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NÁVRHY 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost 

a vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. uznává úsilí Komise o vytvoření ambiciózního programu pro migraci a naléhavě žádá 

Evropskou radu, aby prokázala vysokou úroveň ambicí, věnovala pozornost 

podrobnostem a jednala jednotně, aby mohla včas a rozhodně reagovat na migrační krizi; 

vyzývá Radu, aby proaktivně podpořila práci Komise konkrétními činy, urychlenými 

opatřeními a přijetím praktických opatření, která budou navržena tak, aby bylo dosaženo 

společných cílů na základě zásad solidarity a spravedlivého rozdělení odpovědnosti mezi 

všechny členské státy; vyjadřuje politování nad tím, že některé členské státy svým 

postojem blokují přijetí účinného a udržitelného politického řešení, jež by respektovalo 

základní hodnoty, na nichž je Evropská unie vystavěna, mezi něž patří dodržování zásad 

právního státu, lidských práv a zásad nediskriminace, solidarity a společné odpovědnosti; 

2. konstatuje, že současná uprchlická vlna představuje výzvu pro Evropu v celosvětovém 

kontextu, a je proto nezbytné ji řešit také v Evropské radě; 

3. zdůrazňuje zejména, že sociální rozměr přílivu uprchlíků vyžaduje jednotnou evropskou 

azylovou politiku, debatu o evropských dohodách ohledně kvót a registraci na místě 

v případě obzvláště zranitelných skupin uprchlíků v přetížených státech sousedících 

s regiony zasaženými krizí; 

4. zdůrazňuje, že jediným proveditelným řešením pro zvládnutí přílivu státních příslušníků 

třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti je zavést co možná nejdříve trvalý 

mechanismus přemisťování v rámci všech členských států; zdůrazňuje, že současná 

uprchlická krize v Evropě ve střednědobém výhledu nastoluje otázku její vůle integrovat 

uprchlíky do evropské společnosti, neboť uprchlíci neusilují o trvalý pobyt; zdůrazňuje, že 

pro úspěšnou integraci uprchlíků a migrantů jsou zásadní vzdělávání a zaměstnání; žádá 

proto Komisi, aby ve velmi úzké spolupráci s členskými státy přijala okamžitá opatření a 

zvolila plán, který se bude zaměřovat na podporu sociálního začleňování uprchlíků a 

jejich integrace na trh práce EU, jenž stále ještě trpí následky hospodářské krize, přičemž 

budou vzaty v potaz rozdíly mezi ekonomickými migranty a uprchlíky; 

5. zdůrazňuje, že skutečná integrace je obousměrný proces, který vyžaduje vzájemnou 

angažovanost ze strany uprchlíků i Evropy a jejích občanů; zdůrazňuje, že zásadně 

důležité je zajištění účinného a rychlého systému uznávání statusu uprchlíka a přidělování 

do země určení, aby mohl co nejdříve začít proces sociálního začleňování a integrace na 

trhu práce; naléhavě vyzývá Komisi, aby prosazovala vzestupnou sociální konvergenci 

sociální ochrany a standard rychlého vydávání pracovních povolení těm osobám, jež jsou 

uznanými uprchlíky, a to ve všech členských státech; 

6. vyzývá členské státy, aby si vyměňovaly osvědčené postupy, pokud jde o začleňování 

uprchlíků do evropské společnosti a na trh práce; vyzývá Komisi, aby využila zkušeností 

členských států a navrhla soubor doporučení k účinnému dokončení tohoto procesu; 

7. dovolává se společných základních zásad EU pro politiku v oblasti integrace 
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přistěhovalců1 jakožto základního obecného přístupu k integraci; 

8. vyzývá Komisi, aby věnovala zvláštní pozornost potřebám osob, které si zaslouží 

mezinárodní ochranu, a zranitelných skupin, například nezletilých osob bez doprovodu, 

žen, mladých lidí, dětí a starších osob, a podle možností prosazovala příslušná opatření ve 

třetích zemích zaměřená na fázi před jejich vycestováním; žádá, aby byla v procesu 

sociálního začleňování a integrace na trh práce věnována zvláštní pozornost často 

zranitelnému postavení žen; je znepokojen nedávnými zjištěními, že velký počet 

nezletilých osob bez doprovodu z řad uprchlíků se pohřešuje, a vyzývá orgány, aby 

vyšetřily, kde se nacházejí; 

9. vyzývá Komisi, aby posílila dialog o migraci a kvalifikacích s podnikatelskou sférou a 

trhem práce, aby mohly být stanoveny chybějící profese v konkrétních odvětvích 

pracovního trhu, včetně oblasti podnikání, a aby mohly být otevřeny dobře řízené kanály 

legálního přistěhovalectví a vytvořeny příležitosti pro zaměstnávání uprchlíků; domnívá 

se, že takovýto dialog by měl být založen na vyváženém zastoupení zájmů s cílem 

dosáhnout integrace migrantů a uprchlíků na trhu práce založené na dodržování práv; 

10. trvá na tom, že při navrhování integračních politik v EU je třeba v rámci trvalého 

mechanismu přemísťování uprchlíků zohlednit údaje týkající se trhu práce, zejména údaje 

o nezaměstnanosti a pracovních příležitostech, ale i údaje týkající se sociální situace, aby 

se zajistilo, že tento proces nezhorší sociální a hospodářskou situaci hostitelských 

regionech, zejména v těch, které jsou nejvíce zasaženy hospodářskou krizí, a v členských 

státech, které jsou nejvíce zadluženy a stále procházejí procesem fiskální konsolidace, a 

aby se zajistilo lepší sociální začlenění a integrace uprchlíků na trhu práce s přihlédnutím 

k tomu, že sociální a hospodářská nejistota těchto území a jejich obyvatel je faktorem, 

jenž je zcela nezávislý na současné mimořádné situaci týkající se přílivu uprchlíků, 

vzhledem k aktuálním pracovním příležitostem v těchto regionech; 

11. navrhuje, že systém, podle nějž by v rámci reálných možností uchazeči o azyl mohli 

požádat o azyl v členském státě, kde již mají rodinné vazby, napojení na komunitu či lepší 

vyhlídky na zaměstnání, by značně zlepšil jejich možnost integrace; 

12. zdůrazňuje, že je rovněž třeba vytvořit komplexní přístup k migraci, který zohlední 

významný demografický problém, s nímž se v současné době vypořádává Evropa a její 

hospodářství; poukazuje zároveň na to, že střednědobá i dlouhodobá integrace uprchlíků 

a migrantů rovněž představuje příležitost, pokud jde o demografický vývoj a posilování 

dovednostní základny v Evropě; vyzývá členské státy, aby vytvořily digitální databázi 

pracovních profilů uprchlíků s cílem koordinovat přemísťování uprchlíků podle situace na 

trhu práce na vnitrostátní a regionální úrovni; 

13. zdůrazňuje, že Komise uvedla, že by na podporu úsilí o integraci uprchlíků mohly být 

využity evropské fondy, zejména Evropský sociální fond (ESF); vyzývá orgány spravující 

tyto fondy, aby je využívaly co nejúčinnějším způsobem v zájmu usnadnění řešení otázky 

integrace uprchlíků, aniž by tím byly dotčeny ostatní cíle a ostatní příjemci, zejména z řad 

nejzranitelnějších skupin, a aby se zajistilo, že přinesou užitek všem příjemcům; 

konstatuje, že Komise rovněž uvedla, že je ochotna pomoci správním orgánům 

s přizpůsobením jejich operačních programů v rámci ESF, tak aby se umožnila účinná 

                                                 
1 Závěry Rady ze dne 19. listopadu 2004. 
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integrace migrantů a uprchlíků, aniž by tím byly ohroženy cíle ESF v oblasti 

zaměstnanosti; upozorňuje i na skutečnost, že jsou k dispozici finanční prostředky pro 

účely poskytování odborné přípravy týkající se řízení rozmanitosti a rovnosti na pracovišti 

a na podporu místních a regionálních orgánů, pokud jde o opatření zaměřená na integraci; 

14. naléhavě žádá Komisi, aby v souvislosti s přezkumem víceletého finančního rámce v 

polovině období, který má proběhnout v roce 2016, zajistila, aby se rozpočet EU, a zvláště 

pak Evropský sociální fond, více zaměřil na sociální začleňování osob s právním statusem 

uprchlíka a jejich integraci na trh práce; vyzývá Komisi, aby prozkoumala, zda je možné 

využít Azylový, migrační a integrační fond (AMIF) na opatření v oblasti sociálního 

začleňování a integrace na trh práce státních příslušníků třetích zemí; vyzývá členské 

státy, aby v plné míře využívaly Evropský fond pro strategické investice v kombinaci 

s dalšími fondy EU k zajištění investic potřebných pro integraci přílivu uprchlíků ve 

střednědobém výhledu; vyzývá Komisi, aby v souvislosti s přezkumem víceletého 

finančního rámce navýšila prostředky přidělené na sociální politiku s cílem posílit politiku 

soudržnosti, aby dokázala zvládnout integraci uprchlíků na trhu práce a jejich sociální 

začlenění; 

15. vyzývá členské státy, aby poskytly svým veřejným službám zaměstnanosti dostatečné 

zdroje, a zajistily tak, že uprchlíci, kteří jsou způsobilí k práci, budou plně integrováni na 

trhu práce; zdůrazňuje, že evropská síť veřejných služeb zaměstnanosti může v 

začleňování migrantů na evropský trh práce sehrát důležitou úlohu; 

16. připomíná také, že je důležité v případě potřeby pomáhat malým a středním podnikům se 

zaměstnáváním migrujících pracovníků; 

17. zdůrazňuje, že přístup na trh práce má zásadní význam pro integraci uprchlíků a 

zachování jejich důstojnosti; vítá úsilí některých členských států o zkrácení lhůty, která 

musí uplynout, než je uprchlíkům umožněno vstoupit na trh práce, v souvislosti 

s provedením směrnice 2013/33/EU1 ve vnitrostátním právu1; 

18. vyzývá členské státy, aby provedly pečlivou prověrku svých vzdělávacích systémů za 

účelem zjištění možností, jak co nejdříve integrovat děti uprchlíků do vzdělávacího 

procesu; 

19. opakuje svou žádost Komisi, aby ve spolupráci s členskými státy zavedla jednotný 

systém, který bude v souladu se stávajícími evropskými systémy a který umožní a urychlí 

případné oficiální uznávání rovnocennosti diplomů a formální i neformální uznávání 

dovedností, v kombinaci se standardizací uznávání rovnocennosti mezi členskými státy na 

evropské úrovni, čímž umožní uprchlíkům a migrantům plně se začlenit do společnosti a 

pracovat na své úrovni kvalifikace, a nikoli na úrovni nižší, jak se často děje; 

20. trvá na tom, že uprchlíkům a migrantům musí být kromě lékařské a psychologické pomoci 

poskytnuto snadno přístupné vzdělávání a že je naprosto nutné poskytovat uprchlíkům a 

migrantům jazykové vzdělání a integrační kurzy, a to coby nedílnou součást systému 

přesídlení od okamžiku vstupu vysídlené osoby na území cílového státu přemístění; 

                                                 
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou se stanovují normy 

pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu, (Úř. věst. 180, 29.6.2013, s. 96). 
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21. připomíná, že je důležité, aby bylo pro dovednosti získané během práce v EU rovněž 

vystaveno potvrzení s cílem poskytnout přidanou hodnotu jednotlivcům, kteří opustí EU 

za účelem práce v jiné zemi; 

22. konstatuje, že hladká integrace uprchlíků a migrantů do hostitelských společenství 

vyžaduje přístup založený na dodržování práv a mobilizaci všech institucionálních sil a sil 

občanské společnosti, neboť sociální partneři mohou ovlivnit dosahování výhod 

z rychlejší integrace migrantů a uprchlíků na místním trhu práce; vyzývá proto členské 

státy, aby při vytváření integračních strategií řádně zohlednily všechny relevantní 

zainteresované strany; 

23. vyzývá členské státy, aby prostřednictvím dobře připravených informačních kampaní 

připravily místní společenství na vstřícné přijetí uprchlíků a jejich rodin; 

24. vyzývá Komisi a členské státy, aby propagovaly a podporovaly iniciativy organizované 

občanskou společností zaměřené na poskytování pomoci migrantům a uprchlíkům, 

například prostřednictvím evropské sítě kontaktních míst pro přistěhovalce a sítě 

UnionMigrantNet, což jsou jen dva příklady přeshraniční spolupráce kontaktních míst 

poskytujících informace a pomoc migrantům při integraci; 

25. upozorňuje Komisi na fakt, že nehlášená práce migrantů představuje nebezpečí pro jejich 

zdraví a bezpečnost a ochuzuje je o jejich zaměstnanecká práva a práva sociálního 

zabezpečení; naléhavě žádá Komisi, aby zabránila závažnému vykořisťování pracovníků; 

připomíná, že v rámci směrnice o sankcích vůči zaměstnavatelům1 a směrnice o sezónních 

pracovnících2 existují systémy postihů pro zaměstnavatele, kteří zneužívají pracovní sílu 

migrantů; vyzývá však Komisi, aby usilovala o zavedení inkluzívnějšího systému, který 

umožní zohlednit všechny aspekty těchto problémů, a to i za účelem poskytnutí 

odpovídající ochrany uprchlíkům, aby nedocházelo ke zneužívání práce migrantů; 

26. připomíná, že má-li se předejít systému dvojího zacházení na pracovišti, je důležité, aby 

pracovníci z řad migrantů mohli plně využívat svých pracovních práv, včetně práva na 

členství v odborové organizaci; 

27. zdůrazňuje, že podepsání pracovní smlouvy žadatelem o azyl s sebou nese rizika pro 

zaměstnance i zaměstnavatele, neboť žádost o azyl může být zamítnuta; odhaduje, že to 

může rovněž ohrozit cíle Komise, pokud jde o politiku navracení do země původu; 

28. připomíná, že většina uchazečů o azyl, jejichž žádosti byly v členských státech zamítnuty, 

zůstává v EU bez jakéhokoliv právního statusu, což znamená, že vzrůstá počet nelegálních 

přistěhovalců bez práva na práci a na přístup dětí ke vzdělání; zdůrazňuje tudíž, že je 

zapotřebí systém kontroly a monitorování nezákonných uprchlíků, neboť jim hrozí 

sociální vyloučení a chudoba, které je činí náchylnými vůči nejrůznějším vnějším vlivům 

včetně radikalismu; 

                                                 
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních normách pro 

sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. 

168, 30.6.2009, s. 24). 
2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/36/EU ze dne 26. února 2014 o podmínkách vstupu a pobytu 

státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání jako sezónní pracovníci (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, 

s. 375). 
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29. vyzývá Komisi a členské státy, aby uspořádaly informační kampaň v zemích původu 

migrantů s cílem poskytnout jim správné a přesné informace o postupu udělování azylu 

v EU a rovněž o jejich právech a povinnostech v členských státech s cílem zajistit, aby ti, 

kdo vycestují, měli k azylu platný zákonný důvod; 

30. zdůrazňuje, že EU by měla osobám, které chtějí přijít do Evropy, nabídnout legální cesty 

ke vstupu a pobytu na území EU, poskytnout těmto osobám možnost změnit po příchodu 

do EU migrační status a současně rozvíjet skutečnou politiku cirkulační migrace; vyzývá 

k vytvoření koridoru pro migranty za prací pro kandidátské země na vstup do EU, což by 

občanům těchto zemí usnadnilo přístup na evropský trh práce; 

31. žádá Komisi, aby v rámci revize směrnice o modré kartě1 zaujala ambiciózní přístup 

s cílem posílit význam modré karty EU, která platí pro vysoce kvalifikované pracovníky 

ze třetích zemí a pomáhá řešit demografické problémy EU tím, že pokrývá nedostatky 

pracovníků na trzích práce EU; zdůrazňuje, že vysoce kvalifikovaní migranti by mohli být 

přínosem pro integraci a asimilaci jiných státních příslušníků třetích zemí do evropské 

společnosti, a zdůrazňuje potřebu komplexního posouzení migrace, jehož součástí bude 

vyhodnocení postupů boje se stávajícím nedostatkem pracovních sil na evropských trzích 

práce s cílem dosáhnout situace prospěšné pro všechny; 

32. doporučuje masivní navýšení pomoci pro jižní země, které přijaly velký počet uprchlíků 

a migrantů, a úzkou spolupráci na místě s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky 

a s nevládními organizacemi. 

 

                                                 
1 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 kvalifikaci (Úř. věst. L 155, 18.6.2009, s. 17). 
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