsobu soužití ve společnosti v přijímající zemi;

2. zastává názor, že integrační politika a opatření členských států musí být rozlišující, 
speciálně přizpůsobené a velmi kvalitní, přičemž je nutno rozlišovat především mezi 
různými cílovými skupinami, např. mezi lidmi s vysokou a nízkou kvalifikací, mezi 
občany EU a státními příslušníky třetích zemí, mezi migranty, kteří mají nabídku práce a 
kteří ji nemají atd.; 

3. žádá proto, aby byl na místní, vnitrostátní i evropské úrovni zvolen komplexní přístup 
srovnatelný se zohledňováním rovnosti žen a mužů; žádá proto u otázek integrace 
zavedení zásady „zohledňování integrace“ do všech politických, legislativních a 
finančních nástrojů; žádá proto Komisi, aby zřídila meziútvarovou skupinu pro integraci, 
která by se zabývala tématy integrace, (pracovní) migrace a integrace na trh práce a jejíž 
součástí by byla všechna generální ředitelství, jež se těmto záležitostem věnují, a 
Evropská služba pro vnější činnost; 

4. zdůrazňuje odpovědnost zemí původu, pokud jde o integraci na trh práce, spočívající 
v poskytování jazykových a přípravných kurzů, informací, kontaktů na diasporu nebo 
služeb vyslanectví sídlících v hostitelské zemi;
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5. požaduje, aby jazykové a integrační programy zprostředkovávaly povědomí o dějinách, 
hodnotách a zásadách evropské demokracie a právního státu a zároveň aby poukazovaly 
na úlohu ženy, práv menšin a práv lesbiček, gayů, bisexuálů a transsexuálů;

6. vyzývá členské státy, aby svým zahraničním studentům usnadnily přístup na domácí trh 
práce, protože tito lidé se již začlenili díky tomu, že v hostitelské zemi žijí, osvojili si 
jazykové dovednosti a získali místní kvalifikaci; kromě toho poukazuje na to, že i 
z hospodářského hlediska by pro EU bylo nevýhodné promarnit investice vložené do 
vysokoškolských absolventů tím, že by nesměli v Evropské unii přijmout žádné pracovní 
místo;

7. vyzývá Komisi, aby vytvořila a zavedla společný evropský bodový systém založený na 
kritériích, na němž by se mohly členské státy dobrovolně podílet; konstatuje, že by mělo 
být možné takový systém přizpůsobovat podmínkám na trhu práce, aby se usnadnil 
příchod naléhavě potřebných kvalifikovaných pracovních sil;

8. vyzývá Komisi, aby v souvislosti s výše zmíněným bodovým systémem uvažovala o 
vytvoření mezinárodní platformy pro standardizované profily pracovních míst a 
kvalifikací na portálu EURES, což by usnadnilo nábor a srovnávání migrantů hledajících 
práci;

9. zdůrazňuje přitažlivost a zjednodušení pro kvalifikované státní příslušníky třetích zemí, 
které by přinesla účast členského státu na výše uvedeném bodovém systému; 

10. zdůrazňuje význam migrace kvalifikovaných lidí řízené poptávkou a požaduje, aby 
Komise a členské státy spolu se svými regiony a městy začaly společně na evropské 
úrovni koordinovat zjišťování poptávky po pracovní síle, aby bylo možné migraci 
pracovních sil lépe řídit;

11. doporučuje, aby byly součástí takového systému alespoň seznam povolání, která se 
potýkají s nedostatkem pracovních sil, a analýza poptávky na základě údajů 
zaměstnavatelů;

12. vyzývá členské státy, aby i přes neustálý nedostatek kvalifikovaných pracovních sil a 
kvůli němu neztrácely ze zřetele vnitřní mobilitu v Evropské unii, a aby příslušným 
způsobem upřednostňovaly nábor a integraci občanů EU z jiných členských států;

13. požaduje, aby byl migrantům usnadněn přístup na trh práce a aby mohli počítat s rychlým 
a cenově ne příliš nákladným uznáváním a ověřováním svých titulů, kvalifikací a 
dovedností; 

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby pokud možno propojily uprchlickou politiku a politiku 
trhu práce a aby žadatelům o azyl co nejrychleji umožnily vstoupit na trh práce;

15. žádá, aby byli migranti hned na počátku pobytu připravováni na vstup na místní trh práce; 
poukazuje v této souvislosti na osvědčené postupy v oblasti začleňování do trhu práce, 
např. poradenství pro migranty, průvodce integrací a program „Migranti pro migranty“;

16. navrhuje členským státům, aby si vyměňovaly a dále rozvíjely osvědčené postupy 
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podpory rozmanitosti na pracovišti, jako jsou např. koučování, podpora pro začínající 
podniky, integrační programy, dotované zaměstnávání, specializované skupiny, plány na 
diverzifikaci, individuální péče, jazykové a kvalifikační kurzy a kampaně proti 
diskriminaci;

17. uznává, že cirkulační migrace (pracovníků) má potenciál vytvořit situaci, kdy budou mít 
zisk všechny tři strany – migranti, hostitelský stát i země původu – a vyzývá členské státy, 
aby se této formě migrace otevřely;

18. vyzývá Komisi a členské státy, aby posílily spolupráci se třetími státy v oblasti cirkulační 
migrace a aby se jí věnovaly na jednáních a ve smlouvách, zejména pokud jde o „globální 
přístup k migraci a mobilitě“ a s ním související rozhovory o migraci a mobilitě a 
partnerství mobility;

19. požaduje, aby byly podporovány inteligentní strategie pro cirkulační migraci, které 
zahrnují potřebné prostředky a právní záruky a podmínky, aby byla vytvořena jistější 
pracovní místa a zamezilo se nelegálnímu přistěhovalectví;

20. zdůrazňuje, že v tomto ohledu je vhodné pořádat jazykové a kvalifikační kurzy před 
příchodem do hostitelské země a rovněž přípravu na návrat, a připomíná možnost zřizovat 
v zemi původu a hostitelské zemi takzvané kanceláře pro přípravu před odjezdem („pre-
departure desks“); 

21. vyzývá v tomto smyslu Komisi, aby posílila vazby mezi poptávkou po pracovní síle, 
cirkulační migrací, rozvojovou politikou a vnější politikou a aby to považovala za prioritu; 

22. poukazuje na to, že mnoho potenciálních migrantů musí ve své zemi původu čelit 
dlouhým čekacím dobám konzulární služby členských států, a tudíž je nanejvýš obtížné 
rychle, spolehlivě a bezproblémově vstoupit do cirkulačního pracovního poměru; vyzývá 
proto Komisi a členské státy, aby intenzivněji uvažovaly o vybudování společné evropské 
konzulární služby v delegacích EU;

23. vyzývá členské státy, aby umožnily legalizaci osobám bez dokladů, které jsou schopny si 
vydělat na živobytí prací;

24. vítá stávající dohody EU o koordinaci systémů sociálního zabezpečení; 

25. vítá v této souvislosti latinskoamerickou dohodu o sociálním zabezpečení a vybízí, aby 
bylo dalším členským státům kromě Portugalska a Španělska umožněno přistoupit k této 
dohodě jako platformě evropské koordinace;

26. poukazuje na to, že vydáním nařízení (EU) č. 1231/2010 sice bylo dosaženo rozšíření 
působnosti práv podle nařízení (ES) č. 883/2004 na státní příslušníky třetích zemí, 
nicméně tato práva lze zohlednit pouze při přeshraniční činnosti v rámci Evropské unie, 
takže většina státních příslušníků třetích zemí je z této působnosti vyloučena;

27. zdůrazňuje, že práva občanů EU je nutno chránit také mimo Evropskou unii a v případě, 
kdy pracují nebo pracovali ve třetích zemích;
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28. požaduje proto jednotný a reciproční přístup Evropské unie ke koordinaci sociálního 
zabezpečení vůči třetím zemím, který se bude vztahovat na všechny občany EU i státní 
příslušníky třetích zemí;

29. vybízí, aby bylo v této souvislosti zváženo také zavedení volitelného, dobrovolného a 
nadřazeného tzv. „28. režimu“ pro přistěhovalce a občany EU v jiných členských státech 
Evropské unie; 

30. zdůrazňuje, že přitažlivost evropského trhu práce závisí také na tom, zda budou 
přenositelné nároky na důchody a sociální dávky a zda si zachovají platnost při případném 
návratu;

31. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Výboru regionů, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a vnitrostátním parlamentům.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropská unie se nachází v období ekonomicko-politického zlomu. Od roku 2012 – poprvé 
v mírových dobách 20. a 21. století – začne klesat počet obyvatel v produktivním věku. Pokud 
nepřijde více přistěhovalců, zmenší se tento počet v příštích deseti letech o dalších 14 milionů 
osob.

To bude mít nejen dlouhodobě negativní dopad na rovnováhu evropských důchodových 
systémů, ale rovněž to vyvolá nedostatek kvalifikovaných pracovních sil ve střednědobém a 
krátkodobém výhledu. Tento nedostatek je patrný již nyní, a to navzdory míře 
nezaměstnanosti v EU ve výši cca 10 % (23,8 milionů osob), a v příštích letech se bude 
nadále zvětšovat. Například v roce 2015 bude po celé Evropě neobsazeno už 380 000 až 
700 000 pracovních míst v oblasti informačních technologií.

Důležitým příspěvkem k řešení tohoto dvojitého dilematu – úbytku produktivního 
obyvatelstva a nedostatku kvalifikované pracovní síly – je přistěhovalectví kvalifikovaných 
osob. Evropští občané to pochopili a podle průzkumů Eurobarometru jich 70 % považuje 
přistěhovalce za potřebné pro evropské hospodářství. 

Je však rovněž zřejmé, že přistěhovalectví bez strategie vyvolává obtíže a ohrožuje 
konkurenceschopnost Evropské unie. Evropská unie se musí prosadit v celosvětové soutěži o 
nejlepší mozky. Cílem členských států nesmí být kvantitativní, nýbrž kvalitativní 
přistěhovalecká politika. Již dnes je jasné, že příliv vysoce kvalifikovaných pracovních sil 
bude výzvou. Integrace občanů jiných členských států EU a státních příslušníků třetích zemí 
z rodin migrantů se stává sociální otázkou naší doby.

Přesto právě v této oblasti dodnes přetrvávají nedostatky. Členské státy nechaly 
přistěhovalectví příliš dlouho bez jasné koncepce. Bylo to frustrující pro hostitelskou zemi, 
ale především pro přistěhovalce. Ti jsou dnes podstatně častěji než domácí občané postiženi 
nezaměstnaností, nerovnováhou mezi nabízenou a poptávanou kvalifikací („skills 
mismatch“), prací za nízké mzdy či předčasným ukončováním školní docházky. Například 
míra zaměstnanosti státních příslušníků třetích zemí ve věku 20 až 64 let je v EU v průměru o 
10 procentních bodů nižší než míra zaměstnanosti domácího obyvatelstva.

Přitom přínos přistěhovalců naší společnosti ani nelze dostatečně ocenit. Od roku 2000 
přispěli přistěhovalci k vytvoření zhruba čtvrtiny nových pracovních míst. V roce 2011 žilo 
v členských státech EU-27 48,9 milionů osob, které se narodily v zahraničí (9,7 % celkového 
počtu obyvatelstva v Evropské unii).

Proto je nutno ihned uskutečnit integraci, která dožene potřebné, a začít přistěhovalectví řídit. 
Obojí může být úspěšné pouze v případě, že se Evropa zavede jako kontinent, na němž jsou 
přistěhovalci vítáni a kde nemá místo sociální vyloučení, rasismus ani diskriminace.

Rovněž musí být jasné, že klíčem k úspěšné integraci je zaměstnání.

Zpravodajka si proto přeje, aby byla integrační politika členských států rozlišující, speciálně 
přizpůsobená a velmi kvalitní, přičemž je důležité rozlišovat především mezi cílovými 
skupinami. K otázkám integrace je třeba na místní, vnitrostátní a evropské úrovni zaujmout 
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komplexní přístup a je nutno jej zohledňovat ve všech politických, legislativních a finančních 
nástrojích (zásada „zohledňování integrace“). 

Stávající opatření Komise je proto třeba spojit a lépe o nich informovat. Prvním krokem tímto 
směrem by mělo být vytvoření meziútvarové skupiny pro integraci, která by se zabývala 
tématy integrace, (pracovní) migrace a integrace na trh práce a jejíž součástí by byla všechna 
generální ředitelství, jež se těmto záležitostem věnují, a Evropská služba pro vnější činnost.

Dále je třeba vytvořit integrační síť místních a regionálních orgánů, která podle zásady „zdola 
nahoru“ zapojí na místní úrovni do podpory integrace všechny představitele společnosti .

Aby byla podpořena migrace řízená poptávkou, zpravodajka požaduje, aby Komise a členské 
státy spolu se svými regiony a městy zavedly společný evropský systém ke zjišťování 
poptávky po pracovní síle, aby bylo možno migraci pracovních sil zvýšit a lépe řídit.

Komise by měla zavést evropský bodový systém založený na kritériích, který by byl 
dobrovolný. Členské státy, které nemají vlastní bodový systém, by se mohly podílet na 
evropském systému a doplnit a optimalizovat tímto nástrojem vlastní vnitrostátní 
přistěhovaleckou politiku. Takový systém by mělo být možno přizpůsobovat podmínkám na 
trhu práce, aby byl usnadněn příchod naléhavě potřebných kvalifikovaných pracovních sil. 

Migranti musí mít rovnoprávný přístup na trh práce a možnost počítat s rychlým a cenově ne 
příliš nákladným uznáváním a ověřováním svých titulů, kvalifikací a dovedností.

K tomuto účelu by měla Komise vypracovat mezinárodní rámec pro dovednosti se 
standardizovanými profily pracovních míst a kvalifikací, což by usnadnilo nábor a srovnávání 
migrantů hledajících práci. 

Kromě toho představuje cirkulační migrace další perspektivní model. Může – a měla by –
vytvořit situaci, kdy budou mít zisk všechny tři strany – migranti, hostitelský stát i země 
původu.

Proto musí Komise a členské státy posílit spolupráci se třetími státy v oblasti cirkulační 
migrace a učinit ji součástí vyjednávání a smluv. Opět je třeba přemýšlet komplexně a 
vytvořit vazby mezi poptávkou po pracovní síle, cirkulační migrací, rozvojovou politikou a 
vnější politikou. Výsledkem musí být inteligentní strategie cirkulační migrace, která stanoví 
potřebné prostředky a právní záruky a podmínky, aby bylo možno vytvářet jistější pracovní 
místa a zamezit nelegálnímu přistěhovalectví.

Komplexní přístup by se měl týkat především jazykových a kvalifikačních kurzů před 
příchodem do hostitelské země a také přípravy na návrat. Vhodnými kroky jsou tedy 
zřizování takzvaných kanceláří pro přípravu před odjezdem („pre-departure desks“) v zemi 
původu a hostitelské zemi či plánované zavádění středisek zdrojů pro migraci a mobilitu 
(MMRC) v partnerských zemích, které jsou zapojeny do partnerství mobility a do 
„společných programů“. V této souvislosti se samozřejmě nabízí také možnost uvažovat o 
vybudování společné evropské konzulární služby v delegacích EU, která by mohla ústředně 
řídit administrativní část cirkulační migrace.



PE496.428v01-00 12/12 PR\913193CS.doc

CS

Je zjevné, že globalizace hospodářství jde nevyhnutelně ruku v ruce s globalizací sociální 
oblasti a že to má dopad především na vnější koordinaci sociálního zabezpečení občanů EU a 
státních příslušníků třetích zemí. Přitažlivost evropského trhu práce závisí také na tom, zda 
budou přenositelné nároky na důchody a sociální dávky a zda si zachovají platnost při 
případném návratu. 

Zpravodajka proto požaduje, aby byly učiněny všechny kroky v zájmu vytvoření jednotného a 
transparentního systému na úrovni Evropské unie.
 V rámci vnějších vztahů musí Unie zaujmout jednotný přístup ke koordinaci sociálního 
zabezpečení vůči třetím zemím, který se bude vztahovat na všechny občany EU i státní 
příslušníky třetích zemí.

Prvním krokem je kromě toho poučit se ze stávajících dohod EU o koordinaci sociálního 
zabezpečení a/nebo umožnit, aby mohly další evropské země přistoupit k latinskoamerické 
dohodě o sociálním zabezpečení a využít ji jako platformu.

Zpravodajka také vybízí, aby bylo zváženo zavedení volitelného, dobrovolného a 
nadřazeného tzv. „28. režimu“ pro přistěhovalce a občany EU v jiných členských státech 
Evropské unie. 


