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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1690/2012, ktorú predkladá Regina Schlacht, rakúska štátna 
občianka, o odbornom vzdelávaní pre žiadateľov o azyl

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície uvádza, že pre žiadateľov o azyl je ťažké dokázať, že majú určitú 
odbornú kvalifikáciu, lebo nemôžu predložiť požadované osvedčenia. Ak môžu predložiť 
požadované dokumenty, kurzy, ktoré absolvovali, často nie sú uznané v členských štátoch 
EÚ. Predkladateľka petície žiada, aby európske právne predpisy umožnili žiadateľom o azyl 
získať prístup na trh práce na primeranej úrovni kvalifikácie. Predkladateľka petície uvádza 
niekoľko aspektov, ktoré by sa mali zohľadniť v požadovaných právnych predpisoch.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 9. júla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 29. novembra 2013)

Komisia sa domnieva, že uznávaním kvalifikácií sa môže podporiť rast, zabezpečí sa ponuka 
pracovných miest a zosúladia sa schopnosti s potrebami nášho hospodárstva. Zo súčasných 
trendov zamestnávania vyplýva zvýšený význam vysokej kvalifikácie, pričom sa očakáva, že 
počet pracovných miest vyžadujúcich si takúto kvalifikáciu sa v tomto desaťročí zvýši 
o takmer 20 %.1

Komisia vie o ťažkostiach pri uznávaní kvalifikácií získaných mimo územia EÚ, či už ide 
o štátnych príslušníkov tretích krajín, alebo občanov EÚ. Problematika nadmernej 
                                               
1 Cedefop | Prognózy zručností | Údaje zverejnené v roku 2013.
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kvalifikácie migrujúcich pracovníkov je dobre známa a čoraz lepšie zdokumentovaná, pričom 
Komisia považuje toto „mrhanie mozgov“ za jeden z hlavných problémov, ktoré treba riešiť 
v rámci stratégie rastu.

EÚ zaviedla politiky, ktoré (v maximálnej možnej miere) modernizujú právne predpisy 
o uznávaní odbornej kvalifikácie získanej v inom členskom štáte EÚ, čím umožnila mobilitu 
občanov a osôb s trvalým pobytom v rámci EÚ.1 Každý profesionál, štátny príslušník 
členského štátu EÚ, ktorý získal kvalifikáciu mimo EÚ, musí najprv získať uznanie v jednom 
členskom štáte a vykonávať toto povolanie v danom štáte tri roky a až potom môže požiadať 
o uznanie v inom členskom štáte.2 Európska migračná sieť (EMS) vykonala v členských 
štátoch prieskum spôsobu uznávania odborných kvalifikácií získaných mimo Európskej únie. 
Výsledky tohto prieskumu boli zverejnené na webovej stránke EMS v roku 2011.3

Určité kategórie štátnych príslušníkov tretích krajín majú nárok na rovnaké zaobchádzanie 
ako štátni príslušníci hosťujúceho členského štátu, pokiaľ ide o uznávanie kvalifikácií 
z tretích krajín. Znamená to, že sa s nimi musí zaobchádzať rovnako ako so štátnym 
príslušníkom s kvalifikáciou získanou mimo EÚ. Ide o príjemcov medzinárodnej ochrany4, 
osoby s dlhodobým pobytom,5 držiteľov modrej karty EÚ6, štátnych príslušníkov tretích 
krajín s povoleným pobytom v členskom štáte, ktorí patria do pôsobnosti smernice 
o jednotnom povolení.7

Pokiaľ ide o žiadateľov o azyl a ich prístup na trh práce, právo EÚ (smernica 2003/9/ES 
o prijímacích podmienkach) im poskytuje takýto prístup v maximálnej lehote 12 mesiacov od 
podania ich žiadosti, ak zatiaľ nebolo prijaté prvostupňové rozhodnutie o ich žiadosti. Novou 
smernicou o prijímacích podmienkach (smernica 2013/33/EÚ) prijatou v júni 2013, ktorú 
musia členské štáty uplatňovať najneskôr od júla 2015, sa skráti táto maximálna lehota na 
deväť mesiacov od podania žiadosti. Komisia nabáda členské štáty, aby žiadateľom o azyl 
udelili prístup na trh práce čo najskôr, aby tak podporili ich začleňovanie a sebestačnosť. 

Prijatí utečenci majú prístup na trh práce, ako aj k príležitostiam vzdelávania v súvislosti so 
zamestnaním pre dospelých, k odbornej príprave a praxi na pracovisku za rovnakých 
podmienok ako štátni príslušníci v súlade so smernicou o kvalifikácii azylantov (smernica 
2004/83/ES). V prípade osôb, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, môžu členské štáty 
v súčasnosti zohľadniť situáciu na trhu práce v členskom štáte, ale novou smernicou 
o kvalifikácii azylantov (smernica 2011/95/EÚ) prijatou v decembri 2011, ktorú musia 
členské štáty uplatňovať najneskôr k januáru 2014, sa zosúladia podmienky prístupu na trh 
práce pre príjemcov doplnkovej ochrany s podmienkami pre utečencov. 

Podľa novej smernice o kvalifikácii azylantov budú mať členské štáty zároveň povinnosť 
                                               
1 Smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií.
2 Smernica 2005/36/ES, článok 2 ods. 1 a 2 a článok 3 ods. 3.
3 Otázka ad hoc EMS č. 271, Uznávanie odborných kvalifikácií získaných mimo Európskej únie, položená 
3. novembra 2010, údaje zhrnuté 11. apríla 2011. Dostupné na stránke http://emn.intrasoft-
intl.com/Downloads/download.do;jsessionid=4E635B648B40C800B023E587F2B35258?fileID=2092.
4 Smernica 2004/83/ES.
5 Smernica 2003/109/ES.
6 Smernica 2009/50/ES.
7 Smernica 2011/98/EÚ.
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snažiť sa o uľahčenie úplného prístupu pre osoby pod medzinárodnou ochranou, ktoré nie sú 
schopné poskytnúť doklad o svojej kvalifikácii v príslušnom systéme na účely posúdenia, 
overenia a akreditácie ich predošlého vzdelávania. 

Záver

Komisia sa domnieva, že ak sa budú vykonávať novoprijaté právne predpisy v oblasti azylu, 
zlepší to kritickú situáciu žiadateľov o azyl a utečencov, najmä čo sa týka ich prístupu na trh 
práce. Komisia bude podrobne monitorovať vykonávanie týchto nových a zlepšených 
právnych predpisov.


