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Pozměňovací návrh 1
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění -A (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-A. vzhledem k tomu, že existují tři 
typy právního postavení požívající 
mezinárodní ochrany, a sice osoby s 
postavením uprchlíka, žadatelé o azyl a 
osoby požívající doplňkové ochrany; 
vzhledem k tomu, že politiky sociálního 
začleňování a integrace na trhu práce by 
měly být přizpůsobeny jejich specifickým 
potřebám a měly by zajistit rovné 
zacházení se státními příslušníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
France Jamet

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že EU má 
pravomoc stanovit podmínky pro vstup a 
zákonný pobyt státních příslušníků třetích 
zemí v jejích členských státech, a to i za 
účelem sloučení rodiny; vzhledem k tomu, 
že členské státy mají i nadále právo 
určovat množství osob ze třetích zemí, jimž 
povolí vstup za účelem hledání zaměstnání;

A. vzhledem k tomu, že pouze členské 
státy mají právo určovat množství osob ze 
třetích zemí, jimž povolí vstup za účelem 
hledání zaměstnání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Anne Sander
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Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že EU má 
pravomoc stanovit podmínky pro vstup a 
zákonný pobyt státních příslušníků třetích 
zemí v jejích členských státech, a to i za 
účelem sloučení rodiny; vzhledem k tomu, 
že členské státy mají i nadále právo určovat 
množství osob ze třetích zemí, jimž povolí 
vstup za účelem hledání zaměstnání;

A. vzhledem k tomu, že EU má 
pravomoc stanovit podmínky pro vstup a 
zákonný pobyt státních příslušníků třetích 
zemí v jejích členských státech, a to i za 
účelem sloučení rodiny; vzhledem k tomu, 
že členské státy mají i nadále právo určovat 
množství osob ze třetích zemí, jimž povolí 
vstup za účelem hledání zaměstnání, podle 
své vlastní integrační kapacity;

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Lukas Mandl

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že EU má 
pravomoc stanovit podmínky pro vstup a 
zákonný pobyt státních příslušníků třetích 
zemí v jejích členských státech, a to i za 
účelem sloučení rodiny; vzhledem k tomu, 
že členské státy mají i nadále právo určovat 
množství osob ze třetích zemí, jimž povolí 
vstup za účelem hledání zaměstnání;

A. vzhledem k tomu, že EU má 
pravomoc stanovit podmínky pro vstup a 
zákonný pobyt státních příslušníků třetích 
zemí v jejích členských státech, a to i za 
účelem sloučení rodiny; vzhledem k tomu, 
že pouze členské státy mají i nadále právo 
určovat množství osob ze třetích zemí, jimž 
povolí vstup za účelem hledání zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že je třeba, aby 
víceúrovňová spolupráce mezi členskými 
státy, místními a regionálními správami, 
sociálními partnery, občanskou 
společností a nevládními organizacemi 
sjednotila úsilí a čelila případným výzvám, 
které by mohly vzniknout v procesu 
integrace na trhu práce; vzhledem k tomu, 
že účast a zapojení sociálních partnerů, 
aktivních dobrovolnických organizací a 
nevládních organizací do procesu tvorby 
politik má zásadní význam;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Jeroen Lenaers

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že počet státních 
příslušníků třetích zemí, kteří jsou vysláni 
z jednoho členského státu do jiného 
členského státu, se v posledních letech 
výrazně zvýšil; vzhledem k tomu, že 
pracovník, který je státním příslušníkem 
třetí země a který získal povolení k práci a 
k pobytu v jednom členském státě EU, 
může být vyslán svými zaměstnavateli do 
kteréhokoli členského státu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
osob stimuluje ekonomiky členských států 
a umožňuje efektivní sladění dovedností s 
poptávkou na trhu práce EU a nabídkou 
volných pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Jeroen Lenaers

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že členské státy 
si ponechávají právo stanovit objemy 
přijetí státních příslušníků třetích zemí za 
účelem hledání práce a členské státy si 
stanoví přístup k povolení k pobytu a k 
pracovním povolením; vzhledem k tomu, 
že kritéria a postupy jednotlivých 
členských států se značně liší;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že trh práce a 
sociální politika hrají v oblasti migrace 
pracovních sil klíčovou úlohu;

B. vzhledem k tomu, že sociální 
politiky, politiky zaměstnanosti, migrace, 
bydlení, zdravotnictví, vzdělávání a 
odborné přípravy hrají v oblasti integrace 
státních příslušníků třetích zemí na trh 
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práce klíčovou úlohu; vzhledem k tomu, že 
koordinace těchto různých oblastí politiky 
k dnešnímu dni neexistuje a je pro EU i 
nadále výzvou; vzhledem k tomu, že 
soudržnost politik a horizontální 
koordinace je nezbytná k tomu, aby se 
zabránilo izolaci a aby byly zohledněny 
skutečné potřeby a řešení týkající se 
integrace trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že trh práce a 
sociální politika hrají v oblasti migrace 
pracovních sil klíčovou úlohu;

B. vzhledem k tomu, že trh práce a 
sociální politika hrají v oblasti migrace 
pracovních sil klíčovou úlohu; vzhledem k 
tomu, že přístup k práci je mnohem 
silnější pobídkou k migraci než sociální 
zabezpečení, a to jak pro občany EU, tak 
pro občany třetích zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Lukas Mandl

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že trh práce a 
sociální politika hrají v oblasti migrace 
pracovních sil klíčovou úlohu;

B. vzhledem k tomu, že trh práce a 
sociální politika hrají v oblasti legální 
migrace pracovních sil klíčovou úlohu; 
vzhledem k tomu, že EU se musí získat 
silnější postavení v celosvětové 
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konkurenci pro kvalifikované odborníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že v roce 2019 
činila v EU-27 míra zaměstnanosti osob 
ve věku 20 až 64 let 64,4 % u osob 
narozených mimo EU, 73,9 % u domácího 
obyvatelstva a 75,3 % u osob narozených 
v jiném členském státě EU1a;
__________________
1a https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Migrant_integration
_statistics_–_labour_market_indicators

Or. pl

Pozměňovací návrh 13
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že ženy a 
nezletilé osoby mají zvláštní potřeby 
ochrany; vzhledem k tomu, že všechny 
politiky sociálního začleňování a 
integrace státních příslušníků třetích zemí 
na trhu práce musí zahrnovat hledisko 
rovnosti žen a mužů a ochrany dětí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 14
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že roztříštěný 
systém migrační politiky EU podstatně 
omezuje možnost podniků využívat vnitřní 
trh EU jako faktor přitažlivosti pro státní 
příslušníky třetích zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že v roce 2019 
činila v EU-27 míra nezaměstnanosti osob 
ve věku 20 až 64 let 12,3 % u osob 
narozených mimo EU, 7,3 % u osob 
narozených v jiném členském státě EU a 
6,0 % u domácího obyvatelstva1b;
__________________
1b https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Migrant_integration
_statistics_–_labour_market_indicators

Or. pl

Pozměňovací návrh 16
France Jamet
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Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že demografické 
změny postupně přinášejí kvalitativní 
nedostatky na trhu práce, takže je obtížné 
nalézt pracovníky s vhodnou kvalifikací, a 
vzhledem k tomu, že demografické trendy 
jsou stále méně příznivé, vznikají také 
kvantitativní nedostatky, tj. obecný 
nedostatek, pokud jde o počet osob, které 
jsou ochotny a schopny nastoupit do 
zaměstnání, bez ohledu na to, zda je 
vyvíjeno úsilí o sladění nabídky, pokud jde 
o požadované dovednosti a znalosti;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že demografické 
změny postupně přinášejí kvalitativní 
nedostatky na trhu práce, takže je obtížné 
nalézt pracovníky s vhodnou kvalifikací, a 
vzhledem k tomu, že demografické trendy 
jsou stále méně příznivé, vznikají také 
kvantitativní nedostatky, tj. obecný 
nedostatek, pokud jde o počet osob, které 
jsou ochotny a schopny nastoupit do 
zaměstnání, bez ohledu na to, zda je 
vyvíjeno úsilí o sladění nabídky, pokud jde 
o požadované dovednosti a znalosti;

C. vzhledem k tomu, že demografické 
změny by postupně mohly vést k 
nedostatku kvalifikované pracovní síly v 
určitých odvětvích;

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke, José Manuel Fernandes, 
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Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že demografické 
změny postupně přinášejí kvalitativní 
nedostatky na trhu práce, takže je obtížné 
nalézt pracovníky s vhodnou kvalifikací, a 
vzhledem k tomu, že demografické trendy 
jsou stále méně příznivé, vznikají také 
kvantitativní nedostatky, tj. obecný 
nedostatek, pokud jde o počet osob, které 
jsou ochotny a schopny nastoupit do 
zaměstnání, bez ohledu na to, zda je 
vyvíjeno úsilí o sladění nabídky, pokud jde 
o požadované dovednosti a znalosti;

C. vzhledem k tomu, že demografické 
změny postupně přinášejí kvalitativní 
nedostatky na trhu práce, takže je obtížné 
nalézt pracovníky s vhodnou kvalifikací, a 
vzhledem k tomu, že demografické trendy 
jsou stále méně příznivé s očekávaným 
nárůstem míry závislostí ve stáří z 29,6 % 
v roce 2016 na 51,2 % v roce 20701a, 
vznikají také kvantitativní nedostatky, tj. 
obecný nedostatek, pokud jde o počet osob, 
které jsou ochotny a schopny nastoupit do 
zaměstnání, bez ohledu na to, zda je 
vyvíjeno úsilí o sladění nabídky, pokud jde 
o požadované dovednosti a znalosti;

__________________
1a Evropská komise (2018). Zpráva o 
stárnutí obyvatelstva za rok 2018: 
hospodářské a rozpočtové projekce pro 28 
členských států EU. 
https://ec.europa.eu/info/publications/eco
nomy-finance/2018-ageing-report-
economic-and-budgetary-projections-eu-
member-states-2016-2070_en

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že demografické 
změny postupně přinášejí kvalitativní 
nedostatky na trhu práce, takže je obtížné 
nalézt pracovníky s vhodnou kvalifikací, a 
vzhledem k tomu, že demografické trendy 

C. vzhledem k tomu, že demografické 
změny postupně přinášejí kvalitativní 
nedostatky na trhu práce, takže je obtížné 
nalézt pracovníky s vhodnou kvalifikací, a 
vzhledem k tomu, že demografické trendy 
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jsou stále méně příznivé, vznikají také 
kvantitativní nedostatky, tj. obecný 
nedostatek, pokud jde o počet osob, které 
jsou ochotny a schopny nastoupit do 
zaměstnání, bez ohledu na to, zda je 
vyvíjeno úsilí o sladění nabídky, pokud jde 
o požadované dovednosti a znalosti;

jsou stále méně příznivé, vznikají také 
kvantitativní nedostatky, tj. obecný 
nedostatek, pokud jde o počet osob, které 
jsou ochotny a schopny nastoupit do 
zaměstnání, zejména v některých méně 
přitažlivých odvětvích, včetně 
pečovatelských služeb, bez ohledu na to, 
zda je vyvíjeno úsilí o sladění nabídky, 
pokud jde o požadované dovednosti a 
znalosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Lukas Mandl

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že demografické 
změny postupně přinášejí kvalitativní 
nedostatky na trhu práce, takže je obtížné 
nalézt pracovníky s vhodnou kvalifikací, a 
vzhledem k tomu, že demografické trendy 
jsou stále méně příznivé, vznikají také 
kvantitativní nedostatky, tj. obecný 
nedostatek, pokud jde o počet osob, které 
jsou ochotny a schopny nastoupit do 
zaměstnání, bez ohledu na to, zda je 
vyvíjeno úsilí o sladění nabídky, pokud jde 
o požadované dovednosti a znalosti;

C. vzhledem k tomu, že demografické 
změny postupně přinášejí kvalitativní 
nedostatky na trhu práce, takže je obtížné 
nalézt pracovníky s vhodnou kvalifikací, a 
vzhledem k tomu, že demografické trendy 
jsou stále méně příznivé, vznikají také 
kvantitativní nedostatky, tj. obecný 
nedostatek, pokud jde o počet osob, které 
jsou ochotny a schopny nastoupit do 
zaměstnání v určitých odvětvích, bez 
ohledu na to, zda je vyvíjeno úsilí o sladění 
nabídky, pokud jde o požadované 
dovednosti a znalosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C



AM\1213377CS.docx 13/74 PE657.374v01-00

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že demografické 
změny postupně přinášejí kvalitativní 
nedostatky na trhu práce, takže je obtížné 
nalézt pracovníky s vhodnou kvalifikací, a 
vzhledem k tomu, že demografické trendy 
jsou stále méně příznivé, vznikají také 
kvantitativní nedostatky, tj. obecný 
nedostatek, pokud jde o počet osob, které 
jsou ochotny a schopny nastoupit do 
zaměstnání, bez ohledu na to, zda je 
vyvíjeno úsilí o sladění nabídky, pokud jde 
o požadované dovednosti a znalosti;

C. vzhledem k tomu, že demografický 
trend se stárnutím obyvatelstva a dalšími 
společenskými a ekonomickými faktory, 
jako je současná pandemie, postupně 
přináší nedostatky na trhu práce, takže je 
obtížné nalézt pracovníky s vhodnou 
kvalifikací, kteří by obsadili určitá místa; 
vzhledem k tomu, že EU přitahuje 
migranty z různých prostředí a s různými 
znalostmi, stejně jako s různým stupněm 
dovedností, což může přispět k zaplnění 
této mezery na trhu práce EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že demografické 
změny postupně přinášejí kvalitativní 
nedostatky na trhu práce, takže je obtížné 
nalézt pracovníky s vhodnou kvalifikací, a 
vzhledem k tomu, že demografické trendy 
jsou stále méně příznivé, vznikají také 
kvantitativní nedostatky, tj. obecný 
nedostatek, pokud jde o počet osob, které 
jsou ochotny a schopny nastoupit do 
zaměstnání, bez ohledu na to, zda je 
vyvíjeno úsilí o sladění nabídky, pokud jde 
o požadované dovednosti a znalosti;

C. vzhledem k tomu, že demografické 
změny postupně přinášejí kvalitativní 
nedostatky na trhu práce, takže je obtížné 
nalézt pracovníky s vhodnou kvalifikací, a 
vzhledem k tomu, že demografické trendy 
jsou stále méně příznivé, vznikají také 
kvantitativní nedostatky, zejména ve 
strategických oblastech, jako je umělá 
inteligence a IKT, což vede k obecnému 
nesouladu, pokud jde o pracovní místa 
dostupná na trhu a dovednosti a 
schopnosti pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Jeroen Lenaers

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že kvantitativní a 
kvalitativní nedostatek na trhu práce se 
vyskytuje zejména v určitých odvětvích, 
jako je zdravotnictví a pečovatelské 
služby, stavebnictví, úklidový průmysl a 
zemědělství;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že podle nadace 
Eurofound jsou pracovníci ze 
zahraničního prostředí obvykle nadměrně 
zastoupeni v odvětvích, v nichž převažuje 
méně kvalifikovaná práce, včetně 
obchodu a pohostinství, dopravy, 
stavebnictví a dalších služeb, jako je 
domácí péče, dlouhodobá péče a 
zemědělsko-potravinářské odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Mounir Satouri

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že stávající 
právní předpisy EU o legální migraci, 
jako je směrnice o sezónních pracovnících 
a směrnice o modré kartě, se ukázaly jako 
nedostatečné jak pro zajištění dodržování 
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práv migrujících pracovníků a rovného 
zacházení, tak pro uspokojení potřeb trhu 
práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že státní 
příslušníci třetích zemí hrají důležitou 
úlohu při řešení demografických trendů 
Evropy, obsazování volných pracovních 
míst a posilování pracovních míst a růstu 
v EU; zdůrazňuje, že omezená práva na 
mobilitu státních příslušníků třetích zemí 
mohou vážně narušit hospodářský růst 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 a její případné hospodářské 
důsledky mohou mít dopad na pohyb 
legálních migrujících pracovníků do 
Evropy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 28
Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že pokles 
plodnosti v řadě evropských zemí vede k 
tomu, že noví účastníci na trhu práce tvoří 
mnohem menší skupinu;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že podle nadace 
Eurofound jsou migrující pracovníci 
první generace obvykle nadměrně 
zastoupeni v základních profesích, jako 
jsou vrátní, pečovatelé, doručovatelé a 
pracovníci úklidu, a jsou nedostatečně 
zastoupeni na odborných a řídicích 
pracovních pozicích, jako jsou lékaři, 
právníci, vědci a inženýři;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Mounir Satouri

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že koronavirová 
krize vrhla nové světlo na 
vykořisťovatelské pracovní podmínky a 
podmínky bydlení, které postihují velkou 
část migrujících pracovníků 
zaměstnaných v některých hospodářských 
odvětvích, jako je výroba potravin a 
zemědělství;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k tomu, že výzkum 
nadace Eurofound ukazuje, že 
nedostatečné jazykové znalosti a 
nedostatečné uznávání kvalifikací patří 
mezi hlavní překážky, které brání 
migrantům první generace zejména v 
získání pracovních míst odpovídajících 
jejich kvalifikacím;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Mounir Satouri

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k tomu, že podmínky 
tisíců pracovníků v zemědělství jsou v 
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tomto krizovém období obzvláště důležité, 
přičemž tisíce z nich žijí v neformálních 
příbytcích se špatnými hygienickými 
podmínkami a neustále se obávají 
deportace;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Mounir Satouri

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cd. vzhledem k tomu, že nedostatek 
pracovních sil ukazuje, že celá odvětví 
jsou do značné míry závislá na 
migrujících pracovnících mnohdy bez 
dokladů, kteří jsou často oběťmi 
vykořisťování a praktik šéfů gangů;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cd. vzhledem k tomu, že jazykové 
kurzy hrají klíčovou úlohu v úspěšném 
začleňování migrantů ze třetích zemí na 
trh práce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 35
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ce. vzhledem k tomu, že 
nejvýraznějšími překážkami pro aktivní 
účast státních příslušníků třetích zemí ze 
znevýhodněného prostředí, kterí mají 
omezené zdroje, na trhu práce je 
diskriminace spolu s jazykovými, 
vzdělávacími a institucionálními faktory;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Mounir Satouri

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ce. vzhledem k tomu, že nedostatek 
kvalifikované pracovní síly je často 
přímým důsledkem špatných podmínek a 
nedostatku nabízených atraktivních 
kariérních možností;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C f (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cf. vzhledem k tomu, že výzkum 
nadace Eurofound zjistil, že region 
původu hraje větší úlohu než status 
migrantů jako takový při začleňování 
migrantů do pracovní síly; vzhledem k 
tomu, že přistěhovalci ze všech regionů 
světa, s výjimkou Severní Ameriky, obsadí 
s větší pravděpodobností pracovní místa 
na nižším stupni žebříčku, než původní 
obyvatelstvo; vzhledem k tomu, že z 
důkazů celkově vyplývá, že nedochází k 
automatické postupné asimilaci 
přistěhovalců a jejich potomků do 
stejných vzorců zaměstnání jako původní 
obyvatelé, přičemž existuje mnoho 
případů, kdy jsou jednotlivci z určitých 
oblastí původu trvale znevýhodňováni;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cg. vzhledem k tomu, že podle 
výzkumu nadace Eurofound by podpora 
podnikání migrantů mohla vést k 
vedoucímu postavení v sociální oblasti a 
vytvářet pracovní místa prostřednictvím 
dobrých politických iniciativ;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
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Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C h (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ch. vzhledem k tomu, že pokud jde o 
integraci a přístup na trh práce, probíhá 
diskuse v rámci společného evropského 
azylového systému (CEAS) s cílem zkrátit 
stávající maximální čekací dobu pro 
přístup žadatelů o azyl na trh práce z 
devíti měsíců na šest měsíců od podání 
žádosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že migranti, kteří 
přicházejí do zemí EU, jsou mnohem 
méně kvalifikovaní, než by měli, vzhledem 
k postavení EU na mezinárodní scéně; 
vzhledem k tomu, že ze všech migrantů 
pobývajících v zemích OECD si v letech 
2015–16 pouze 25 % pracovníků s 
vysokou úrovní vzdělání zvolilo místo 
určení EU1;

vypouští se

__________________
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
8DC0635&from=EN

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Leila Chaibi
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Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že migranti, kteří 
přicházejí do zemí EU, jsou mnohem 
méně kvalifikovaní, než by měli, vzhledem 
k postavení EU na mezinárodní scéně; 
vzhledem k tomu, že ze všech migrantů 
pobývajících v zemích OECD si v letech 
2015–16 pouze 25 % pracovníků s 
vysokou úrovní vzdělání zvolilo místo 
určení EU1;

vypouští se

__________________
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
8DC0635&from=EN

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že migranti, 
kteří přicházejí do zemí EU, jsou mnohem 
méně kvalifikovaní, než by měli, vzhledem 
k postavení EU na mezinárodní scéně; 
vzhledem k tomu, že ze všech migrantů 
pobývajících v zemích OECD si v letech 
2015–16 pouze 25 % pracovníků s vysokou 
úrovní vzdělání zvolilo místo určení EU1;

D. vzhledem k tomu, že koronavirová 
krize ukázala zásadní přínos migrujících 
pracovníků k podpoře evropských 
ekonomik, veřejných služeb a k zaplnění 
nedostatku pracovních sil; vzhledem k 
tomu, že 13 % klíčových pracovníků na 
základních pracovních místech v EU jsou 
migranti, podíl migrujících pracovníků v 
těchto profesích se v mnoha zemích blíží 
20 % (Itálie, Belgie, Německo, Švédsko a 
Rakousko) a v některých klíčových 
odvětvích, např. při práci v domácnosti a 
ve stavebnictví - až jednu třetinu klíčových 
pracovníků tvoří migranti1a;
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__________________ __________________
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
8DC0635&from=EN

1a Institute of Labour Economics 
„Immigrant Key Workers“: Their 
Contribution to Europe’s 

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Lukas Mandl

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že migranti, 
kteří přicházejí do zemí EU, jsou mnohem 
méně kvalifikovaní, než by měli, vzhledem 
k postavení EU na mezinárodní scéně; 
vzhledem k tomu, že ze všech migrantů 
pobývajících v zemích OECD si v letech 
2015–16 pouze 25 % pracovníků s 
vysokou úrovní vzdělání zvolilo místo 
určení EU1;

D. vzhledem k tomu, že EU by měla 
poskytovat transparentnější a významnější 
informace pro potenciální kvalifikované 
legální migranty; vzhledem k tomu, že ze 
všech migrantů pobývajících v zemích 
OECD si v letech 2015–16 pouze 25 % 
pracovníků s vysokou úrovní vzdělání 
zvolilo místo určení EU1;

__________________ __________________
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018
DC0635&from=EN

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018
DC0635&from=EN

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že migranti, 
kteří přicházejí do zemí EU, jsou mnohem 

D. vzhledem k tomu, že EU přitahuje 
méně vysoce vzdělaných státních 
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méně kvalifikovaní, než by měli, vzhledem 
k postavení EU na mezinárodní scéně; 
vzhledem k tomu, že ze všech migrantů 
pobývajících v zemích OECD si v letech 
2015–16 pouze 25 % pracovníků s 
vysokou úrovní vzdělání zvolilo místo 
určení EU1;

příslušníků třetích zemí než jiná místa 
určení OECD; vzhledem k tomu, že ze 
všech migrantů pobývajících v zemích 
OECD si v letech 2015–16 pouze 25 % 
pracovníků s vysokou úrovní vzdělání 
zvolilo místo určení EU1;

__________________ __________________
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018
DC0635&from=EN

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018
DC0635&from=EN

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že migranti, kteří 
přicházejí do zemí EU, jsou mnohem méně 
kvalifikovaní, než by měli, vzhledem k 
postavení EU na mezinárodní scéně; 
vzhledem k tomu, že ze všech migrantů 
pobývajících v zemích OECD si v letech 
2015–16 pouze 25 % pracovníků s 
vysokou úrovní vzdělání zvolilo místo 
určení EU1;

D. vzhledem k tomu, že migranti, kteří 
přicházejí do zemí EU, jsou mnohem méně 
kvalifikovaní, než by měli, vzhledem k 
postavení EU na mezinárodní scéně, nebo 
jejich kvalifikaci nelze ověřit; vzhledem k 
tomu, že ze všech migrantů pobývajících v 
zemích OECD si v letech 2015–16 pouze 
25 % pracovníků s vysokou úrovní 
vzdělání zvolilo místo určení EU1;

__________________ __________________
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018
DC0635&from=EN

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018
DC0635&from=EN

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že neexistují 
právní předpisy a politika EU, které by se 
široce týkala migrantů s nízkou a střední 
kvalifikací (s výjimkou sezónních 
pracovníků); vzhledem k tomu, že politika 
a právní rámce EU, které se zabývají 
legálním vstupem, pobytem a 
zaměstnáním státních příslušníků třetích 
zemí, se vyznačují „fragmentací, právní 
nejistotou a vícevrstvým migračním 
statusem v celé Unii“ 1b ; vzhledem k 
tomu, že Komise ve svém sdělení 
„Kontrola účelnosti legální migrace“ 
(březen 2019)1c zdůraznila značné 
překážky legální migrace pracovníků s 
nízkou a střední kvalifikací, a to navzdory 
zvýšené poptávce po pracovní síle;
__________________
1b Carrera, Geddes and Guild, (2017: 
184).Pathways towards legal migration 
into the EU: reappraising concepts 
,trajectories and policies.
1c European Commission (2019). Kontrola 
účelnosti legální migrace. 
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-
we-do/policies/legal-migration/fitness-
check_en#:~:text=Background%20to%20
the%20Legal%20Migration%20Fitness%
20Check&text=The%20Fitness%20Check
%20aimed%20at,management%20of%20l
egal%20migration%20flows.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že koronavirová 
krize ukázala zásadní přínos migrujících 
pracovníků k podpoře evropských 
ekonomik, veřejných služeb a k zaplnění 
nedostatku pracovních sil; vzhledem k 
tomu, že 13 % klíčových pracovníků na 
základních pracovních místech v EU jsou 
migranti, přičemž podíl migrujících 
pracovníků v těchto profesích se v mnoha 
zemích blíží 20 % (Itálie, Belgie, 
Německo, Švédsko a Rakousko) a v 
některých klíčových odvětvích, např. při 
práci v domácnosti a ve stavebnictví, tvoří 
až jednu třetinu klíčových pracovníků 
migranti1a;
__________________
1a Institute of Labour Economics 
‘Immigrant Key Workers: Their 
Contribution to Europe’s COVID-19 
Response 

Or. en

Pozměňovací návrh 48
France Jamet

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že legální 
migrace osob s nejvyšším vzděláním 
připravuje země, ze kterých emigrují, o 
jejich životní sílu a představuje vážnou 
překážku pro jejich hospodářský a 
sociální rozvoj tím, že je připravuje o 
vedoucí pracovníky;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 49
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že podíl 
zaměstnavatelů, kteří uvádějí obtíže při 
obsazování pracovních míst, se zvyšuje a 
dosahuje v průměru více než 40 %1c;
__________________
1c https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
8DC0635&from=CS

Or. pl

Pozměňovací návrh 50
Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že Unie 
dostatečně nevyužívá volného pohybu 
pracovníků z členských států a mobility 
pracovní síly;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Db. vzhledem k tomu, že Komise ve 
svém sdělení „Kontrola účelnosti legální 
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migrace (březen 2019)1d“ zdůrazňuje 
problém, který představuje odvětvový 
přístup k migraci práce v EU, který určuje 
různá práva a pravidla v závislosti na 
úrovni kvalifikace pracovníků, což může 
vést k nejasnostem a diskriminaci mezi 
pracovníky;
__________________
1d Evropská komise (2019). Kontrola 
účelnosti legální migrace. 
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-
we-do/policies/legal-migration/fitness-
check_en#:~:text=Background%20to%20
the%20Legal%20Migration%20Fitness%
20Check&text=The%20Fitness%20Check
%20aimed%20at,management%20of%20l
egal%20migration%20flows.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Db. vzhledem k tomu, že Unie a 
členské státy dostatečně nevyužívají 
pracovní sílu osob, které již mají právo 
oprávněně pobývat v EU, jako jsou 
uprchlíci a příslušníci sloučených rodin, 
ani jim neposkytují nezbytné příležitosti k 
mobilitě, aby mohly využívat svých 
pracovních dovedností;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Db. vzhledem k tomu, že mnoho 
občanů EU, kteří z pracovních důvodů 
migrují, pracuje pod úrovní své 
kvalifikace;

Or. pl

Pozměňovací návrh 54
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Dc. vzhledem k tomu, že globální 
partnerství dovedností, jehož cílem je 
nasměrovat migrační tlaky do 
hmatatelných, vzájemných přínosů jak 
pro zemi původu, tak pro zemi určení, 
umožňuje přilákat pracovní sílu, která 
přesně odpovídá potřebnému souboru 
dovedností; vzhledem k tomu, že výběr 
inovativních evropských pilotních 
projektů v oblasti pracovní migrace již 
začlenil hlavní zásady globálního 
partnerství dovedností v duchu podpory 
spolupráce mezi severem a jihem 
zakotvené v cílech udržitelného rozvoje a 
přesvědčivěji prokázal pozitivní výsledky 
legální migrace pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D c (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Dc. vzhledem k tomu, že 40 % vysoce 
vzdělaných státních příslušníků třetích 
zemí, kteří jsou zaměstnáni v EU, pracuje 
pod úrovní své kvalifikace1d;
__________________
1d https://ec.europa.eu/home-affairs/what-
we-do/policies/legal-
migration/integration/integration-labour-
market_en

Or. pl

Pozměňovací návrh 56
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Dd. vzhledem k tomu, že koronavirová 
krize ukázala zásadní přínos migrujících 
pracovníků k podpoře evropských 
ekonomik, veřejných služeb a k zaplnění 
nedostatku pracovních sil; vzhledem k 
tomu, že 13 % klíčových pracovníků na 
základních pracovních místech v EU jsou 
migranti, přičemž podíl migrujících 
pracovníků v těchto profesích se v mnoha 
zemích blíží 20 % a v některých klíčových 
odvětvích - při práci v domácnosti a ve 
stavebnictví - tvoří až jednu třetinu 
klíčových pracovníků migranti1e;
__________________
1e Fasani & Mazza (2020): Immigrant Key 
Workers: their contribution to Europe’s 
COVID19 response. 
https://www.iza.org/publications/pp/155

Or. en
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Pozměňovací návrh 57
France Jamet

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že v souladu s 
článkem 79 Smlouvy o fungování 
Evropské unie by EU měla provádět 
migrační politiku, jejímž cílem je zajistit 
spravedlivé zacházení se státními 
příslušníky třetích zemí, kteří zákonně 
pobývají v EU;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 58
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že v souladu s článkem 
79 Smlouvy o fungování Evropské unie by 
EU měla provádět migrační politiku, jejímž 
cílem je zajistit spravedlivé zacházení se 
státními příslušníky třetích zemí, kteří 
zákonně pobývají v EU;

1. zdůrazňuje, že v souladu s článkem 
79 Smlouvy o fungování Evropské unie by 
EU měla provádět migrační politiku, jejímž 
cílem je zajistit spravedlivé zacházení se 
státními příslušníky třetích zemí, kteří 
zákonně pobývají v EU, a zdůrazňuje, že 
odkaz na problémy trhu práce nesmí vést 
k podpoře nelegální migrace;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Samira Rafaela

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že v souladu s článkem 
79 Smlouvy o fungování Evropské unie by 
EU měla provádět migrační politiku, jejímž 
cílem je zajistit spravedlivé zacházení se 
státními příslušníky třetích zemí, kteří 
zákonně pobývají v EU;

1. zdůrazňuje, že v souladu s článkem 
79 Smlouvy o fungování Evropské unie by 
EU měla provádět migrační politiku, jejímž 
cílem je zajistit spravedlivé zacházení se 
státními příslušníky třetích zemí, kteří 
zákonně pobývají v EU; což bude 
zahrnovat i inkluzivní normy, rovné 
příležitosti a rovné zacházení.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že v souladu s článkem 
79 Smlouvy o fungování Evropské unie by 
EU měla provádět migrační politiku, jejímž 
cílem je zajistit spravedlivé zacházení se 
státními příslušníky třetích zemí, kteří 
zákonně pobývají v EU;

1. zdůrazňuje, že v souladu s článkem 
79 Smlouvy o fungování Evropské unie by 
EU měla provádět migrační politiku, jejímž 
cílem je zajistit spravedlivé a rovné 
zacházení se státními příslušníky třetích 
zemí, kteří pobývají v Evropě, jakož i 
důstojné pracovní podmínky, včetně platu;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
France Jamet

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. přeje si, aby se migrace stala 
výjimkou a nikoli pravidlem, které se 
využívá ke zmírňování nerovnováhy mezi 
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nabídkou zaměstnání a poptávkou po 
něm; zdůrazňuje, že politika podporující 
porodnost je z dlouhodobého hlediska 
mnohem účinnější a nemá dopad na 
soudržnost a bezpečnost evropských států; 
připomíná, že by bylo vhodné, aby se 
migrace pojímala také jako nástroj 
rozvoje nejchudších zemí za využití 
koncepce kyvadlové migrace; přeje si, aby 
se legální migrace řídila zásadou, že na 
území určitého členského státu se přichází 
pouze za účelem osvojení si určité nové 
techniky nebo odborné znalosti před 
návratem do své země;

Or. fr

Pozměňovací návrh 62
Jeroen Lenaers

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. konstatuje, že někteří pracovníci, 
kteří jsou státními příslušníky třetích 
zemí, jsou najímáni výhradně za účelem 
vyslání; zdůrazňuje, že při (opětovném) 
vysílání státních příslušníků třetích zemí 
jedním členským státem do jiného 
členského státu nemá hostitelský členský 
stát možnost určit, kolik státních 
příslušníků třetích zemí pracuje v jejich 
státě a kteří to jsou; dále zdůrazňuje, že 
tito vyslaní pracovníci, kteří jsou státními 
příslušníky třetích zemí, se často 
nacházejí ve zranitelném postavení, 
protože jejich povolení je vázáno na 
pracovní smlouvu, a proto jsou závislí na 
zaměstnavateli, pokud jde o povolení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 63
Lukas Mandl

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že strukturovaná 
přistěhovalecká politika by měla být 
zahájena již v zemi původu 
prostřednictvím jazykových školení a 
kurzů o hodnotách a právních základech 
cílové země; zdůrazňuje, že cílem 
byrokratických postupů by mělo být 
umožnit legálním migrantům plně využít 
svůj potenciál;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. připomíná usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 19. června 2020 o 
evropské ochraně přeshraničních a 
sezónních pracovníků v kontextu krize 
COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že demografická 2. zdůrazňuje, že kvůli nárůstu 
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změna zvyšuje poptávku po pracovnících 
ve specifických oborech a profesích, 
například v odvětvích, jako je péče o 
seniory a dlouhodobá péče;

demografických změn, rychle se 
měnícímu globálnímu a digitálnímu 
prostředí na trzích práce a bezprecedentní 
krizi COVID-19 existuje silná poptávka po 
pracovnících ve specifických oborech a 
profesích;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že demografická změna 
zvyšuje poptávku po pracovnících ve 
specifických oborech a profesích, například 
v odvětvích, jako je péče o seniory a 
dlouhodobá péče;

2. zdůrazňuje, že demografická změna 
zvyšuje poptávku po pracovnících ve 
specifických oborech a profesích, například 
v odvětvích, jako je péče o seniory a 
dlouhodobá péče; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby podporovaly politiky, které 
zahrnují podporu politik, které pomáhají 
při vstupu těchto migrantů, a uznávání 
pracovníků těchto specifických oborů a 
profesí; tyto politiky se rovněž týkají 
podpory dočasných legálních migrujících 
pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
France Jamet

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že demografická změna 
zvyšuje poptávku po pracovnících ve 
specifických oborech a profesích, například 
v odvětvích, jako je péče o seniory a 

2. zdůrazňuje, že demografická změna 
zvyšuje poptávku po pracovnících ve 
specifických oborech a profesích, například 
v odvětvích, jako je péče o seniory a 
dlouhodobá péče; poznamenává, že 
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dlouhodobá péče; nepříliš atraktivní mzdy snižují hodnotu 
těchto povolání a že přiznání lepší 
finanční odměny by bylo účinnější než 
využívání migrace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 68
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že demografická změna 
zvyšuje poptávku po pracovnících ve 
specifických oborech a profesích, například 
v odvětvích, jako je péče o seniory a 
dlouhodobá péče;

2. zdůrazňuje, že demografická změna 
zvyšuje poptávku po pracovnících ve 
specifických oborech a profesích, například 
v odvětvích, jako je péče o seniory a 
dlouhodobá péče; zdůrazňuje, že je třeba 
přilákat pracovníky s vysoce odbornými 
dovednostmi, kteří mohou vyplnit mezeru 
v těchto konkrétních odvětvích na trhu 
práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že demografická změna 
zvyšuje poptávku po pracovnících ve 
specifických oborech a profesích, například 
v odvětvích, jako je péče o seniory a 
dlouhodobá péče;

2. zdůrazňuje, že demografická 
změna, stárnoucí populace, nedostatek 
pracovních sil zvyšuje poptávku po 
migrujících pracovnících ve specifických 
oborech a profesích, například v odvětvích 
práce v domácnosti a pečovatelských 
služeb;

Or. en
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Pozměňovací návrh 70
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke, José Manuel Fernandes

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že demografická změna 
zvyšuje poptávku po pracovnících ve 
specifických oborech a profesích, například 
v odvětvích, jako je péče o seniory a 
dlouhodobá péče;

2. zdůrazňuje, že demografická změna 
a změny na trhu práce zvyšují poptávku po 
pracovnících ve specifických oborech a 
profesích, například v odvětvích, jako je 
oblast pečovatelských služeb, 
zdravotnictví, odvětví IT atd.;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Lukas Mandl

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že demografická změna 
zvyšuje poptávku po pracovnících ve 
specifických oborech a profesích, například 
v odvětvích, jako je péče o seniory a 
dlouhodobá péče;

2. zdůrazňuje, že demografická změna 
zvyšuje poptávku po pracovnících ve 
specifických oborech a profesích, například 
v odvětvích, jako je matematika, 
počítačové vědy, přírodní vědy, softwarové 
inženýrství, technologie umělé inteligence 
a také péče o seniory a dlouhodobá péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že demografická změna 
zvyšuje poptávku po pracovnících ve 

2. zdůrazňuje, že demografická změna 
zvyšuje poptávku po pracovnících ve 
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specifických oborech a profesích, například 
v odvětvích, jako je péče o seniory a 
dlouhodobá péče;

specifických oborech a profesích, například 
v odvětvích, jako je cestovní ruch, 
zdravotnictví, stavebnictví, péče o seniory 
a dlouhodobá péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Jeroen Lenaers

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že demografická změna 
zvyšuje poptávku po pracovnících ve 
specifických oborech a profesích, například 
v odvětvích, jako je péče o seniory a 
dlouhodobá péče;

2. zdůrazňuje, že demografická změna 
zvyšuje poptávku po pracovnících ve 
specifických oborech a profesích, například 
v odvětvích, jako je stavebnictví, 
zemědělství, péče o seniory a dlouhodobá 
péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že demografická změna 
zvyšuje poptávku po pracovnících ve 
specifických oborech a profesích, například 
v odvětvích, jako je péče o seniory a 
dlouhodobá péče;

2. zdůrazňuje, že demografická změna 
zvyšuje poptávku po pracovnících ve 
specifických oborech a profesích, například 
v některých členských státech v odvětvích, 
jako je péče o seniory a dlouhodobá péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Samira Rafaela
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Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že demografická změna 
zvyšuje poptávku po pracovnících ve 
specifických oborech a profesích, například 
v odvětvích, jako je péče o seniory a 
dlouhodobá péče;

2. zdůrazňuje, že demografická změna 
zvyšuje poptávku po pracovnících ve 
specifických oborech, odvětvích a 
profesích, například v odvětvích, jako je 
péče o seniory a dlouhodobá péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že účinné začlenění 
státních příslušníků třetích zemí do 
pracovní síly EU bezpochyby podpoří 
místní komunity a přinese přidanou 
hodnotu pro země, které jsou členy EU 
tím, že zaplní stávající mezeru v 
dovednostech a znalostech, vytvoří i 
hospodářskou činnost a růst a přinese 
pozitivní návratnost pro hostitelské 
komunity; připomíná, že současná krize 
ukazuje, že žádné povolání by nemělo být 
důvodem k opovržení a k tomu, aby 
pracovníci s nízkou kvalifikací, kteří často 
plní zásadní úlohu na svých pracovních 
místech pro společnost, byli podceňováni, 
a vysoce kvalifikovaní státní příslušníci 
třetích zemí upřednostňováni v politikách 
a činnostech v oblasti integrace na trhu 
práce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 77
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že EU by měla 
systematicky řešit demografické výzvy v 
úzké spolupráci s členskými státy a měla 
by podporovat členské státy s náležitým 
ohledem na zásadu subsidiarity v jejich 
úsilí o nalezení dlouhodobých řešení 
demografických změn prostřednictvím 
opatření v oblasti rodinné politiky, protože 
úspěšná rodinná politika může skutečně 
reagovat na demografické výzvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že obtíže při uznávání 
zahraničních kvalifikací jsou i nadále 
významnou překážkou pro sladění 
zaměstnání, což brání mobilitě; 
zdůrazňuje v tomto ohledu význam 
vzájemného uznávání kvalifikací mezi 
členskými státy; vítá závazek Komise 
ohledně revize návrhu směrnice o modré 
kartě;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Miriam Lexmann
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Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. konstatuje, že poskytování pobídek 
pro vysoce kvalifikované migranty, kteří 
by mohli obohatit evropskou vědu a 
výzkum, by Evropské unii pomohlo 
dosáhnout jejího cíle, tedy stát se lídrem v 
oblasti vědy a výzkumu;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že je rovněž zapotřebí 
regulované dočasné migrace pracovníků 
se zaměřením nejen na vysoce 
kvalifikovanou pracovní sílu, ale také na 
odvětví se střední kvalifikací;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. vyzývá evropské orgány, aby 
obnovily diskuse a dohodly se na zkrácení 
současné maximální čekací doby pro 
přístup žadatelů o azyl na trh práce z 
devíti na šest měsíců po podání žádosti, 
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což by významně usnadnilo proces 
integrace a jeho úspěch;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. vyzývá Komisi, aby bezodkladně 
provedla studii celkové situace v oblasti 
zaměstnanosti a zdravotních a 
bezpečnostních podmínek státních 
příslušníků třetích zemí a sezónních 
pracovníků, včetně úlohy agentur práce, 
náborových agentur, dalších 
zprostředkovatelů a subdodavatelů, s 
cílem zjistit nedostatky v ochraně a 
případnou potřebu revidovat stávající 
legislativní rámec, jako je legislativní 
rámec pro bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci, směrnice 2014/36/EU o 
sezónních pracovnících a směrnice 
2008/104/ES o agenturním zaměstnávání, 
a také posouzení jejich náležitosti 
vzhledem k pandemii; zdůrazňuje, že 
získané poznatky jsou platné nejen s 
ohledem na koronavirovou krizi, ale měly 
by rovněž posílit tvorbu politik 
podložených fakty s cílem řešit nedostatky 
právních předpisů EU a členských států 
jak v čase krize, tak v době normálního 
stavu;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že údaje o dočasném 
místě pobytu, i když tomu tak není - např. 
v případě sezónních pracovníků nebo v 
odvětví IKT - často znamenají, že situace 
dotčených pracovníků není v souladu s 
příslušnými právními předpisy a pravidly 
pro mobilitu, což v mnoha případech vede 
k nižší životní úrovni a horším pracovním 
podmínkám a případnému porušování 
lidských práv;

3. zdůrazňuje potřebu lépe chránit 
migranty ze třetích zemí při práci; vyzývá 
členské státy a Evropskou unii, aby 
zaručily plnou sociální ochranu, 
minimální normy pro důstojné ubytování, 
přístup ke konzultacím a informacím o 
platných pracovních právech pro všechny 
pracovníky bez ohledu na jejich situaci 
nebo místo původu;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Jeroen Lenaers

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že údaje o dočasném 
místě pobytu, i když tomu tak není - např. 
v případě sezónních pracovníků nebo v 
odvětví IKT - často znamenají, že situace 
dotčených pracovníků není v souladu s 
příslušnými právními předpisy a pravidly 
pro mobilitu, což v mnoha případech vede 
k nižší životní úrovni a horším pracovním 
podmínkám a případnému porušování 
lidských práv;

3. zdůrazňuje potřebu zajistit, aby 
situace sezónních a mobilních pracovníků 
v oblasti bydlení byla v souladu s 
příslušnými právními předpisy a zabránila 
nižší životní úrovni a horším pracovním 
podmínkám a případnému porušování 
lidských práv a práv pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že údaje o dočasném 
místě pobytu, i když tomu tak není - např. 
v případě sezónních pracovníků nebo v 
odvětví IKT - často znamenají, že situace 
dotčených pracovníků není v souladu s 
příslušnými právními předpisy a pravidly 
pro mobilitu, což v mnoha případech vede 
k nižší životní úrovni a horším pracovním 
podmínkám a případnému porušování 
lidských práv;

3. zdůrazňuje, že situace mobilních 
pracovníků není v souladu s příslušnými 
právními předpisy a pravidly pro mobilitu, 
což v mnoha případech vede k nepřijatelné 
životní úrovni, pracovním podmínkám a 
případnému porušování lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Mounir Satouri

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že údaje o dočasném 
místě pobytu, i když tomu tak není - např. 
v případě sezónních pracovníků nebo v 
odvětví IKT - často znamenají, že situace 
dotčených pracovníků není v souladu s 
příslušnými právními předpisy a pravidly 
pro mobilitu, což v mnoha případech vede 
k nižší životní úrovni a horším pracovním 
podmínkám a případnému porušování 
lidských práv;

3. zdůrazňuje, že údaje o dočasném 
místě pobytu, i když tomu tak není - např. 
v případě sezónních pracovníků nebo v 
odvětví IKT - často znamenají, že situace 
dotčených pracovníků není v souladu s 
příslušnými právními předpisy a pravidly 
pro mobilitu, což v mnoha případech vede 
k nižší životní úrovni a horším pracovním 
podmínkám a případnému porušování 
lidských práv; připomíná, že povolení by 
neměla být vázána na jednoho 
zaměstnavatele a měla by umožňovat 
změnu zaměstnavatele, včetně typu 
zaměstnání a odvětví, přičemž doba 
nezaměstnanosti by měla umožňovat 
hledání alternativní práce s přístupem k 
podpoře;

Or. en
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Pozměňovací návrh 87
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že údaje o dočasném 
místě pobytu, i když tomu tak není - např. 
v případě sezónních pracovníků nebo v 
odvětví IKT - často znamenají, že situace 
dotčených pracovníků není v souladu s 
příslušnými právními předpisy a pravidly 
pro mobilitu, což v mnoha případech vede 
k nižší životní úrovni a horším pracovním 
podmínkám a případnému porušování 
lidských práv;

3. zdůrazňuje, že údaje o dočasném 
místě pobytu, i když tomu tak není - např. 
v případě sezónních pracovníků nebo v 
odvětví IKT - často znamenají, že situace 
dotčených pracovníků není v souladu s 
příslušnými právními předpisy a pravidly 
pro mobilitu, což v mnoha případech vede 
k nižší životní úrovni a horším pracovním 
podmínkám a případnému porušování 
lidských práv; vyzývá členské státy, aby 
zajistily zdravé životní podmínky, 
bezpečnost pobytu a aby pracovní místa 
splňovala normy bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že údaje o dočasném 
místě pobytu, i když tomu tak není - např. 
v případě sezónních pracovníků nebo v 
odvětví IKT - často znamenají, že situace 
dotčených pracovníků není v souladu s 
příslušnými právními předpisy a pravidly 
pro mobilitu, což v mnoha případech vede 
k nižší životní úrovni a horším pracovním 
podmínkám a případnému porušování 
lidských práv;

3. zdůrazňuje, že údaje o dočasném 
místě pobytu, i když tomu tak není - např. 
v případě sezónních pracovníků nebo v 
odvětví IKT - často znamenají, že situace 
dotčených pracovníků není v souladu s 
příslušnými právními předpisy a pravidly 
pro mobilitu, což v mnoha případech vede 
k nižší životní úrovni a horším pracovním 
podmínkám a případnému porušování 
lidských práv; dále zdůrazňuje, že je třeba 
chránit vnitřní trh a volný pohyb 
pracovníků a zabránit opaku;

Or. en



PE657.374v01-00 46/74 AM\1213377CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 89
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že údaje o dočasném 
místě pobytu, i když tomu tak není - např. 
v případě sezónních pracovníků nebo v 
odvětví IKT - často znamenají, že situace 
dotčených pracovníků není v souladu s 
příslušnými právními předpisy a pravidly 
pro mobilitu, což v mnoha případech vede 
k nižší životní úrovni a horším pracovním 
podmínkám a případnému porušování 
lidských práv;

3. zdůrazňuje, že údaje o dočasném 
místě pobytu, i když tomu tak není - např. 
v případě sezónních pracovníků nebo v 
odvětví IKT - často znamenají, že situace 
dotčených pracovníků není v souladu s 
příslušnými právními předpisy a pravidly 
pro mobilitu, což v mnoha případech vede 
k nižší životní úrovni a horším pracovním 
podmínkám a případnému porušování 
lidských práv, ztrátě sociálního 
zabezpečení nebo přinejmenším jeho 
nepříznivé fragmentaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že údaje o dočasném 
místě pobytu, i když tomu tak není - např. 
v případě sezónních pracovníků nebo v 
odvětví IKT - často znamenají, že situace 
dotčených pracovníků není v souladu s 
příslušnými právními předpisy a pravidly 
pro mobilitu, což v mnoha případech vede 
k nižší životní úrovni a horším pracovním 
podmínkám a případnému porušování 
lidských práv;

3. zdůrazňuje, že údaje o dočasném 
místě pobytu, i když tomu tak není - např. 
v případě sezónních pracovníků nebo v 
odvětví IKT - často znamenají, že situace 
dotčených pracovníků není v souladu s 
příslušnými právními předpisy a pravidly 
pro mobilitu, což v mnoha případech vede 
k nižší životní úrovni a horším pracovním 
podmínkám a případnému porušování 
lidských práv; zdůrazňuje, že je třeba 
monitorovat pracovní podmínky těchto 
pracovníků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 91
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že údaje o dočasném 
místě pobytu, i když tomu tak není - např. 
v případě sezónních pracovníků nebo v 
odvětví IKT - často znamenají, že situace 
dotčených pracovníků není v souladu s 
příslušnými právními předpisy a pravidly 
pro mobilitu, což v mnoha případech vede 
k nižší životní úrovni a horším pracovním 
podmínkám a případnému porušování 
lidských práv;

3. zdůrazňuje, že údaje o dočasném 
místě pobytu, i když tomu tak není - např. 
v případě sezónních pracovníků nebo v 
odvětví IKT - často znamenají, že situace 
dotčených pracovníků není v souladu s 
příslušnými právními předpisy a pravidly 
pro mobilitu, což v mnoha případech vede 
k nejistým životním a pracovním 
podmínkám a případnému porušování 
lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že údaje o dočasném 
místě pobytu, i když tomu tak není - např. 
v případě sezónních pracovníků nebo v 
odvětví IKT - často znamenají, že situace 
dotčených pracovníků není v souladu s 
příslušnými právními předpisy a pravidly 
pro mobilitu, což v mnoha případech vede 
k nižší životní úrovni a horším pracovním 
podmínkám a případnému porušování 
lidských práv;

3. zdůrazňuje, že údaje o dočasném 
místě pobytu, i když tomu tak není - např. 
v případě sezónních pracovníků nebo v 
odvětví IKT - znamenají, že situace 
dotčených pracovníků nemusí být v 
souladu s příslušnými právními předpisy a 
pravidly pro mobilitu, což v mnoha 
případech vede k nižší životní úrovni a 
horším pracovním podmínkám a 
případnému porušování lidských práv;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 93
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že je důležité 
odblokovat revizi směrnice o modré kartě 
s cílem učinit z EU atraktivní místo pro 
celosvětové talenty a poskytnout 
evropským společnostem nezbytné 
pravomoci pro zachování 
konkurenceschopnosti; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby využívaly systém modré 
karty pro pracovníky s vysoce odbornými 
dovednostmi přicházející do EU, aby 
pracovali, a vybízí k politikám v souladu 
se systémem modré karty s cílem usnadnit 
a zatraktivnit těmto pracovníkům příchod;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
Evropský orgán pro pracovní záležitosti 
bude v první řadě plně funkční; 
zdůrazňuje, že je třeba poskytovat 
příslušné informace o právech pracovníků 
a povinnostech zaměstnavatelů, a to i 
pokud jde o pracovníky, kteří jsou 
státními příslušníky třetích zemí v EU; 
připomíná, že je třeba, aby Evropský 
orgán pro pracovní záležitosti koordinoval 
a podporoval cílené kontroly týkající se 
vysílání a nehlášené práce i u pracovníků, 
kteří jsou státními příslušníky třetích 
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zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že je třeba lépe chránit 
migranty ze třetích zemí při práci; vyzývá 
členské státy a Komisi, aby zaručily plnou 
sociální ochranu, minimální normy pro 
ubytování, přístup ke konzultacím a 
informacím o platných pracovních 
právech;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. vyzývá k vytvoření společného 
evropského rámce se společnými pravidly 
na ochranu a integraci státních 
příslušníků třetích zemí z různých zemí a 
různých situací, který stanoví právní 
status osob ze zemí mimo EU v EU a 
zajistí práva a povinnosti pracovníků ze 
třetích zemí; připomíná, že existují 
stávající směrnice EU, jako je směrnice o 
modré kartě a o sezónních pracovnících 
(2014/36/EU), které byly vytvořeny za 
účelem otevření legálních kanálů, ale jsou 
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špatně využívány a neodpovídají současné 
situaci, požadavkům a potřebám; 
připomíná, že právní předpisy EU by měly 
připravit půdu pro důstojná pracovní 
místa při plném dodržování zásady 
rovného zacházení a přístupu k 
pracovním právům pro všechny;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Samira Rafaela

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
chránily sezónní pracovníky, kteří mají 
zásadní význam pro strategická 
hospodářská odvětví v EU, a aby stanovily 
jasná pravidla týkající se jejich práv. Mělo 
by jim být zaručeno rovné zacházení a 
ochrana jako jejich místním protějškům;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. připomíná ochranné normy pro 
státní příslušníky třetích zemí, které jsou 
stanoveny ve směrnici o sezónních 
pracovnících (2014/36/EU); zdůrazňuje, 
že je třeba zlepšit kontrolu pracovních 
podmínek stanovením minimálních norem 
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pro inspekce práce v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh stanoviska
Bod 3 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3d. konstatuje, že státní příslušníci 
třetích zemí mohou být vysláni ze třetí 
země do členského státu EU přímo nebo z 
jednoho členského státu EU do druhého 
na základě získání pracovního povolení v 
prvním členském státě před vysláním do 
druhého členského státu; připomíná, že 
směrnice o vysílání pracovníků 96/71/ES 
a 2018/957, včetně směrnice o 
prosazování 2014/67/EU, se vztahují na 
vysílání státních příslušníků třetích zemí 
uvnitř EU; vyjadřuje politování nad tím, 
že sociální acquis EU nechrání 
pracovníky, kteří jsou státními příslušníky 
třetích zemí vyslanými ze třetích zemí do 
EU; zdůrazňuje, že nárůst počtu 
vyslaných pracovníků, kteří jsou státními 
příslušníky třetích zemí v EU, není sám o 
sobě problematický, ale znepokojivý je 
nárůst zneužívání, vykořisťování a 
porušování práv pracovníků v souvislosti s 
touto zvláště zranitelnou skupinou 
pracovníků; naléhavě vyzývá Komisi a 
členské státy, aby zvýšily své úsilí v boji 
proti vykořisťování, a to i ve vztahu k 
vyslaným pracovníkům, kteří jsou státními 
příslušníky třetích zemí, včetně nekalých 
praktik, např. prostřednictvím 
subdodávek, agentur práce, společností 
typu poštovní schránka, falešné 
samostatné výdělečné činnosti, falešných 
vysílání a nehlášených vyslaných 
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pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh stanoviska
Bod 3 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3e. vyzývá Komisi, aby bezodkladně 
provedla studii celkové situace v oblasti 
zaměstnanosti a zdravotních a 
bezpečnostních podmínek vysílaných 
státních příslušníků třetích zemí a 
sezónních pracovníků, včetně úlohy 
agentur práce, náborových agentur, 
dalších zprostředkovatelů a 
subdodavatelů, s cílem zjistit nedostatky v 
ochraně a případnou potřebu revidovat 
stávající legislativní rámec, jako je 
legislativní rámec pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci, směrnice 
2014/36/EU o sezónních pracovnících a 
směrnice 2008/104/ES o agenturním 
zaměstnávání, a také posouzení jejich 
náležitosti vzhledem k pandemii; 
zdůrazňuje, že získané poznatky jsou 
platné nejen s ohledem na koronavirovou 
krizi, ale měly by rovněž posílit tvorbu 
politik podložených fakty s cílem řešit 
nedostatky právních předpisů EU a 
členských států jak v čase krize, tak v době 
normálního stavu;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon



AM\1213377CS.docx 53/74 PE657.374v01-00

CS

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje potřebu zlepšit 
shromažďování údajů a informací ohledně 
uplatňování práva EU tím, že se podpoří 
sítě v oblasti odborníků a výzkumu, i na 
základě předkládání statistik ze strany 
členských států;

4. zdůrazňuje potřebu lepší 
koordinace mezi členskými státy s cílem 
zlepšit shromažďování údajů a informací 
pro dosažení účinného uplatňování 
migračních politik EU, včetně 
shromažďování informací o požadavcích 
na dovednosti a rovnocennosti s cílem 
zajistit jednotné právní předpisy; 
zdůrazňuje, že shromažďování 
nezbytných údajů poskytne nevládním 
organizacím a sdružením, odborníkům a 
výzkumníkům nezbytnou podporu na 
základě předkládání statistik v reálném 
čase;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Jeroen Lenaers

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje potřebu zlepšit 
shromažďování údajů a informací ohledně 
uplatňování práva EU tím, že se podpoří 
sítě v oblasti odborníků a výzkumu, i na 
základě předkládání statistik ze strany 
členských států;

4. zdůrazňuje potřebu zlepšit 
shromažďování údajů, osvědčených 
postupů a informací ohledně uplatňování a 
využívání pracovníků, kteří jsou státními 
příslušníky třetích zemí, na evropském 
trhu práce; žádá Komisi, aby provedla 
rozsáhlé šetření trendů v oblasti vysílání 
státních příslušníků třetích zemí, a 
zdůrazňuje potřebu možných politických 
opatření na úrovni EU nebo na 
vnitrostátní úrovni na základě výsledků 
šetření;

Or. en
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Pozměňovací návrh 103
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje potřebu zlepšit 
shromažďování údajů a informací ohledně 
uplatňování práva EU tím, že se podpoří 
sítě v oblasti odborníků a výzkumu, i na 
základě předkládání statistik ze strany 
členských států;

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
určily a řešily důvody, které vysvětlují 
nedostatečnou přitažlivost EU pro 
globální talenty, a zdůrazňuje potřebu 
zlepšit shromažďování přesných a 
srovnávacích údajů a informací ohledně 
uplatňování práva EU a o mobilitě státních 
příslušníků třetích zemí v rámci EU tím, 
že se podpoří sítě v oblasti odborníků a 
výzkumu, i na základě předkládání statistik 
ze strany členských států; vyzývá členské 
státy a Komisi, aby zajistily sběr údajů o 
dopadu krize COVID-19 na legální 
migraci pracovní síly v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Lukas Mandl

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje potřebu zlepšit 
shromažďování údajů a informací ohledně 
uplatňování práva EU tím, že se podpoří 
sítě v oblasti odborníků a výzkumu, i na 
základě předkládání statistik ze strany 
členských států;

4. zdůrazňuje potřebu zlepšit 
shromažďování údajů a informací ohledně 
uplatňování práva EU tím, že se podpoří 
sítě v oblasti odborníků a výzkumu, i na 
základě předkládání statistik ze strany 
členských států; a poskytnout jasnější 
přehled o různých cílových skupinách 
kvalifikovaných pracovníků, zejména v 
odvětvích, v nichž členské státy čelí 
nedostatku pracovníků s příslušnými 
dovednostmi;

Or. en
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Pozměňovací návrh 105
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje potřebu zlepšit 
shromažďování údajů a informací ohledně 
uplatňování práva EU tím, že se podpoří 
sítě v oblasti odborníků a výzkumu, i na 
základě předkládání statistik ze strany 
členských států;

4. zdůrazňuje potřebu zlepšit 
shromažďování kvalitních a srovnatelných 
údajů a informací ohledně uplatňování 
práva EU tím, že se podpoří sítě v oblasti 
odborníků a výzkumu, i na základě 
předkládání statistik ze strany členských 
států;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Mounir Satouri

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit 
fungování směrování pracovních povolení 
pro migranty ze zemí mimo EU, aby se 
mohli dostat do Evropy, a prosazovat 
dodržování práv migrantů a pracovníků z 
řad uprchlíků; v tomto ohledu vyzývá 
Komisi, aby regulovala všechny agentury 
pro nábor pracovníků, případně 
prostřednictvím Evropského orgánu pro 
pracovní záležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že je třeba posílit 
spolupráci a výměnu informací mezi 
členskými státy, zejména pokud jde o 
mobilitu státních příslušníků třetích zemí 
v rámci EU, která pomůže prokázat plnou 
přidanou hodnotu a usnadní provádění 
pravidel EU v oblasti mobility;

Or. pl

Pozměňovací návrh 108
Mounir Satouri

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že je třeba posílit 
stávající pilotní projekty v oblasti legální 
migrace v dialogu s odbory a dalšími 
organizacemi, které pracují s migrujícími 
pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Mounir Satouri

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
příznivější prostředí pro integraci a 
ochranu práv migrujících pracovníků bez 
ohledu na jejich dovednosti nebo platovou 
úroveň, přistěhovalecký status nebo státní 
příslušnost, což v konečném důsledku 
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povede k vytvoření evropského 
migračního kodexu;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Mounir Satouri

Návrh stanoviska
Bod 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4d. zdůrazňuje, že je třeba podmínit 
platby v rámci společné zemědělské 
politiky dodržováním platných pracovních 
podmínek vyplývajících z příslušných 
kolektivních pracovních smluv a 
vnitrostátních sociálních a 
pracovněprávních předpisů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je třeba bojovat 
proti nekalé hospodářské soutěži mezi 
státními příslušníky členských států a 
státními příslušníky třetích zemí tím, že se 
zajistí rovné zacházení a přijmou se 
opatření, která zabrání vykořisťování 
pracovníků.

5. zdůrazňuje, že rozdílné zacházení 
se státními příslušníky třetích zemí 
oslabuje schopnost EU přilákat 
pracovníky; vyzývá členské státy, aby 
zajistily účinné dodržování společně 
sdílených norem, pracovního práva a 
úmluv, které zabrání diskriminaci a 
vykořisťování pracovníků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 112
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je třeba bojovat proti 
nekalé hospodářské soutěži mezi státními 
příslušníky členských států a státními 
příslušníky třetích zemí tím, že se zajistí 
rovné zacházení a přijmou se opatření, 
která zabrání vykořisťování pracovníků.

5. zdůrazňuje, že je třeba bojovat proti 
nekalé hospodářské soutěži mezi státními 
příslušníky členských států a státními 
příslušníky třetích zemí tím, že se zajistí 
úplné rovné zacházení na trhu práce, na 
pracovišti a v přístupu k systémům 
sociální ochrany a k dávkám a přijmou se 
opatření, která zabrání vykořisťování 
migrujících pracovníků a přispějí k boji 
proti němu, bez ohledu na jejich 
přistěhovalecký status;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je třeba bojovat proti 
nekalé hospodářské soutěži mezi státními 
příslušníky členských států a státními 
příslušníky třetích zemí tím, že se zajistí 
rovné zacházení a přijmou se opatření, 
která zabrání vykořisťování pracovníků.

5. zdůrazňuje, že je třeba bojovat proti 
nekalé hospodářské soutěži mezi státními 
příslušníky členských států a státními 
příslušníky třetích zemí tím, že se zajistí 
úplné rovné zacházení, především v oblasti 
zaměstnání, práva na stávku a vstupu do 
odborových svazů, přístupu k sociální 
ochraně od prvního dne, přístupu k 
veřejným službám, sociální ochraně a 
vzdělání, a přijmou se opatření, která 
zabrání vykořisťování pracovníků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 114
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je třeba bojovat proti 
nekalé hospodářské soutěži mezi státními 
příslušníky členských států a státními 
příslušníky třetích zemí tím, že se zajistí 
rovné zacházení a přijmou se opatření, 
která zabrání vykořisťování pracovníků.

5. zdůrazňuje, že je třeba bojovat proti 
nekalé hospodářské soutěži mezi státními 
příslušníky členských států a státními 
příslušníky třetích zemí tím, že se zajistí 
rovné zacházení, především pokud jde o 
pracovní podmínky, právo na stávku a 
vstup do odborových svazů, přístup k 
sociální ochraně od prvního dne, přístup k 
veřejným službám a vzdělání, a přijmou se 
opatření, která zabrání vykořisťování 
pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Jeroen Lenaers

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je třeba bojovat proti 
nekalé hospodářské soutěži mezi státními 
příslušníky členských států a státními 
příslušníky třetích zemí tím, že se zajistí 
rovné zacházení a přijmou se opatření, 
která zabrání vykořisťování pracovníků.

5. zdůrazňuje, že je třeba bojovat proti 
nekalé hospodářské soutěži mezi 
poskytovateli služeb, státními příslušníky 
členských států a státními příslušníky 
třetích zemí tím, že se zajistí rovné 
zacházení a přijmou se opatření, která 
zabrání vykořisťování pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Anne Sander
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je třeba bojovat proti 
nekalé hospodářské soutěži mezi státními 
příslušníky členských států a státními 
příslušníky třetích zemí tím, že se zajistí 
rovné zacházení a přijmou se opatření, 
která zabrání vykořisťování pracovníků.

5. zdůrazňuje, že je třeba bojovat proti 
nekalé hospodářské soutěži mezi státními 
příslušníky členských států a státními 
příslušníky třetích zemí tím, že se zajistí 
rovné zacházení a přijmou se opatření, 
která zabrání zneužívání a vykořisťování 
pracovníků.

Or. fr

Pozměňovací návrh 117
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
Evropský orgán pro pracovní záležitosti 
bude v první řadě plně funkční; 
zdůrazňuje, že je třeba poskytovat 
příslušné informace o právech pracovníků 
a povinnostech zaměstnavatelů, a to i ve 
vztahu k pracovníkům, kteří jsou státními 
příslušníky třetích zemí v EU; připomíná, 
že je třeba, aby Evropský orgán pro 
pracovní záležitosti koordinoval a 
podporoval cílené kontroly vysílání a 
nehlášené práce, a to i ve vztahu k 
pracovníkům, kteří jsou státními 
příslušníky třetích zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Samira Rafaela

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá členské státy, aby se 
zapojily do pilotních projektů legální 
migrace, které zahájila Komise v roce 
2017 (Naplňování evropského programu 
pro migraci, COM(2017) 558 final), a aby 
aktivně podporovaly úlohu, kterou může 
hrát legální migrace na trhu práce; dále 
vyzývá Komisi, aby zajistila, že tyto pilotní 
projekty budou inkluzivní a zaručí rovné 
zacházení a rovné příležitosti pro státní 
příslušníky třetích zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že stávající právní 
předpisy, jako je směrnice 2009/52/ES o 
sankcích vůči zaměstnavatelům, která 
stanoví opatření na ochranu pracovníků 
před zneužíváním a vykořisťováním na 
pracovišti, musí být uplatňovány a řádně 
prováděny ve všech členských státech EU; 
zdůrazňuje význam rovného zacházení se 
všemi pracovníky, kteří jsou státními 
příslušníky členských států EU nebo 
státními příslušníky třetích zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga
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Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že je zapotřebí více 
příležitostí pro legální migraci, aby se 
ekonomičtí migranti mohli dostat do EU a 
pracovat v EU, a prosazovat dodržování 
minimálních práv, důstojné pracovní 
normy a zásadu rovného zacházení ve 
prospěch všech pracovníků bez ohledu na 
jejich migrační status, včetně 
minimálních práv zajišťujících přechod z 
nelegálního zaměstnání do legálního 
zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. navrhuje opatření, která podpoří 
požadavek ohledně posílení postavení 
migrantů legálně pobývajících v Unii, aby 
rozvinuli své schopnosti požadované na 
trhu práce, na nějž se snaží vstoupit, 
pomocí plánů odborné přípravy, které 
podpoří zaměstnatelnost prostřednictvím 
usilování o excelenci;

Or. es

Pozměňovací návrh 122
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zvýšily své úsilí s cílem udržet zahraniční 
studenty po ukončení studia na 
univerzitách v EU; zdůrazňuje, že 
poskytnutí přístupu absolventům k 
mobilitě v rámci EU a platným vízům pro 
uchazeče o zaměstnání by mohlo zvýšit 
přitažlivost EU jako celku;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že je třeba zachovat 
flexibilitu v právních předpisech EU, aby 
se zohlednily specifické okolnosti 
jednotlivých členských států, včetně jejich 
situace na trhu práce a používání 
volitelných ustanovení ve směrnicích;

Or. pl

Pozměňovací návrh 124
Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že musí být právně 
zaručeny další příležitosti pro mobilitu 
pracovních sil v rámci Unie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 125
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje, že pomalé a nadměrně 
byrokratické postupy mohou mít dopad na 
přístup uprchlíků a žadatelů o azyl ke 
vzdělání a na trh práce, což v průběhu 
času zvyšuje riziko propadu do oblasti 
nehlášené práce a zranitelného postavení; 
zdůrazňuje, že zdlouhavé vyřizování 
žádostí o mezinárodní ochranu a 
neschopnost zaregistrovat žadatele o azyl 
při jejich příjezdu nebrání pouze 
včasnému a legálnímu přístupu uprchlíků 
a žadatelů o azyl na trh práce, ale vytváří 
rovněž podmínky pro rozvoj praxe 
nehlášené práce a veškerých forem 
vykořisťování;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
Evropský orgán pro pracovní záležitosti 
bude v první řadě plně funkční; 
zdůrazňuje, že je třeba poskytovat 
příslušné informace o právech pracovníků 
a povinnostech zaměstnavatelů, a to i ve 
vztahu k pracovníkům, kteří jsou státními 
příslušníky třetích zemí v EU; připomíná, 
že je třeba, aby Evropský orgán pro 
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pracovní záležitosti koordinoval a 
podporoval cílené kontroly vysílání a 
nehlášené práce, a to i ve vztahu k 
pracovníkům, kteří jsou státními 
příslušníky třetích zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vyzývá členské státy, aby 
zintenzivnily své úsilí o zvýšení 
přitažlivosti svých zemí pro mobilní lidský 
kapitál na mezinárodní scéně, včetně 
investorů a podnikatelů, kteří jsou stále 
více považováni za cenný majetek, který je 
třeba přilákat;

Or. pl

Pozměňovací návrh 128
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
dále rozvíjely legální způsoby migrace 
pracovníků s přihlédnutím k požadavkům 
a potřebám vnitrostátního trhu práce a se 
zaměřením na povolání se systémovým 
nedostatkem pracovníků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 129
Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje, že je důležité 
poskytnout legálním migrantům v rámci 
Unie příslušné příležitosti k využití jejich 
pracovních dovedností a možností 
mobility v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. požaduje rovné příležitosti pro 
muže a ženy ve všech politikách a 
postupech týkajících se sociálního 
začleňování a integrace státních 
příslušníků třetích zemí na trh práce, s 
ohledem na to, že ženy převezmou častěji 
než muži zodpovědnost za péči o děti, 
starší osoby nebo jiné závislé rodinné 
příslušníky; připomíná, že poskytování 
kvalitní a dostupné péče o děti a péče o 
jiné závislé osoby, jakož i pružné 
uspořádání pracovní doby a provádění 
stávajících právních předpisů EU, jako je 
směrnice o rovnováze mezi pracovním a 
soukromým životem, jsou příklady toho, 
jak zlepšit přístup na trhy práce pro 
všechny rodiče a pečovatele a umožnit 
jejich ekonomické a sociální posílení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 131
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. vítá iniciativy Komise zaměřené na 
spojení hospodářských a sociálních 
partnerů v oblasti integrace na trhu 
práce; zdůrazňuje potřebu pokračovat v 
iniciativách, jako jsou „Zaměstnavatelé 
společně pro integraci“, „Evropské 
partnerství pro integraci“, „Evropský 
dialog o dovednostech a migraci“, aby se 
uspíšila podpora a pochopení výhod a 
úskalí, pokud jde o pracovní migraci; v 
tomto ohledu vyzývá Komisi a členské 
státy, aby pokračovaly v dialogu s 
hospodářskými a sociálními partnery a 
dalšími zúčastněnými stranami o tématu 
migrace pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. konstatuje, že státní příslušníci 
třetích zemí mohou být vysláni ze třetí 
země přímo do členského státu EU nebo z 
jednoho členského státu EU do druhého 
na základě získání pracovního povolení v 
prvním členském státě před jejich 
vysláním do druhého členského státu; 
připomíná, že směrnice 96/71/ES a 
2018/957 o vysílání pracovníků, včetně 
směrnice 2014/67/EU o prosazování, se 
vztahují na vysílání státních příslušníků 
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třetích zemí uvnitř EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit 
stávající systém uznávání odborných 
kvalifikací mezi členskými státy EU, 
neboť je předpokladem pro usnadnění 
mobility pracovní síly;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. upozorňuje na problém osob, které 
pracují pod úrovní své kvalifikace; vyzývá 
členské státy, aby prohloubily spolupráci 
na vzájemném uznávání kvalifikací;

Or. pl

Pozměňovací návrh 135
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh stanoviska
Bod 5 d (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5d. zdůrazňuje přínosy vzdělání, 
pokud jde o přístup na trh práce a 
integraci; vyzývá proto k posílení 
evropského rámce kvalifikací pro náležité 
uznávání dovedností, schopností a 
kvalifikací získaných mimo evropské 
hranice; dále vyzývá členské státy, aby 
uznaly, potvrdily a osvědčily stávající 
dovednosti a formální a neformální 
schopnosti, talenty a know-how migrantů 
ze třetích zemí; zdůrazňuje, že je důležité 
zaručit všem státním příslušníkům třetích 
zemí, zejména dívkám a ženám, mladým 
lidem a osobám ze znevýhodněného 
prostředí, přístup k formálnímu, 
informálnímu a neformálnímu vzdělávání 
a celoživotnímu kvalitnímu učení;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga

Návrh stanoviska
Bod 5 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5d. zdůrazňuje, že nárůst počtu 
vyslaných pracovníků, kteří jsou státními 
příslušníky třetích zemí v EU, není sám o 
sobě problematický, ale znepokojivý je 
nárůst zneužívání, vykořisťování a 
porušování práv pracovníků v souvislosti s 
touto zvláště zranitelnou skupinou 
pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan Kanev
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Návrh stanoviska
Bod 5 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5d. vyzývá Komisi, aby podněcovala 
financování projektů partnerství v oblasti 
dovedností zaměřených na migraci 
pracovníků a začlenění v rámci ESF+ a 
AMIF;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Bod 5 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5e. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zvýšily své úsilí v boji proti 
vykořisťování, a to i ve vztahu k vyslaným 
pracovníkům, kteří jsou státními 
příslušníky třetích zemí, včetně nekalých 
praktik, např. prostřednictvím 
subdodávek, agentur práce, společností 
typu poštovní schránka, falešné 
samostatné výdělečné činnosti, falešných 
vysílání a nehlášených vyslaných 
pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod 5 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5e. zdůrazňuje, že je třeba neustále 
podporovat celoživotní učení jak pro 
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občany členských států EU, tak pro státní 
příslušníky třetích zemí pobývající v 
Evropské unii, aby se podpořilo získávání 
potřebných dovedností pro působení na 
trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff

Návrh stanoviska
Bod 5 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5e. vyzývá evropské orgány, aby 
okamžitě obnovily diskuse o revizi 
směrnice o modré kartě a odblokovaly 
situaci v Radě;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Bod 5 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5f. zdůrazňuje, že nehlášení 
pracovníci, kteří jsou státními příslušníky 
třetích zemí, se nacházejí ve zvláště 
zranitelné situaci bez jistoty zaměstnání, 
bez přístupu k sociální ochraně a jsou 
vystaveni riziku zneužití; domnívá se, že 
nehlášení pracovníci, kteří jsou státními 
příslušníky třetích zemí, se mohou potýkat 
se zvláštními obtížemi při oznamování 
zneužívání, mohou se obávat nejen o své 
zaměstnání, ale také o své domovy a 
bydliště; vyzývá Evropský orgán pro 
pracovní záležitosti a členské státy, aby 
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zintenzivnily své úsilí v boji proti 
nehlášené práci, účinně prosazovaly 
povinnost zaměstnavatelů ukončit 
vykořisťování a ohlásit a regularizovat 
své pracovníky; vyzývá k zavedení 
firewallů mezi inspektoráty práce a 
migračními orgány s cílem zaručit 
dodržování práv migrujících pracovníků 
bez dokladů;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh stanoviska
Bod 5 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5f. zdůrazňuje zásadní úlohu 
sociálních partnerů, občanské společnosti, 
místních a regionálních orgánů a 
dobrovolnických organizací při 
poskytování podpory posílení postavení 
migrantů ze zemí mimo EU a jejich 
integrace do pracovní síly a poskytování 
informací migrujícím pracovníkům, 
zejména o jejich právech a povinnostech a 
ochraně, na kterou mají nárok; vyzývá 
rovněž k plnému zapojení těchto 
zúčastněných stran do procesu tvorby 
politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh stanoviska
Bod 5 g (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5g. považuje za důležité zajistit 
odpovídající odbornou přípravu v oblasti 
právních předpisů v oblasti zaměstnanosti, 
práv a povinností, státním příslušníkům 
třetích zemí, jakož i institucionálním 
orgánům s cílem zajistit, aby migranti 
nebyli vykořisťováni prostřednictvím 
nehlášené práce a jiných forem závažného 
pracovního vykořisťování nebo 
diskriminace na pracovišti;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh stanoviska
Bod 5 h (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5h. zdůrazňuje, že jedním z určujících 
faktorů úspěšného a trvalého začlenění 
státních příslušníků třetích zemí do 
společnosti jsou podmínky na pracovním 
trhu v hostitelských zemích; je si vědom 
skutečnosti, že tato skupina osob je 
heterogenní, pokud jde o věk, dovednosti, 
znalosti a zkušenosti; upozorňuje na to, že 
nezaměstnanost v EU, zejména 
nezaměstnanost mladých lidí a 
dlouhodobá nezaměstnanost, je v 
některých zemích a regionech stále 
alarmující a že Komise a členské státy by 
měly i nadále upřednostňovat takové 
politiky a investice, které by se zaměřovaly 
na tvorbu kvalitních pracovních míst pro 
celou společnost se zvláštním zřetelem na 
nejohroženější osoby bez ohledu na jejich 
postavení a místo narození; připomíná, že 
opatření k vytváření kvalitních pracovních 
míst pro všechny podporují aktivní trhy 
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práce a růst a mají pozitivní dopad na 
národní HDP;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius

Návrh stanoviska
Bod 5 i (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5i. připomíná, že je důležité využívat 
integrační fondy pro skutečná integrační 
opatření a že cíl integrace státních 
příslušníků třetích zemí na trhu práce se 
musí odrážet ve větším významu 
Evropského sociálního fondu+; 
zdůrazňuje nedostatečné prostředky 
přidělené tomuto fondu, a uznává velké 
výzvy a počet klíčových iniciativ, které 
mají být z fondu financovány, a požaduje 
investice a další zdroje;

Or. en


