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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o integrácii migrantov, jej účinkoch na trh práce a vonkajšej dimenzii koordinácie 
sociálneho zabezpečenia v EÚ (2012/2131(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 30. marca 2012 s názvom Vonkajšia dimenzia 
koordinácie sociálneho zabezpečenia v EÚ (COM(2012)0153),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 18. novembra 2011 s názvom Globálny prístup 
k migrácii a mobilite (COM(2011)0743),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. júla 2011 s názvom Európska agenda v oblasti 
integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín (COM(2011)0455), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 18. apríla 2012 s názvom Smerom k oživeniu 
hospodárstva sprevádzanému tvorbou veľkého počtu pracovných miest 
(COM(2012)0173),

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 22. februára 
2012 k oznámeniu Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu 
a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Európska agenda v oblasti integrácie štátnych 
príslušníkov tretích krajín (SOC/427),

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 16. februára 2012 s názvom Nová 
európska agenda v oblasti integrácie,

– so zreteľom na spoločnú správu o zamestnanosti 2012 z 20. februára 2012,

– so zreteľom na správu Komisie z 5. decembra 2011 o dosiahnutých výsledkoch 
a kvalitatívnych a kvantitatívnych aspektoch vykonávania Európskeho fondu pre 
integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín za obdobie 2007 – 2009 (COM(2011)0847),

– so zreteľom na súhrnnú správu s názvom Sixth meeting of the European Integration 
Forum: The involvement of countries of origin in the integration process (6. zasadnutie 
Európskeho fóra pre integráciu: Účasť krajín pôvodu na procese integrácie), Brusel, 
9. a 10. novembra 2011,

– so zreteľom na štúdiu s názvom Die Integration von Migranten und ihre Auswirkungen 
auf den Arbeitsmarkt (Integrácia migrantov a jej účinky na trh práce), Európsky 
parlament, 2011,

– so zreteľom na štúdiu s názvom EMN-Synthesebericht: Deckung des Arbeitskräftebedarfs 
durch Migration (Súhrnná správa EMS: Uspokojenie dopytu po pracovnej sile 
prostredníctvom migrácie), Európsky parlament, 2011,

– so zreteľom na štúdiu s názvom Gallup World Poll: The Many Faces of Global Migration 
(Gallup World Poll: Mnoho tvárí globálnej migrácie), IOM a Gallup, 2011,
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– so zreteľom na závery Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí 
Rady 4. mája 2010, o integrácii ako hnacej sile rozvoja a sociálnej súdržnosti,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. marca 
2010 na tému Integrácia pracovníkov z radov prisťahovalcov (SOC/364),

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 
17. februára 2010 na tému Integrácia a sociálna agenda (SOC/362),

– so zreteľom na Štokholmský program – otvorená a bezpečná Európa, ktorá slúži občanom 
a chráni ich, z 10. a 11. decembra 2009,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, 
ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských 
štátov1,

– so zreteľom na smernicu Rady 2009/50/ES z 25. mája 2009 o podmienkach vstupu 
a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania 
(smernica o modrých kartách)2,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 
2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území3,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. januára 2009 o situácii v oblasti základných práv 
v Európskej únii v rokoch 2004 – 20084,

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. mája 2007 s názvom O okružnej migrácii 
a partnerstvách v oblasti mobility medzi Európskou úniou a tretími krajinami 
(COM(2007)0248),

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2006 o stratégiách a prostriedkoch na integráciu 
prisťahovalcov v Európskej únii5,

– so zreteľom na smernicu Rady 2005/71/ES z 12. októbra 2005 o osobitnom postupe 
prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vedeckého výskumu6,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 1. septembra 2005 s názvom Spoločný program pre 
zahrnutie – Rámec pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín do Európskej únie 
(COM(2005)0389),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. mája 2005 s názvom Haagsky program: Desať 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2009, s. 24.
2 Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009, s. 17.
3 Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 98.
4 Prijaté texty, P6_TA(2009)0019.
5 Prijaté texty P6_TA(2006)0318.
6 Ú. v. EÚ L 289, 3.11.2005, s. 15.



PR\913193SK.doc 5/12 PE496.428v01-00

SK

priorít na nasledujúcich päť rokov – Partnerstvo pre európsku obnovu v priestore slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti (COM(2005)0184),

– so zreteľom na závery Rady a zástupcov vlád členských štátov z 19. novembra 2004 
o spoločných základných zásadách politiky integrácie prisťahovalcov v Európskej únii,

– so zreteľom na program z Tampere z 15. a 16. októbra 1999,

– so zreteľom na smernicu Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje 
všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní1,

– so zreteľom na smernicu Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada 
rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod2,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 
2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia3,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1231/2010 
z 24. novembra 2010, ktorým sa rozširuje nariadenie (ES) č. 883/2004 a nariadenie (ES) 
č. 987/2009 na štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa tieto nariadenia doteraz 
nevzťahovali výhradne z dôvodu ich štátnej príslušnosti4,

– so zreteľom na návrhy Komisie z 30. marca 2012, ktoré sa týkajú koordinácie systémov 
sociálneho zabezpečenia (COM(2012)0156), COM(2012)0157, COM(2012)0158 
a COM(2012)0152),

– so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie vo veciach C-214/94, C-112/75, 
C-110/73, C-247/96, C-300/84, C-237/83 a C-60/93,

– so zreteľom na články 48, 78, 79 a 352 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru pre 
občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, Výboru pre zahraničné veci, Výboru 
pre rozvoj a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0000/2012),

A. keďže od roku 2012 klesá počet európskych občanov v aktívnom veku a v nasledujúcom 
desaťročí sa bez prisťahovalectva zníži o 14 miliónov osôb;

B. keďže tento nedostatok odborníkov je už zrejmý aj napriek miere nezamestnanosti v EÚ, 
ktorá je na úrovni približne 10 % (23,8 mil.), a v nasledujúcich rokoch sa ešte zväčší a že 
napr. v roku 2015 zostane neobsadených 380 000 až 700 000 pracovných miest v oblasti 
IT;

                                               
1 Ú. v. ES L 303, 2.12.2000, s. 16.
2 Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, s. 22.
3 Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1.
4 Ú. v. EÚ L 344, 29.12.2010, s. 1.
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C. keďže EÚ síce môže očakávať stály príliv migrantov, vo svetovom meradle však súťaží 
o najvzdelanejších odborníkov;

D. keďže príťažlivosť Európy závisí aj od aktívneho vstupu na trh práce, úspešnej integrácie, 
úspešného vzdelávania žiakov prisťahovaleckého pôvodu v rámci kultúry, ktorá je 
otvorená voči migrantom, a odstránenia administratívnych prekážok; 

E. keďže z údajov Gallup World Poll 2011 vyplýva, že v celosvetovom meradle dvojnásobný 
počet potenciálnych migrantov uvádza, že radšej by za prácou odchádzali zo svojej vlasti 
dočasne, ako natrvalo emigrovali do inej krajiny;

F. keďže zamestnanie je kľúčové pre úspešnú integráciu;

G. keďže približne 1,9 až 3,8 mil. imigrantov žije a pracuje v EÚ nezákonne;

H. keďže od roku 2000 bolo možné na základe prínosu prisťahovalcov vytvoriť približne 
jednu štvrtinu nových pracovných miest;

I. keďže žiaci prisťahovaleckého pôvodu sú vo vzdelávacom systéme ešte znevýhodnení 
a častejšie odchádzajú zo vzdelávacích zariadení bez ukončeného vzdelania;

J. keďže hospodárska globalizácia sa spája so sociálnou globalizáciou a má vplyv najmä na 
vonkajšiu koordináciu sociálneho zabezpečenia občanov EÚ a štátnych príslušníkov 
tretích krajín;

K. keďže jednotlivé členské štáty nebudú môcť uzatvoriť so všetkými tretími krajinami 
dvojstranné recipročné dohody o sociálnom zabezpečení a táto skutočnosť by spôsobila 
rozdelenie systému a nerovnaké zaobchádzanie s občanmi EÚ, a keďže preto je 
nevyhnutné rokovať na európskej úrovni;

L. keďže integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín na trh práce a s tým súvisiaca 
všeobecná integrácia je rozdelená medzi rôzne generálne riaditeľstvá Komisie a Európsku 
službu pre vonkajšiu činnosť; 

1. zdôrazňuje, že integrácia na trhu práce a v spoločnosti si vyžaduje obojstrannú účasť 
najmä pri získavaní jazykových znalostí, znalostí právneho a politického systému, zvykov 
a spoločenských vzťahov v prijímajúcej krajine;

2. domnieva sa, že je nevyhnutné, aby integračná politika a opatrenia členských štátov boli 
diferencovanejšie, primeranejšie a hodnotnejšie, pričom je najmä nevyhnutné rozlišovať 
rôzne cieľové skupiny, napr. pracovníkov s vysokou kvalifikáciou a nízkou kvalifikáciou, 
občanov EÚ a štátnych príslušníkov tretích krajín, prisťahovalcov s pracovnou ponukou 
a bez pracovnej ponuky atď.; 

3. požaduje preto, aby sa na miestnej, vnútroštátnej a európskej úrovni prijal komplexný 
prístup porovnateľný s uplatňovaním hľadiska rodovej rovnosti; požaduje preto, aby sa 
v súvislosti s otázkami integrácie vo všetkých politických, legislatívnych a finančných 
nástrojoch vzalo do úvahy zavedenie zásady tzv. integration mainstreaming; vyzýva preto 
Komisiu, aby zriadila medziútvarovú pracovnú skupinu pre integráciu, ktorá sa bude 
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zaoberať otázkami integrácie, (pracovnej) migrácie a integrácie na trhu práce a bude 
zahŕňať všetky generálne riaditeľstvá, ktoré sa zaoberajú týmito otázkami, a Európsku 
službu pre vonkajšiu činnosť;

4. zdôrazňuje zodpovednosť krajín pôvodu v súvislosti s integráciou na pracovnom trhu 
prostredníctvom jazykových a prípravných kurzov, informácií, kontaktov na diaspóru 
alebo služieb veľvyslanectiev zriadených v hostiteľskej krajine;

5. požaduje, aby sa v rámci jazykových a integračných programov vyučovala história, 
hodnoty a zásady európskej demokracie a právneho štátu a aby sa pritom presadzovala 
úloha žien, práva menšín a lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov;

6. vyzýva členské štáty, aby zahraničným študentom uľahčili prístup k domácemu trhu 
práce, keďže sa už integrovali prostredníctvom života v hostiteľskej krajine, jazykových 
znalostí a kvalifikácie získanej na domácich školách; poukazuje okrem toho na 
skutočnosť, že pre EÚ je aj z hospodárskeho hľadiska nevýhodné nevyužiť investície 
vložené do absolventov vysokých škôl, keď nesmú pracovať v EÚ;

7. vyzýva Komisiu, aby vytvorila a zaviedla spoločný európsky bodový systém zameraný na 
kritériá, na ktorom sa môžu členské štáty dobrovoľne zúčastniť; konštatuje, že je potrebné, 
aby bol uvedený systém schopný prispôsobiť sa podmienkam trhu práce s cieľom uľahčiť 
prílev naliehavo potrebných odborníkov;

8. vyzýva Komisiu, aby v súvislosti s uvedeným bodovým systémom uvažovala o vytvorení 
medzinárodnej platformy v rámci siete EURES pre štandardizované profily pracovných 
miest a spôsobilostí s cieľom uľahčiť nábor a porovnanie prisťahovalcov uchádzajúcich sa 
o zamestnanie;

9. zdôrazňuje, že výsledkom účasti členského štátu na uvedenom bodovom systéme bude 
príťažlivosť a zjednodušenie pre kvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín; 

10. zdôrazňuje význam na potreby zameranej migrácie kvalifikovaných pracovníkov 
a požaduje, aby Komisia a členské štáty spolu so svojimi regiónmi a mestami zaviedli 
spoločnú koordináciu na určenie dopytu po pracovnej sile s cieľom lepšie riadiť pracovnú 
migráciu;

11. odporúča, aby uvedený systém stanovil aspoň zoznam povolaní, ktoré sa vyznačujú 
nedostatkom pracovných síl, a analýzu dopytu na základe údajov zamestnávateľov;

12. vyzýva členské štáty, aby napriek stálemu nedostatku odborníkov pamätali na vnútornú 
mobilitu v rámci EÚ a vzhľadom na to takisto presadzovali nábor a integráciu občanov 
EÚ z ostatných členských štátov;

13. požaduje, aby migranti mali ľahší prístup k trhu práce a aby mohli počítať s rýchlejším 
a nákladovo nižším uznaním a overením svojho vzdelania, kvalifikácie a spôsobilostí; 

14. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby, pokiaľ je to možné, spojili politiku týkajúcu sa 
utečencov a trhu práce a aby osobám žiadajúcim o ochranu čo najskôr umožnili prístup 
k trhu práce;
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15. požaduje, aby sa migranti pripravovali na domáci trh práce už na začiatku svojho pobytu; 
poukazuje v tejto súvislosti na osvedčené postupy v oblasti začlenenia na trh práce, napr. 
projekty mentorského vedenia migrantov, usmerňovania integrácie a tzv. programu 
migranti pre migrantov;

16. odporúča členským štátom, aby si v rámci podpory rozmanitosti na pracovisku vymieňali 
a rozvíjali osvedčené postupy, napr. poradenstvo, podpora v počiatočnej fáze, programy 
začleňovania, podporovaná práca, konkrétne zamerané skupiny, plány diverzifikácie, 
individuálna starostlivosť, odborné vzdelávanie v oblasti jazykov a spôsobilostí 
a antidiskriminačné kampane;

17. uznáva, že potenciál okružnej (pracovnej) migrácie môže podnietiť situáciu, ktorá bude 
prospešná pre všetky tri strany, teda migrantov, hostiteľskú aj domácu krajinu, a vyzýva 
členské štáty, aby umožnili túto formu migrácie;

18. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili spoluprácu s tretími krajinami v oblasti 
okružnej migrácie a aby ju začlenili do svojich rokovaní a dohôd, najmä v rámci 
globálneho prístupu k migrácii a mobilite a s tým súvisiacich dialógov o migrácii 
a mobilite a partnerstiev v oblasti mobility;

19. požaduje podporu inteligentných stratégií okružnej migrácie, ktoré prinesú nevyhnutné 
prostriedky a právne záruky a predpoklady, s cieľom vytvoriť bezpečné pracovné miesta 
a zabrániť nezákonnému prisťahovalectvu;

20. zdôrazňuje, že v tejto súvislosti je pred príchodom do hostiteľskej krajiny užitočné 
odborné vzdelávanie v oblasti jazyka a spôsobilostí, ako aj príprava na návrat a pripomína 
možnosť vytvoriť tzv. pre-departure desks (úrady pre prípravu na odchod) v domovskej 
a hostiteľskej krajine; 

21. vyzýva v tejto súvislosti Komisiu, aby posilnila spojenie medzi dopytom po pracovnej 
sile, okružnou migráciou, rozvojovou a zahraničnou politikou a považovala ho za prioritu; 

22. poukazuje na skutočnosť, že mnohí potenciálni migranti musia vo svojej domovskej 
krajine čeliť dlhým čakacím lehotám na konzulárnych úradoch členských štátov, a preto je 
aktuálne, spoľahlivé a plynulé sprostredkovanie okružného pracovného miesta veľmi 
ťažké; vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby sa intenzívnejšie zaoberali možnosťou 
vytvoriť spoločnýeurópsky konzulárny úrad v delegáciách EÚ;

23. vyzýva členské štáty, aby osobám bez dokladov, ktoré si zamestnaním môžu zabezpečiť 
živobytie, umožnili legalizáciu;

24. víta existujúce dohody EÚ o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia; 

25. víta v tejto súvislosti Iberoamerický dohovor o sociálnom zabezpečení a vyzýva na 
vytvorenie možnosti, aby k tomuto dohovoru ako platforme európskej koordinácie 
pristúpili okrem Portugalska a Španielska aj ďalšie členské štáty;

26. poukazuje na skutočnosť, že prostredníctvom uverejnenia nariadenia (EÚ) č. 1231/2010 sa 
síce rozšírili práva na základe nariadenia (ES) č. 883/2004 aj na štátnych príslušníkov 
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tretích krajín, tieto práva je však možné brať do úvahy len pri cezhraničnej činnosti 
v rámci EÚ, a tak je vylúčený veľký počet štátnych príslušníkov tretích krajín;

27. zdôrazňuje, že je nevyhnutné chrániť práva občanov EÚ aj mimo EÚ a v prípadoch, keď 
pracujú alebo pracovali v tretích krajinách;

28. požaduje preto, aby sa prijal jednotný a recipročný európsky prístup v oblasti koordinácie 
sociálneho zabezpečenia voči tretím krajinám, ktorý sa bude vzťahovať na všetkých 
občanov EÚ a štátnych príslušníkov tretích krajín;

29. vyzýva v tejto súvislosti takisto na zohľadnenie fakultatívneho, dobrovoľného 
a nadradeného tzv. 28. režimu pre prisťahovalcov a občanov EÚ v iných štátoch EÚ; 

30. zdôrazňuje, že príťažlivosť európskeho trhu práce závisí aj od toho, či sú dôchodkové 
a sociálne práva prenosné a sú v platnosti aj pri prípadnom návrate;

31. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Výboru regiónov, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a národným parlamentom.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európska únia sa nachádza v cezúre politiky trhu práce. Od roku 2012 počet obyvateľov 
v aktívnom veku po prvýkrát klesá v období mieru v 20. a 21. storočí. Bez narastajúceho 
prisťahovalectva klesne tento počet v nasledujúcom desaťročí o ďalších 14 miliónov.

Táto skutočnosť má nielen dlhodobý negatívny vplyv na rovnováhu európskych 
dôchodkových systémov, ale spôsobuje aj strednodobý a krátkodobý nedostatok odborníkov. 
Ten je, napriek tomu, že miera nezamestnanosti v EÚ je na úrovni približne 10 % 
(23,8 miliónov), už teraz zrejmý a v nasledujúcich rokoch sa bude ešte zväčšovať. Napríklad 
v roku 2015 bude v Európe neobsadených 380 000 až 700 000 pracovných miest v oblasti IT.

Dôležitým prístupom k riešeniu tohto dvojitého problému – poklesu počtu zárobkovo činných 
obyvateľov a nedostatku odborníkov – je prisťahovalectvo kvalifikovaných pracovníkov. 
Európski občania tomu rozumejú a v prieskume Eurobarometer sa zistilo, že 70 % z nich 
považuje prisťahovalcov za nevyhnutných pre európske hospodárstvo. 

V každom prípade je takisto zrejmé, že prisťahovalectvo bez stratégie spôsobí problémy 
a ohrozí konkurencieschopnosť EÚ. Európska únia sa musí presadiť v globálnej súťaži 
o najvzdelanejších odborníkov. Cieľom členských štátov nemá byť kvantitatívna, ale 
kvalitatívna prisťahovalecká politika. Už dnes je zrejmé, že prílev vysokokvalifikovaných 
pracovníkov bude výzvou. Integrácia ostatných občanov EÚ a štátnych príslušníkov tretích 
krajín prisťahovaleckého pôvodu bude sociálnou otázkou súčasnosti.

A práve to predstavuje dnes problém. Členské štáty príliš dlho ponechali prisťahovalectvo bez 
jasnej koncepcie. Táto situácia bola neuspokojivá pre hostiteľskú krajinu, najmä však pre 
prisťahovalcov. V súčasnosti sa nezamestnanosť, tzv. skills mismatch (nesúlad medzi 
požadovanými a ponúkanými zručnosťami na trhu práce), práca za nízku mzdu alebo 
predčasné ukončenie vzdelávania týkajú podstatne viac prisťahovalcov ako domácich 
občanov. Napríklad miera zamestnanosti štátnych príslušníkov tretích krajín vo veku od 20 do 
64 rokov je v európskom priemere o 10 percentuálnych bodov nižšia ako miera zamestnanosti 
domáceho obyvateľstva.

Pritom nie je možné dostatočne vysoko oceniť prínos prisťahovalcov k našej spoločnosti. Od 
roku 2000 prispeli prisťahovalci k vytvoreniu približne jednej štvrtiny nových pracovných 
miest. V roku 2011 žilo v 27 členských štátoch EÚ 48,9 miliónov osôb, ktoré sa narodili 
v zahraničí (9,7 % celkového počtu obyvateľov EÚ).

Preto je nevyhnutné, aby sa s vyrovnaním zameškanej integrácie zároveň realizovalo riadené 
prisťahovalectvo. Tieto môžu byť úspešné, len ak Európa bude kontinentom s kultúrou 
otvorenou prisťahovalectvu. Sociálne vylúčenie, rasizmus a diskriminácia nemajú na takom 
kontinente miesto.

Takisto musí byť zrejmé, že zamestnanosť je rozhodujúcim aspektom úspešnej integrácie.

Spravodajkyňa preto vyjadruje želanie, aby integračná politika členských štátov bola 
diferencovanejšia, primeranejšia a kvalitnejšia. Pritom je dôležité najmä rozlišovanie 
cieľových skupín. V súvislosti s otázkami integrácie je nevyhnutné na miestnej, vnútroštátnej 
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a európskej úrovni prijať komplexný prístup a tieto otázky zohľadniť vo všetkých politických, 
legislatívnych a finančných nástrojoch (tzv. integration mainstreaming). 

Je preto nevyhnutné, aby existujúce opatrenia Komisie boli spojené a viac navzájom súviseli. 
Prvým krokom by bolo vytvorenie medziútvarovej pracovnej skupiny pre integráciu, ktorá sa 
bude zaoberať otázkami integrácie, (pracovnej) migrácie a integrácie na trhu práce a ktorá 
bude zahŕňať všetky generálne riaditeľstvá, ktoré sa zaoberajú týmito otázkami, a Európsku 
službu pre vonkajšiu činnosť.

Okrem toho je nevyhnutné vytvoriť integračnú sieť miestnych a regionálnych územných 
správnych orgánov, ktorá na základe prístupu zdola nahor združí všetkých sociálnych aktérov 
na miestnej úrovni na podporu integrácie.

Spravodajkyňa v záujme podpory migrácie zameranej na potreby požaduje, aby Komisia 
a členské štáty spolu so svojimi regiónmi a mestami zaviedli spoločný európsky systém na 
určenie dopytu po pracovnej sile s cieľom podporiť a lepšie riadiť pracovnú migráciu.

Komisia by mala zaviesť dobrovoľný európsky bodový systém zameraný na kritériá. Členské 
štáty, pokiaľ nemajú vlastný bodový systém, by sa mohli zapojiť do európskeho systému, 
a tak rozšíriť svoju vlastnú prisťahovaleckú politiku o tento nástroj a zlepšiť ju. Je potrebné,
aby bol uvedený systém schopný prispôsobiť sa podmienkam trhu práce s cieľom uľahčiť 
prílev naliehavo potrebných odborníkov. 

Je nevyhnutné, aby migranti mali rovnaký prístup na trh práce a aby mohli počítať 
s rýchlejším a nákladovo nižším uznaním a overením svojho vzdelania, kvalifikácie 
a spôsobilostí.

Okrem toho je potrebné, aby Komisia vytvorila medzinárodný rámec kompetencií so 
štandardizovanými profilmi pracovných miest a spôsobilostí s cieľom uľahčiť nábor 
a porovnanie migrantov, ktorí si hľadajú zamestnanie. 

Navyše okružná migrácia predstavuje ďalší predvídavý vzor. Jej výsledkom môže a mala by 
byť situácia výhodná pre všetky tri strany, teda pre migrantov, hostiteľskú a domácu krajinu.

Preto je nevyhnutné, aby Komisia a členské štáty posilnili spoluprácu s tretími krajinami 
v oblasti okružnej migrácie a aby ju začlenili do svojich rokovaní a dohôd. Opäť je 
nevyhnutné uvažovať komplexne a vytvoriť spojenia medzi dopytom po pracovnej sile, 
okružnou migráciou, rozvojovou politikou a zahraničnou politikou. Výsledkom musí byť 
inteligentná stratégia okružnej migrácie, ktorá stanoví nevyhnutné prostriedky a právne 
záruky a predpoklady, s cieľom vytvoriť bezpečnejšie pracovné miesta a zabrániť 
nezákonnému prisťahovalectvu.

Komplexný prístup by sa mal vzťahovať najmä na vzdelávanie v oblasti jazykov 
a spôsobilostí pred príchodom do hostiteľskej krajiny, ako aj na prípravu na návrat. 
Užitočným opatrením je preto vytvorenie tzv. pre-departure desks (úrady pre prípravu na 
odchod) v domácej a hostiteľskej krajine alebo plánované vytvorenie stredísk zdrojov pre 
migráciu a mobilitu v partnerských krajinách, ktoré budú podliehať partnerstvám v oblasti 
mobility a spoločným programom. Jednou z možností v tejto súvislosti je určite možnosť 
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vytvoriť spoločný európsky konzulárny úrad v rámci delegácií EÚ, ktorý by centrálne riadil 
administratívnu časť okružnej migrácie.

Nakoniec je zrejmé, že hospodárska globalizácia súvisí so sociálnou globalizáciou a že to má 
vplyv najmä na vonkajšiu koordináciu sociálneho zabezpečenia pre občanov EÚ a štátnych 
príslušníkov tretích krajín. Príťažlivosť európskych trhov práce závisí aj od toho, či sú 
dôchodkové a sociálne práva prenosné a či pri prípadnom postupe pri návrate zostávajú 
v platnosti. 

Spravodajkyňa preto požaduje, aby sa prijali všetky opatrenia na vytvorenie jednotného, 
transparentného systému na úrovni EÚ. V rámci vonkajších vzťahov je nevyhnutné, aby Únia 
prijala voči tretím krajinám prístup na úrovni EÚ v oblasti koordinácie sociálneho 
zabezpečenia, ktorý bude zahŕňať všetkých občanov EÚ a štátnych príslušníkov tretích krajín.

Prvým krokom bude poučiť sa z existujúcich dohôd EÚ o koordinácii sociálneho 
zabezpečenia a/alebo otvoriť Iberoamerický dohovor o sociálnom zabezpečení pre ďalšie 
európske krajiny a používať ho ako platformu.

Spravodajkyňa vyzýva takisto na zohľadnenie fakultatívneho, dobrovoľného a nadradeného 
tzv. 28. režimu pre prisťahovalcov a občanov EÚ v iných štátoch EÚ. 


