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NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro zaměstnanost
a sociální věci jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

– s ohledem na článek 151 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na směrnici Rady 91/533/EHS ze dne 14. října 1991 o povinnosti 
zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách smlouvy nebo zaměstnaneckého 
vztahu1,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. dubna 2011 nazvané Akt o jednotném trhu –
Dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry – „Společně pro 
nový růst“ (KOM(2011)0206), které zahrnuje mobilitu pracovníků mezi dvanáct 
klíčových nástrojů,

– s ohledem na bod I písm. g) Evropského paktu o přistěhovalectví a azylu2, který přijala 
Evropská rada a který vyzývá členské státy, aby zaváděly ambiciózní politiky na podporu 
harmonizovaného začleňování legálních přistěhovalců, včetně specifických opatření na 
podporu jazykové přípravy a zpřístupnění pracovních příležitostí,

A. vzhledem k tomu, že mobilita pracovníků EU by se měla podporovat všude v Evropské 
unii, kde je potřeba zaměstnání,

B. vzhledem k tomu, že pracovníci z EU se mohou při hledání zaměstnání v hostitelském 
členském státě potýkat s potížemi a problémy,

1. naléhavě vyzývá členské státy a Komisi, aby posílily politiku EU v oblasti boje proti 
přímé a nepřímé diskriminaci (přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat boji proti 
diskriminaci na základě etnického původu), vykořisťování migrujících pracovníků EU
v Evropské unii a porušování jejich práv v důsledku jejich nedostatečné znalosti jazyků
a předpisů, které se vztahují na jejich zaměstnání v hostitelském členském státě;

2. domnívá se, že migrující pracovníci by měli být schopni komunikovat v jednom
z oficiálních jazyků jejich hostitelského členského státu, aby byla možná jejich integrace
a aby mohli v práci dosáhnout optimální výkonnosti, a konstatuje, že by měly mít členské 
státy právo ověřovat v souvislosti s určitými profesemi a technickými povoláními 
jazykové kompetence; domnívá se proto, že by měly být migrujícím pracovníkům zdarma 
zpřístupněny jazykové kurzy jazyků hostitelského členského státu; vyjadřuje však 
politování nad politikami členských států zaměřenými na omezení přístupu pracovníků
z EU k systémům sociálního zabezpečení nebo sociálním službám tím, že přístup k nim 
podmiňují znalostí jazyka hostitelského státu;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby bojovaly proti xenofobii tím, že v přijímajících 
členských státech zajistí prostředky na integraci a na informace a budou podporovat 
porozumění, kulturní rozmanitost a úctu;

                                               
1 Úř. věst. L 288, 18.10.1991, s. 32.
2 Dokument Rady 13440/08.
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4. vyzývá Komisi, aby zajistila provádění směrnice 2004/38/ES členskými státy bez jakékoli 
diskriminace, včetně diskriminace na základě sexuální orientace; připomíná Komisi svou 
předchozí výzvu k zajištění svobody pohybu pro všechny občany EU a jejich rodiny, 
včetně registrovaných partnerství a manželství bez ohledu na sexuální orientaci partnerů;

5. vyzývá členské státy, aby plně prováděly směrnici Evropského parlamentu a Rady 
96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb1,
a vítá připravovanou iniciativu na zlepšení a posílení transpozice, provádění a vymáhaní 
této směrnice, kterou oznámila Komise;

6. je toho názoru, že mobilitu je možné prosazovat účinným způsobem pouze tehdy, bude-li 
dosaženo výrazného zlepšení v oblasti solidarity a sdílené odpovědnosti ze strany 
členských států a formulováním jasného regulačního rámce, kterým se bude řídit legální 
přistěhovalectví;

7. zdůrazňuje, že mobilita pracovníků může být velice užitečným nástrojem pro posílení 
konkurenceschopnosti malých a středních podniků, které vytvářejí 67,1 % pracovních 
míst v EU;

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby aktivně prezentovaly občanům EU příležitosti, které 
nabízí volný pohyb pracovníků, a výhody evropského trhu práce;

9. zdůrazňuje, že jedním z hlavních úspěchů Evropské unie je vytvoření oblasti bez vnitřních 
hranic, v níž se mohou volně pohybovat a pracovat občané EU a třetích zemí;

10. vyzývá členské státy, aby přezkoumaly svá ustanovení pro regulaci přechodných období 
pro přístup na svůj pracovní trh, jež mohou mít v dlouhodobém výhledu nepříznivý dopad 
na základní hodnoty a práva zakotvené ve Smlouvách EU, jako je svoboda pohybu, 
nediskriminace a solidarita a rovná práva; vítá proto nedávné rozhodnutí některých 
členských států plně otevřít svůj pracovní trh některým členským státům, které k EU 
přistoupily v roce 2004, a vyjadřuje politování nad nedávnými legislativními návrhy
v jiných členských státech, jejichž cílem je oslabit práva pracovníků z členských států, 
které k EU přistoupily v letech 2004 a 2007; vyzývá Komisi, aby prověřila, zda nejsou 
takové politiky v rozporu s právními předpisy EU;

11. naléhavě žádá členské státy, aby zajistily správnou transpozici a provádění směrnice 
2004/38/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie
a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských 
států2 s cílem posílit a zjednodušit právo volného pohybu a pobytu všech občanů Unie
a jejich rodinných příslušníků; vyzývá Komisi, aby provádění této směrnice důkladně 
monitorovala;

12. zdůrazňuje, že pracovní omezení představují překážku pro fungování vnitřního trhu a že 
hospodářská krize prokázala, že je nezbytné prosazovat volný pohyb pracovníků, který je 
samoregulační, umožňuje flexibilitu a omezuje výskyt nehlášené pracovní činnosti
a běžnou míru nezaměstnanosti;

                                               
1 Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1.
2 Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77.
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13. opakuje, že má-li se zabránit nesrovnalostem v rámci vnitřního trhu EU, musí členské 
státy s ohledem na zaměstnanost upřednostňovat občany Unie a mohou upřednostňovat 
občany třetích zemí, kteří se uchází o pracovní místa vyžadující vysokou kvalifikaci, jak 
stanoví směrnice 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 kvalifikaci1; zdůrazňuje důležitost zamítání žádostí o modrou kartu EU
v odvětvích pracovního trhu, u nichž je přístup pro pracovníky z jiných členských států 
omezen na základě přechodných ustanovení;

14. konstatuje, že podporu mobility pracovníků založenou na evropských právních předpisech 
musí doplňovat právní ustanovení EU, která zajistí spravedlivé pracovní podmínky
a rovné zacházení migrujícím pracovníkům a zároveň stanoví účinné sankce, opravné 
prostředky a možnosti nápravy v případě porušení práv pracovníků jako nástroje ke 
snížení nerovností mezi pracovníky v EU; uznává, že v takových případech je třeba 
poskytovat vhodnou právní pomoc přeshraničním pracovníkům;

15. zdůrazňuje, že práva pracovníků je možno uplatňovat pouze tehdy, pokud migrující 
pracovník z EU vykonává v hostitelském členském státě legální výdělečnou činnost;

16. je toho názoru, že mobilita pracovníků v rámci Evropské unie je nezbytná pro 
hospodářskou obnovu a dosažení cílů strategie Evropa 2020; naléhavě proto žádá členské 
státy, které nadále uplatňují omezení přístupu na trh práce pro rumunské a bulharské 
občany, aby tato omezení do konce roku 2011 odstranily v souladu s termínem 
stanoveným ve smlouvě o přistoupení;

17. vyzývá k bližší a účinnější spolupráci mezi příslušnými vnitrostátními orgány při 
ověřování, zda jsou pracovní smlouvy v souladu s vnitrostátními právními předpisy
a právními předpisy EU; poukazuje na to, že v případech nedodržení těchto předpisů musí 
být zaručena vzájemná podpora a výměna informací mezi členskými státy; žádá Komisi, 
aby na tento proces dohlížela;

18. naléhavě vyzývá členské státy, aby usilovněji prováděly směrnici 91/533/EHS pokud jde
o minimální rozsah informací, které musí pracovníci získat od svého zaměstnavatele
o svém zaměstnaneckém poměru, včetně všech příslušných ustanovení týkajících se jejich 
situace s ohledem na jejich zaměstnání v příslušném hostitelském členském státě;

19. konstatuje, že může dojít k tomu, že migrující pracovníci v EU nejsou seznámeni se svými 
právy na sociální, vzdělávací a zdravotní služby v přijímající zemi, vyzývá proto členské 
státy a Komisi, aby posílily informování mobilních pracovníků, jejich rodinných 
příslušníků a subjektů, které o to projevují zájem, o právech, příležitostech a nástrojích 
svobody pohybu;

20. vyzývá Komisi, aby posílila stávající právní rámec pro uznávání odborných kvalifikací;

21. vyzývá Komisi, aby využívala sítě EURES a dalších evropských nástrojů, které nabízejí 
poradenství a pomoc při umísťování a náboru s cílem poskytnout dostupnější
a transparentnější informace týkající se práv rodinných příslušníků migrujících 

                                               
1 Úř. věst. L 155, 18.6.2009, s. 17.



PE462.617v02-00 6/7 AD\868422CS.doc

CS

pracovníků, zejména s ohledem na jejich práva na zaměstnání, sociální práva a práva 
jejich dětí na vzdělání v hostitelském členském státě;

22. poukazuje na to, že zvýšená mobilita pracovníků vyžaduje také aktivní zapojení sociálních 
partnerů, zejména odborových organizací, aby byly příslušným pracovníkům, zejména 
těm, kteří dočasně pracují v zahraničí, poskytnuty přiměřené a účinné informace, podpora
a ochrana, pokud jde o jejich sociální a pracovní práva;

23. naléhavě vyzývá členské státy, aby přísněji kontrolovaly pracovní agentury a bojovaly 
proti zneužívání migrujících pracovníků z EU v EU s cílem zajistit dodržování práv těchto 
pracovníků;

24. vyzývá Komisi, aby revidovala nařízení Rady (ES) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968
o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství1, a zohlednila tak návrhy z tohoto 
usnesení Evropského parlamentu;

25. vyzývá s ohledem na stávající demografické výzvy a vyhlídky hospodářského rozvoje
k lepší spolupráci mezi EU, členskými státy a třetími zeměmi v oblasti rozvoje úspěšných, 
spravedlivých a transparentních politik přistěhovalectví do EU a vnitřního pohybu v rámci 
EU, které budou založeny na solidaritě s třetími zeměmi a budou vycházet z potřeb trhu 
práce EU;

26. bere na vědomí, že občané EU, kteří pracují v jiném členském státě, mohou ztratit právo 
volit ve vnitrostátních volbách, a to po uplynutí doby, jejíž délka se může lišit; domnívá 
se, že by Komise měla tuto situaci v členských státech prozkoumat a že je třeba 
podporovat osvětu v oblasti práva účastnit se místních a evropských voleb a kandidovat
v nich;

27. domnívá se, že členské státy by měly zajistit, aby se děti mobilních pracovníků EU 
nemusely potýkat s problémy spojenými s jejich národností nebo občanstvím v důsledku 
pracovní volby jejich rodičů, a že je třeba důkladně se zabývat konkrétními potřebami dětí 
mobilních pracovníků s cílem vytvořit v této oblasti účinnou politiku.

                                               
1 Úř. věst. L 257, 19.10.1968, s. 2.
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