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Pozmeňujúci 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
Odôvodnenie -A (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-A. keďže existujú tri druhy právneho 
postavenia, ktoré požívajú medzinárodnú 
ochranu alebo ju môžu požívať: osoby 
s postavením utečenca, osoby žiadajúce 
o azyl a osoby pod doplnkovou ochranou; 
keďže politiky v oblasti sociálneho 
začlenenia a integrácie do trhu práce by 
sa mali prispôsobiť ich špecifickým 
potrebám a malo by sa nimi zabezpečovať 
rovnaké zaobchádzanie ako so štátnymi 
príslušníkmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
France Jamet

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže EÚ má právomoc určovať 
podmienky vstupu a pobytu štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí vstúpili 
na územie niektorého z členských štátov a 
legálne sa na ňom zdržiavajú, a to aj na 
účely zlúčenia rodiny; keďže členské štáty 
si aj naďalej ponechávajú právo určovať 
počet osôb z tretích krajín, ktoré môžu 
vstúpiť na ich územie a uchádzať sa 
o zamestnanie;

A. keďže jedine členské štáty majú 
právo určovať počet osôb z tretích krajín, 
ktoré môžu vstúpiť na ich územie 
a uchádzať sa o zamestnanie;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 3
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže EÚ má právomoc určovať 
podmienky vstupu a pobytu štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí vstúpili na 
územie niektorého z členských štátov a 
legálne sa na ňom zdržiavajú, a to aj na 
účely zlúčenia rodiny; keďže členské štáty 
si aj naďalej ponechávajú právo určovať 
počet osôb z tretích krajín, ktoré môžu 
vstúpiť na ich územie a uchádzať sa 
o zamestnanie;

A. keďže EÚ má právomoc určovať 
podmienky vstupu a pobytu štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí vstúpili na 
územie niektorého z členských štátov a 
legálne sa na ňom zdržiavajú, a to aj na 
účely zlúčenia rodiny; keďže členské štáty 
si aj naďalej ponechávajú právo určovať 
počet osôb z tretích krajín, ktoré môžu 
vstúpiť na ich územie a uchádzať sa 
o zamestnanie, a to v závislosti od svojej 
vlastnej integračnej kapacity;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 4
Lukas Mandl

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže EÚ má právomoc určovať 
podmienky vstupu a pobytu štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí vstúpili na 
územie niektorého z členských štátov 
a legálne sa na ňom zdržiavajú, a to aj na 
účely zlúčenia rodiny; keďže členské štáty 
si aj naďalej ponechávajú právo určovať 
počet osôb z tretích krajín, ktoré môžu 
vstúpiť na ich územie a uchádzať sa 
o zamestnanie;

A. keďže EÚ má právomoc určovať 
podmienky vstupu a pobytu štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí vstúpili na 
územie niektorého z členských štátov 
a legálne sa na ňom zdržiavajú, a to aj na 
účely zlúčenia rodiny; keďže členské štáty 
si aj naďalej ponechávajú výlučné právo 
určovať počet osôb z tretích krajín, ktoré 
môžu vstúpiť na ich územie a uchádzať sa 
o zamestnanie;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže je potrebná viacúrovňová 
spolupráca medzi členskými štátmi, 
miestnymi a regionálnymi správami, 
sociálnymi partnermi, občianskou 
spoločnosťou a mimovládnymi 
organizáciami, aby zjednotili svoje úsilie 
a čelili potenciálnym výzvam, ktoré by 
mohli vzniknúť v rámci procesu 
integrácie do trhu práce; keďže účasť 
a zapojenie sociálnych partnerov, 
aktívnych dobrovoľníckych organizácií 
a mimovládnych organizácií do procesu 
tvorby politík má zásadný význam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Jeroen Lenaers

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže počet štátnych príslušníkov 
tretích krajín vyslaných z jedného 
členského štátu do iného členského štátu 
sa za posledné roky výrazne zvýšil; keďže 
pracovníka z tretej krajiny, ktorý získal 
pracovné povolenie a povolenie na pobyt 
v jednom členskom štáte EÚ, môže ich 
zamestnávateľ vyslať do ktoréhokoľvek 
iného členského štátu EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 7
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže voľný pohyb osôb stimuluje 
hospodárstva členských štátov a umožňuje 
efektívne zosúladenie zručností s dopytom 
a voľnými pracovnými miestami v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Jeroen Lenaers

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže členské štáty si aj naďalej 
ponechávajú právo určovať počet 
štátnych príslušníkov tretích krajín 
prijímaných na účely hľadania 
zamestnania, ako aj rozhodovať 
o povoleniach na pobyt a pracovných 
povoleniach; keďže kritériá a postupy sa 
medzi členskými štátmi značne líšia;

Or. en

Pozmeňujúci 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
Odôvodnenie B
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže trh práce a sociálne politiky 
zohrávajú zásadnú úlohu v otázke migrácie 
pri hľadaní zamestnania;

B. keďže sociálna politika, politika 
v oblasti zamestnanosti, migrácie, 
bývania, zdravotníctva, vzdelávania 
a odbornej prípravy zohrávajú zásadnú 
úlohu pri integrácii štátnych príslušníkov 
tretích krajín do trhu práce; keďže ku 
koordinácii týchto rôznych oblastí politiky 
doposiaľ nedošlo a aj naďalej predstavuje 
pre EÚ výzvu; keďže súdržnosť politík 
a horizontálna koordinácia sú potrebné 
na to, aby sa zabránilo izolácii a aby sa 
zohľadnili skutočné potreby a riešenia 
týkajúce sa integrácie do trhu práce;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže trh práce a sociálne politiky 
zohrávajú zásadnú úlohu v otázke migrácie 
pri hľadaní zamestnania;

B. keďže trh práce a sociálne politiky 
zohrávajú zásadnú úlohu v otázke migrácie 
pri hľadaní zamestnania; keďže prístup 
k práci je pre občanov EÚ aj občanov 
tretích krajín oveľa silnejším stimulom 
pre migráciu ako sociálne zabezpečenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Lukas Mandl

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže trh práce a sociálne politiky 
zohrávajú zásadnú úlohu v otázke migrácie 
pri hľadaní zamestnania;

B. keďže trh práce a sociálne politiky 
zohrávajú zásadnú úlohu v otázke legálnej 
migrácie pri hľadaní zamestnania; keďže 
EÚ musí byť v celosvetovej súťaži 
o kvalifikovaných odborníkov silnejšia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže v roku 2019 miera 
zamestnanosti v EÚ27 dosiahla 64,4 % 
v prípade osôb vo veku 20 až 64 rokov 
narodených v krajinách mimo EÚ, 73,9 % 
v prípade osôb narodených v danom 
členskom štáte a 75,3 % v prípade osôb 
narodených v inom členskom štáte EÚ1a;
__________________
1a https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Migrant_integration
_statistics_–_labour_market_indicators

Or. pl

Pozmeňujúci 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
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže ženy a maloleté osoby majú 
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osobitné potreby ochrany; keďže všetky 
politiky v oblasti sociálneho začlenenia 
a integrácie štátnych príslušníkov tretích 
krajín do trhu práce musia zahŕňať 
hľadisko rodovej rovnosti a ochrany 
dieťaťa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže roztrieštený systém 
migračných politík EÚ značne obmedzil 
možnosť podnikov využívať vnútorný trh 
EÚ ako faktor príťažlivosti pre štátnych 
príslušníkov tretích krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže v roku 2019 miera 
nezamestnanosti v EÚ27 dosiahla 12,3 % 
v prípade osôb vo veku 20 až 64 rokov 
narodených v krajinách mimo EÚ, 7,3 % 
v prípade osôb narodených v inom 
členskom štáte EÚ a 6,0 % v prípade osôb 
narodených v danom členskom štáte1b;
__________________
1b https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Migrant_integration
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_statistics_–_labour_market_indicators

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 16
France Jamet

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže demografické zmeny vedú k 
postupnému vzniku kvalitatívnych 
nedostatku na trhu práce, a to v podobe 
nedostatku príležitostí nájsť vhodne 
kvalifikovaných pracovníkov, a okrem 
zhoršovania demografických trendov aj 
nedostatočne veľkého počtu osôb, ktoré 
sú ochotné a schopné zamestnať sa, bez 
ohľadu na zosúladenie ponuky s 
požadovanými vedomosťami a 
zručnosťami;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 17
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže demografické zmeny vedú k 
postupnému vzniku kvalitatívnych 
nedostatku na trhu práce, a to v podobe 
nedostatku príležitostí nájsť vhodne 
kvalifikovaných pracovníkov, a okrem 
zhoršovania demografických trendov aj 
nedostatočne veľkého počtu osôb, ktoré 
sú ochotné a schopné zamestnať sa, bez 
ohľadu na zosúladenie ponuky s 
požadovanými vedomosťami a 

C. keďže demografické zmeny by 
mohli viesť k postupnému vzniku 
nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily 
v niektorých odvetviach na trhu práce;
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zručnosťami;

Or. fr

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže demografické zmeny vedú 
k postupnému vzniku kvalitatívnych 
nedostatku na trhu práce, a to v podobe 
nedostatku príležitostí nájsť vhodne 
kvalifikovaných pracovníkov, a okrem 
zhoršovania demografických trendov aj 
nedostatočne veľkého počtu osôb, ktoré sú 
ochotné a schopné zamestnať sa, bez 
ohľadu na zosúladenie ponuky 
s požadovanými vedomosťami 
a zručnosťami;

C. keďže demografické zmeny vedú 
k postupnému vzniku kvalitatívnych 
nedostatkov na trhu práce, a to v podobe 
nedostatku príležitostí nájsť vhodne 
kvalifikovaných pracovníkov, a okrem 
zhoršovania demografických trendov 
s očakávaným nárastom indexu 
ekonomickej závislosti poproduktívnej 
zložky z 29,6 % v roku 2016 na 51,2 % 
v roku 20701a aj nedostatočne veľkého 
počtu osôb, ktoré sú ochotné a schopné 
zamestnať sa, bez ohľadu na zosúladenie 
ponuky s požadovanými vedomosťami 
a zručnosťami;

__________________
1a Európska Komisia (2018). Správa 
o starnutí obyvateľstva z roku 2018: 
hospodárske a rozpočtové projekty pre 28 
členských štátov EÚ, 
https://ec.europa.eu/info/publications/eco
nomy-finance/2018-ageing-report-
economic-and-budgetary-projections-eu-
member-states-2016-2070_en.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže demografické zmeny vedú 
k postupnému vzniku kvalitatívnych 
nedostatku na trhu práce, a to v podobe 
nedostatku príležitostí nájsť vhodne 
kvalifikovaných pracovníkov, a okrem 
zhoršovania demografických trendov aj 
nedostatočne veľkého počtu osôb, ktoré sú 
ochotné a schopné zamestnať sa, bez 
ohľadu na zosúladenie ponuky 
s požadovanými vedomosťami 
a zručnosťami;

C. keďže demografické zmeny vedú 
k postupnému vzniku kvalitatívnych 
nedostatkov na trhu práce, a to v podobe 
nedostatku príležitostí nájsť vhodne 
kvalifikovaných pracovníkov, a okrem 
zhoršovania demografických trendov aj 
nedostatočne veľkého počtu osôb, ktoré sú 
ochotné a schopné zamestnať sa najmä 
v menej atraktívnych odvetviach vrátane 
sektora starostlivosti, bez ohľadu na 
zosúladenie ponuky s požadovanými 
vedomosťami a zručnosťami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Lukas Mandl

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže demografické zmeny vedú 
k postupnému vzniku kvalitatívnych 
nedostatku na trhu práce, a to v podobe 
nedostatku príležitostí nájsť vhodne 
kvalifikovaných pracovníkov, a okrem 
zhoršovania demografických trendov aj 
nedostatočne veľkého počtu osôb, ktoré sú 
ochotné a schopné zamestnať sa, bez 
ohľadu na zosúladenie ponuky 
s požadovanými vedomosťami 
a zručnosťami;

C. keďže demografické zmeny vedú 
k postupnému vzniku kvalitatívnych 
nedostatkov na trhu práce, a to v podobe 
nedostatku príležitostí nájsť vhodne 
kvalifikovaných pracovníkov, a okrem 
zhoršovania demografických trendov aj 
nedostatočne veľkého počtu osôb, ktoré sú 
ochotné a schopné zamestnať sa 
v konkrétnych odvetviach, bez ohľadu na 
zosúladenie ponuky s požadovanými 
vedomosťami a zručnosťami;

Or. en

Pozmeňujúci 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
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Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže demografické zmeny vedú 
k postupnému vzniku kvalitatívnych 
nedostatku na trhu práce, a to v podobe 
nedostatku príležitostí nájsť vhodne 
kvalifikovaných pracovníkov, a okrem 
zhoršovania demografických trendov aj 
nedostatočne veľkého počtu osôb, ktoré 
sú ochotné a schopné zamestnať sa, bez 
ohľadu na zosúladenie ponuky 
s požadovanými vedomosťami 
a zručnosťami;

C. keďže demografické trendy spolu 
s nárastom starnúcej populácie a ďalšími 
spoločenskými a hospodárskymi faktormi, 
ako je súčasná pandémia, vedú 
k postupnému vzniku nedostatku na trhu 
práce, a to v podobe nedostatku príležitostí 
nájsť vhodne kvalifikovaných pracovníkov 
na obsadenie konkrétnych pozícií; keďže 
EÚ priťahuje migrantov z rôzneho 
zázemia a s rôznymi vedomosťami, ako aj 
s rôznymi súbormi a stupňami zručností, 
ktoré môžu prispieť k odstraňovaniu 
rozdielov na trhu práce EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže demografické zmeny vedú 
k postupnému vzniku kvalitatívnych 
nedostatku na trhu práce, a to v podobe 
nedostatku príležitostí nájsť vhodne 
kvalifikovaných pracovníkov, a okrem 
zhoršovania demografických trendov aj 
nedostatočne veľkého počtu osôb, ktoré 
sú ochotné a schopné zamestnať sa, bez 
ohľadu na zosúladenie ponuky 
s požadovanými vedomosťami 
a zručnosťami;

C. keďže demografické zmeny vedú 
k postupnému vzniku nedostatkov na trhu 
práce, a to v podobe nedostatku príležitostí 
nájsť vhodne kvalifikovaných pracovníkov, 
a okrem zhoršovania demografických 
trendov aj kvantitatívnych nedostatkov 
najmä v strategických oblastiach, ako je 
umelá inteligencia a IKT, ktoré vedú 
k všeobecnému nesúladu medzi 
pracovnými miestami dostupnými na trhu 
a zručnosťami a kompetenciami 
pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Jeroen Lenaers



PE657.374v01-00 14/75 AM\1213377SK.docx

SK

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže kvantitatívne a kvalitatívne 
nedostatky na trhu práce sú obzvlášť 
prítomné v konkrétnych odvetviach, ako 
sú služby zdravotnej a ošetrovateľskej 
starostlivosti, stavebníctvo, odvetvie 
upratovacích služieb a odvetvie 
poľnohospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci 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
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže podľa nadácie Eurofound 
sú pracovníci s cudzím pôvodom často 
nadmerne zastúpení v odvetviach s nižšou 
kvalifikáciou vrátane obchodu 
a gastronomických služieb, dopravy, 
stavebníctva a iných služieb, ako je 
domáca starostlivosť, dlhodobá 
starostlivosť a agropotravinárske 
odvetvie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Mounir Satouri

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže existujúce právne predpisy 
EÚ o legálnej migrácii, ako je smernica 
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o sezónnych pracovníkoch a smernica 
o modrej karte, sa ukázali ako 
nedostatočné na zabezpečenie 
dodržiavania práv migrujúcich 
pracovníkov a rovnakého zaobchádzania 
s nimi, ako aj na uspokojenie potrieb trhu 
práce;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže štátni príslušníci tretích 
krajín zohrávajú dôležitú úlohu pri riešení 
demografických trendov Európy, 
obsadzovaní voľných pracovných miest 
a posilňovaní vytvárania pracovných 
miest a rastu v EÚ; zdôrazňuje, že 
obmedzenie práv na mobilitu v prípade 
štátnych príslušníkov tretích krajín môže 
vážne narušiť hospodársky rast EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže pandémia COVID-19 a jej 
možné hospodárske dôsledky môžu mať 
vplyv na pohyb legálnej migrácie 
pracovnej sily smerom do Európy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 28
Radan Kanev

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže pokles pôrodnosti 
v mnohých európskych krajinách vedie 
k oveľa menším kohortám nových 
účastníkov trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci 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
Odôvodnenie C b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže podľa nadácie Eurofound 
sú migrujúci pracovníci prvej generácie 
nadmerne zastúpení medzi pomocnými a 
nekvalifikovanými pracovníkmi, ako sú 
napríklad vrátnici, ošetrovatelia, 
doručovatelia a upratovačky, a sú 
nedostatočne zastúpení na 
profesionálnych a riadiacich pracovných 
miestach, ako sú lekári, právnici, vedci 
a inžinieri;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Mounir Satouri

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C b (nové)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže kríza spôsobená pandémiou 
COVID-19 vrhla nové svetlo na 
vykorisťovateľské pracovné podmienky 
a podmienky bývania, ktoré postihujú 
veľkú časť migrujúcich pracovníkov 
zamestnaných v odvetviach hospodárstva, 
ako je výroba potravín 
a poľnohospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci 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
Odôvodnenie C c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cc. keďže podľa výskumu nadácie 
Eurofound patria nedostatočné jazykové 
zručnosti a nedostatočné uznávanie 
kvalifikácií medzi hlavné prekážky, ktoré 
bránia migrantom prvej generácie 
predovšetkým získať pracovné miesta 
zodpovedajúce ich kvalifikácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Mounir Satouri

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cc. keďže stav tisícok 
poľnohospodárskych pracovníkov je 
v tomto núdzovom období obzvlášť 
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kritický a mnohí z nich žijú segregovaní 
v neformálnych obydliach so zlými 
hygienickými podmienkami v neustálom 
strachu z deportácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Mounir Satouri

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C d (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cd. keďže nedostatok pracovnej sily 
dokazuje, že všetky odvetvia do veľkej 
miery závisia od migrujúcich pracovníkov, 
z ktorých mnohí sú bez dokladov a ktorí 
sa často stávajú obeťami vykorisťovania 
a praktík pochybných sprostredkovateľov;

Or. en

Pozmeňujúci 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
Odôvodnenie C d (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cd. keďže jazykové kurzy zohrávajú 
zásadnú úlohu pri úspešnej integrácii 
migrantov z tretích krajín do trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
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
Odôvodnenie C e (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ce. keďže diskriminácia spolu 
s jazykovými, so vzdelávacími 
a s inštitucionálnymi faktormi 
predstavujú pre štátnych príslušníkov 
tretích krajín, ktorí pochádzajú zo 
znevýhodneného prostredia 
s obmedzenými zdrojmi, najväčšie 
prekážky pre ich aktívnu účasť na trhu 
práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Mounir Satouri

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C e (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ce. keďže nedostatok kvalifikovanej 
pracovnej sily je často priamym 
dôsledkom zlých podmienok 
a nedostatočnej ponuky atraktívnych 
kariérnych dráh;

Or. en

Pozmeňujúci 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
Odôvodnenie C f (nové)



PE657.374v01-00 20/75 AM\1213377SK.docx

SK

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cf. keďže podľa výskumu nadácie 
Eurofound zohráva región pôvodu pri 
integrácii migrantov do trhu práce väčšiu 
úlohu ako samotné postavenie migranta; 
keďže v prípade prisťahovalcov zo 
všetkých regiónov sveta, s výnimkou 
Severnej Ameriky, je pravdepodobnejšie, 
že získajú pracovné miesta na nižšom 
stupni kariérneho rebríčka ako domáci 
obyvatelia; keďže z dôkazov vyplýva, že 
neexistuje žiadna automatická postupná 
asimilácia prisťahovalcov a ich potomkov 
do rovnakých foriem zamestnávania, ako 
je to v prípade domácich obyvateľov, a že 
dochádza k množstvu prípadov 
pretrvávajúceho znevýhodňovania 
jednotlivcov z určitých regiónov pôvodu;

Or. en

Pozmeňujúci 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
Odôvodnenie C g (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cg. keďže podľa výskumu nadácie 
Eurofound by podpora podnikateľskej 
činnosti migrantov mohla viesť 
k dosiahnutiu vedúceho postavenia 
v spoločnosti a tvorbe pracovných miest 
prostredníctvom osvedčených politických 
iniciatív;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C h (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ch. keďže v súvislosti s integráciou do 
trhu práce a prístupom naň prebiehajú 
v rámci CEAS (spoločný európsky azylový 
systém) diskusie o znížení súčasnej 
maximálnej čakacej lehoty na prístup 
žiadateľov o azyl na trh práce z deviatich 
mesiacov na šesť mesiacov po podaní 
žiadosti;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

D. keďže EÚ priťahuje oveľa menej 
vysokokvalifikovaných migrantov ako by 
vyplývalo z jej postavenia na 
medzinárodnej scéne; keďže spomedzi 
všetkých migrantov, ktorí žijú v krajinách 
OECD v rokoch 2015 až 2016, si EÚ ako 
cieľ vybralo len 25 % pracovníkov 
s vysokou úrovňou vzdelania1;

vypúšťa sa

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Leila Chaibi
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Návrh stanoviska
Odôvodnenie D

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

D. keďže EÚ priťahuje oveľa menej 
vysokokvalifikovaných migrantov ako by 
vyplývalo z jej postavenia na 
medzinárodnej scéne; keďže spomedzi 
všetkých migrantov, ktorí žijú v krajinách 
OECD v rokoch 2015 až 2016, si EÚ ako 
cieľ vybralo len 25 % pracovníkov 
s vysokou úrovňou vzdelania1;

vypúšťa sa

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

Or. en

Pozmeňujúci 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
Odôvodnenie D

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

D. keďže EÚ priťahuje oveľa menej 
vysokokvalifikovaných migrantov ako by 
vyplývalo z jej postavenia na 
medzinárodnej scéne; keďže spomedzi 
všetkých migrantov, ktorí žijú v krajinách 
OECD v rokoch 2015 až 2016, si EÚ ako 
cieľ vybralo len 25 % pracovníkov 
s vysokou úrovňou vzdelania1;

D. keďže kríza spôsobená pandémiou 
COVID-19 poukázala na zásadný prínos 
migrujúcich pracovníkov k podpore 
európskych hospodárstiev, verejných 
služieb a k vyrovnávaniu nedostatku 
pracovnej sily; keďže migranti tvoria 13 % 
kľúčových pracovníkov na zásadných 
pracovných pozíciách v EÚ, v mnohých 
krajinách (Belgicko, Nemecko, Rakúsko, 
Švédsko a Taliansko) predstavuje podiel 
migrujúcich pracovníkov v rámci týchto 
povolaní takmer 20 % a v niektorých 
kľúčových odvetviach, ako je práca 
v domácnosti a stavebníctvo, migranti 
tvoria až tretinu kľúčových pracovníkov1a;
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__________________ __________________
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
8DC0635&from=SK

1a Institute of labour Economics 
„Immigrant Key workers“: Their 
Contribution to Europe’s COVID-19 
Response“. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Lukas Mandl

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

D. keďže EÚ priťahuje oveľa menej 
vysokokvalifikovaných migrantov ako by 
vyplývalo z jej postavenia na 
medzinárodnej scéne; keďže spomedzi 
všetkých migrantov, ktorí žijú v krajinách 
OECD v rokoch 2015 až 2016, si EÚ ako 
cieľ vybralo len 25 % pracovníkov 
s vysokou úrovňou vzdelania1;

D. keďže EÚ by mala potenciálnym 
vysokokvalifikovaným legálnym 
migrantom poskytovať transparentnejšie 
a užitočnejšie informácie; keďže spomedzi 
všetkých migrantov, ktorí žijú v krajinách 
OECD v rokoch 2015 až 2016, si EÚ ako 
cieľ vybralo len 25 % pracovníkov 
s vysokou úrovňou vzdelania1;

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

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

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

D. keďže EÚ priťahuje oveľa menej 
vysokokvalifikovaných migrantov ako by 

D. keďže EÚ priťahuje menej štátnych 
príslušníkov tretích krajín s vysokou 
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vyplývalo z jej postavenia na 
medzinárodnej scéne; keďže spomedzi 
všetkých migrantov, ktorí žijú v krajinách 
OECD v rokoch 2015 až 2016, si EÚ ako 
cieľ vybralo len 25 % pracovníkov 
s vysokou úrovňou vzdelania1;

úrovňou vzdelania ako iné krajiny OECD; 
keďže spomedzi všetkých migrantov, ktorí 
žijú v krajinách OECD v rokoch 2015 až 
2016, si EÚ ako cieľ vybralo len 25 % 
pracovníkov s vysokou úrovňou 
vzdelania1;

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

D. keďže EÚ priťahuje oveľa menej 
vysokokvalifikovaných migrantov ako by 
vyplývalo z jej postavenia na 
medzinárodnej scéne; keďže spomedzi 
všetkých migrantov, ktorí žijú v krajinách 
OECD v rokoch 2015 až 2016, si EÚ ako 
cieľ vybralo len 25 % pracovníkov 
s vysokou úrovňou vzdelania1;

D. keďže EÚ priťahuje oveľa menej 
kvalifikovaných migrantov alebo 
migrantov, ktorých kvalifikáciu nie je 
možné overiť, ako by vyplývalo z jej 
postavenia na medzinárodnej scéne; keďže 
spomedzi všetkých migrantov, ktorí žijú 
v krajinách OECD v rokoch 2015 až 2016, 
si EÚ ako cieľ vybralo len 25 % 
pracovníkov s vysokou úrovňou 
vzdelania1;

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

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

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D a (nové)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Da. keďže neexistujú právne predpisy 
a politiky EÚ, ktoré by sa všeobecne 
vzťahovali na nízko a stredne 
kvalifikovaných migrantov (s výnimkou 
sezónnych pracovníkov); keďže politiky 
a právne rámce EÚ, ktoré sa zaoberajú 
legálnym vstupom, pobytom 
a zamestnávaním štátnych príslušníkov 
tretích krajín, sa vyznačujú 
„fragmentáciou, právnou neistotou 
a viacúrovňovými migračnými statusmi 
v rámci celej Únie“1b; keďže Komisia 
v rámci „Kontroly vhodnosti legálnej 
migrácie (marec 2019)“1c zdôraznila 
značné prekážky, ktoré stoja v ceste 
legálnej migrácie pracovníkov s nízkou 
a so strednou kvalifikáciou, a to aj 
napriek zvýšenému dopytu po pracovnej 
sile;
__________________
1b Carrera, Geddes a Guild (2017: 184). 
„Pathways towards legal migration into 
the EU: reappraising concepts, 
trajectories and policies“.
1c Európska komisia (2019). „Kontrola 
vhodnosti legálnej migrácie“. 
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

Pozmeňujúci návrh 47
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D a (nové)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Da. keďže kríza spôsobená pandémiou 
COVID-19 poukázala na rozhodujúci 
prínos migrujúcich pracovníkov 
k podpore európskych hospodárstiev, 
verejným službám a k odstraňovaniu 
nedostatku pracovnej sily; keďže migranti 
tvoria 13 % kľúčových pracovníkov na 
zásadných pracovných pozíciách v EÚ, 
v mnohých krajinách (Belgicko, 
Nemecko, Rakúsko, Švédsko a Taliansko) 
predstavuje podiel migrujúcich 
pracovníkov v rámci týchto povolaní 
takmer 20 % a v niektorých kľúčových 
odvetviach, ako je práca v domácnosti 
a stavebníctvo, migranti tvoria až tretinu 
kľúčových pracovníkov1a;
__________________
1a Institute of Labour Economics 
„Immigrant Key Workers: Their 
Contribution to Europe’s COVID-19 
Response“. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
France Jamet

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Da. keďže legálna migrácia 
absolventov s najvyšším vzdelaním 
ochudobňuje krajiny pôvodu o ich hybnú 
silu a predstavuje vážnu brzdu ich 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja, 
keďže ich pripravuje o vedúcich 
pracovníkov;

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Da. keďže podiel zamestnávateľov, 
ktorí informujú o ťažkostiach 
s obsadzovaním pracovných miest, rastie, 
pričom v priemere presahuje úroveň 
40 %1c;
__________________
1c https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
8DC0635&from=SK

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 50
Radan Kanev

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Da. keďže Únia dostatočne nevyužíva 
voľný pohyb pracovníkov z členských 
štátov a mobilitu pracovnej sily;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Db. keďže Komisia v rámci „Kontroly 
vhodnosti legálnej migrácie (marec 
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2019)“1d zdôraznila výzvy vyplývajúce 
z odvetvového prístupu k migrácii 
pracovnej sily v EÚ, ktorým sa stanovujú 
rôzne práva a pravidlá v závislosti od 
úrovne kvalifikácie pracovníkov, čo môže 
viesť k neprehľadnosti a diskriminácii 
medzi pracovníkmi;
__________________
1d Európska komisia (2019). „Kontrola 
vhodnosti legálnej migrácie“, 
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

Pozmeňujúci návrh 52
Radan Kanev

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Db. keďže Únia a členské štáty 
dostatočne nevyužívajú pracovnú silu 
osôb, ktoré majú právo na legálny pobyt 
v EÚ, ako sú utečenci a členovia 
zlúčených rodín, ani im neposkytujú 
príležitosti na mobilitu s cieľom využiť 
ich pracovné zručnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D b (nové)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Db. keďže mnohí občania EÚ, ktorí 
migrujú z pracovných dôvodov, 
vykonávajú zamestnanie, ktoré je pod 
úrovňou ich kvalifikácie;

Or. pl

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Dc. keďže globálne partnerstvo 
v oblasti zručností určené na premietnutie 
migračných tlakov do hmatateľného 
vzájomného prínosu pre krajinu pôvodu 
aj pre krajinu určenia umožňuje prilákať 
pracovnú silu, ktorá presne zodpovedá 
potrebnému súboru zručností; keďže 
vybrané inovatívne európske pilotné 
projekty v oblasti migrácie za prácou už 
zahŕňajú hlavné ciele globálneho 
partnerstva v oblasti zručností v duchu 
podpory spolupráce medzi globálnym 
Severom a Juhom zakotvenej v cieľoch 
udržateľného rozvoja a čoraz viac 
zaznamenávajú pozitívne výsledky 
legálnej migrácie pracovnej sily;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D c (nové)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Dc. keďže 40 % štátnych príslušníkov 
tretích krajín s vysokoškolským vzdelaním 
zamestnaných v EÚ vykonáva 
zamestnanie, ktoré je pod úrovňou ich 
kvalifikácie1d;
__________________
1d https://ec.europa.eu/home-affairs/what-
we-do/policies/legal-
migration/integration/integration-labour-
market_en

Or. pl

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D d (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Dd. keďže kríza spôsobená pandémiou 
COVID-19 poukázala na rozhodujúci 
prínos migrujúcich pracovníkov 
k podpore európskych hospodárstiev, 
verejným službám a k odstraňovaniu 
nedostatku pracovnej sily; keďže migranti 
tvoria 13 % kľúčových pracovníkov na 
zásadných pracovných pozíciách v EÚ, 
podiel migrujúcich pracovníkov v rámci 
týchto povolaní predstavuje takmer 20 % 
a v niektorých kľúčových odvetviach, ako 
je práca v domácnosti a stavebníctvo, 
migranti tvoria až tretinu kľúčových 
pracovníkov1a;
__________________
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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Pozmeňujúci návrh 57
France Jamet

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že v súlade s článkom 
79 ZFEÚ by sa EÚ mala usilovať o 
realizáciu migračnej politiky zameranej 
na zabezpečenie spravodlivého 
zaobchádzania so štátnymi príslušníkmi 
tretích krajín, ktorí sa oprávnene 
zdržiavajú v EÚ;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 58
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že v súlade s článkom 
79 ZFEÚ by sa EÚ mala usilovať 
o realizáciu migračnej politiky zameranej 
na zabezpečenie spravodlivého 
zaobchádzania so štátnymi príslušníkmi 
tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú 
v EÚ;

1. zdôrazňuje, že v súlade s článkom 
79 ZFEÚ by sa EÚ mala usilovať 
o realizáciu migračnej politiky zameranej 
na zabezpečenie spravodlivého 
zaobchádzania so štátnymi príslušníkmi 
tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú 
v EÚ, a upozorňuje, že výzvy súvisiace 
s trhom práce nesmú viesť k podpore 
nelegálnej migrácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Samira Rafaela

Návrh stanoviska
Odsek 1
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že v súlade s článkom 
79 ZFEÚ by sa EÚ mala usilovať 
o realizáciu migračnej politiky zameranej 
na zabezpečenie spravodlivého 
zaobchádzania so štátnymi príslušníkmi 
tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú 
v EÚ;

1. zdôrazňuje, že v súlade s článkom 
79 ZFEÚ by sa EÚ mala usilovať 
o realizáciu migračnej politiky zameranej 
na zabezpečenie spravodlivého 
zaobchádzania so štátnymi príslušníkmi 
tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú 
v EÚ; zahŕňa to aj inkluzívne normy, 
rovnosť príležitostí a rovnaké 
zaobchádzanie.

Or. en

Pozmeňujúci 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
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že v súlade s článkom 
79 ZFEÚ by sa EÚ mala usilovať 
o realizáciu migračnej politiky zameranej 
na zabezpečenie spravodlivého 
zaobchádzania so štátnymi príslušníkmi 
tretích krajín, ktorí sa oprávnene 
zdržiavajú v EÚ;

1. zdôrazňuje, že v súlade s článkom 
79 ZFEÚ by sa EÚ mala usilovať 
o realizáciu migračnej politiky zameranej 
na zabezpečenie spravodlivého 
a rovnakého zaobchádzania so štátnymi 
príslušníkmi tretích krajín, ktorí sa 
zdržiavajú v Európe, ako aj dôstojných 
pracovných podmienok vrátane platových 
podmienok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
France Jamet

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. vyjadruje želanie, aby bolo 
prisťahovalectvo výnimkou, a nie 
pravidlom, ktoré prevažuje pri riešení 
nerovnováhy medzi ponukou a dopytom 
po zamestnaní; zdôrazňuje, že politika 
podpory pôrodnosti je z dlhodobého 
hľadiska omnoho účinnejšia a nemá 
vplyv na súdržnosť a bezpečnosť 
európskych štátov; pripomína, že je 
vhodné, aby sa migrácia považovala aj za 
nástroj rozvoja najchudobnejších krajín 
prostredníctvom využitia koncepcie 
kyvadlovej migrácie; vyjadruje želanie, 
aby podľa zásad, ktorými sa riadi legálna 
migrácia, bolo možné prísť na územie 
európskeho štátu len s cieľom naučiť sa 
novú techniku alebo zručnosť a potom sa 
vrátiť do svojej krajiny;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 62
Jeroen Lenaers

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. konštatuje, že niektorí pracovníci 
z tretích krajín sú prijímaní výlučne 
s cieľom ich vyslania; zdôrazňuje, že 
z dôvodu (opätovného) vysielania štátnych 
príslušníkov tretích krajín jedným 
členským štátom do iného členského štátu 
nemá hostiteľský členský štát možnosť 
určiť, koľko štátnych príslušníkov tretích 
krajín pracuje v jeho štáte a ktorí to sú; 
ďalej zdôrazňuje, že vyslaní pracovníci 
z tretích krajín sa často nachádzajú 
v neistej situácii, pretože ich povolenie je 
viazané na pracovnú zmluvu, a tým 
pádom závisí od zamestnávateľa;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Lukas Mandl

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že so štruktúrovanou 
prisťahovaleckou politikou by sa malo 
začať už v krajine pôvodu, a to 
prostredníctvom poskytovania jazykových 
kurzov a vzdelávania v oblasti hodnôt 
a právneho základu krajiny určenia; 
zdôrazňuje, že byrokratické postupy by sa 
mali zameriavať na to, aby legálni 
migranti mohli naplno využiť svoj 
potenciál;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. pripomína uznesenie Európskeho 
parlamentu z 19. júna 2020 o európskej 
ochrane cezhraničných a sezónnych 
pracovníkov v kontexte krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19;

Or. en

Pozmeňujúci 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
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Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že demografické 
zmeny si vyžadujú zvýšený dopyt po 
pracovníkoch z konkrétnych odvetví 
a povolaní, napríklad v sektore 
starostlivosti o starších ľudí a dlhodobej 
starostlivosti;

2. zdôrazňuje, že nárast 
demografických zmien, rýchlo sa meniace 
globálne a digitálne prostredie na trhu 
práce a bezprecedentná kríza spôsobená 
pandémiou COVID-19 vedú k výraznému 
dopytu po pracovníkoch z konkrétnych 
odvetví a povolaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že demografické zmeny 
si vyžadujú zvýšený dopyt po 
pracovníkoch z konkrétnych odvetví 
a povolaní, napríklad v sektore 
starostlivosti o starších ľudí a dlhodobej 
starostlivosti;

2. zdôrazňuje, že demografické zmeny 
si vyžadujú zvýšený dopyt po 
pracovníkoch z konkrétnych odvetví 
a povolaní, napríklad v sektore 
starostlivosti o starších ľudí a dlhodobej 
starostlivosti; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby presadzovali politiky zamerané 
na podporu politík, ktoré pomáhajú pri 
vstupe týchto migrantov a pri uznávaní 
pracovníkov z týchto konkrétnych odvetví 
a povolaní; takéto politiky sa týkajú aj 
podpory dočasných legálnych migrujúcich 
pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
France Jamet

Návrh stanoviska
Odsek 2
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že demografické zmeny 
si vyžadujú zvýšený dopyt po 
pracovníkoch z konkrétnych odvetví a 
povolaní, napríklad v sektore starostlivosti 
o starších ľudí a dlhodobej starostlivosti;

2. zdôrazňuje, že demografické zmeny 
si vyžadujú zvýšený dopyt po 
pracovníkoch z konkrétnych odvetví a 
povolaní, napríklad v sektore starostlivosti 
o starších ľudí a dlhodobej starostlivosti; 
poznamenáva, že neatraktívne mzdy 
znehodnocujú tieto povolania a že vyššie 
odmeňovanie by bolo účinnejšie ako 
využívanie prisťahovalectva;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 68
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že demografické zmeny 
si vyžadujú zvýšený dopyt po 
pracovníkoch z konkrétnych odvetví 
a povolaní, napríklad v sektore 
starostlivosti o starších ľudí a dlhodobej 
starostlivosti;

2. zdôrazňuje, že demografické zmeny 
si vyžadujú zvýšený dopyt po 
pracovníkoch z konkrétnych odvetví 
a povolaní, napríklad v sektore 
starostlivosti o starších ľudí a dlhodobej 
starostlivosti; zdôrazňuje potrebu prilákať 
vysokokvalifikovaných pracovníkov, ktorí 
môžu odstrániť nedostatok v týchto 
špecifických odvetviach na trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že demografické zmeny 
si vyžadujú zvýšený dopyt po 
pracovníkoch z konkrétnych odvetví 
a povolaní, napríklad v sektore 

2. zdôrazňuje, že demografické 
zmeny, starnutie obyvateľstva 
a nedostatok pracovnej sily na trhu práce 
si vyžadujú zvýšený dopyt po migrujúcich 
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starostlivosti o starších ľudí a dlhodobej 
starostlivosti;

pracovníkoch z konkrétnych odvetví 
a povolaní, napríklad v sektoroch práce v 
domácnosti a starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke, José Manuel Fernandes

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že demografické zmeny 
si vyžadujú zvýšený dopyt po 
pracovníkoch z konkrétnych odvetví 
a povolaní, napríklad v sektore 
starostlivosti o starších ľudí a dlhodobej 
starostlivosti;

2. zdôrazňuje, že demografické zmeny 
a zmeny na trhu práce si vyžadujú 
zvýšený dopyt po pracovníkoch 
z konkrétnych odvetví a povolaní, 
napríklad v sektore starostlivosti, 
zdravotníctva, IT atď.;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Lukas Mandl

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že demografické zmeny 
si vyžadujú zvýšený dopyt po 
pracovníkoch z konkrétnych odvetví 
a povolaní, napríklad v sektore 
starostlivosti o starších ľudí a dlhodobej 
starostlivosti;

2. zdôrazňuje, že demografické zmeny 
si vyžadujú zvýšený dopyt po 
pracovníkoch z konkrétnych odvetví 
a povolaní, napríklad v sektore 
matematiky, informatiky, prírodných vied, 
softvérového inžinierstva, technológie 
umelej inteligencie, ako aj v sektore 
starostlivosti o starších ľudí a dlhodobej 
starostlivosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 72
Radan Kanev

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že demografické zmeny 
si vyžadujú zvýšený dopyt po 
pracovníkoch z konkrétnych odvetví 
a povolaní, napríklad v sektore 
starostlivosti o starších ľudí a dlhodobej 
starostlivosti;

2. zdôrazňuje, že demografické zmeny 
si vyžadujú zvýšený dopyt po 
pracovníkoch z konkrétnych odvetví 
a povolaní, napríklad v sektore cestovného 
ruchu, zdravotníctva, stavebníctva, 
starostlivosti o starších ľudí a dlhodobej 
starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Jeroen Lenaers

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že demografické zmeny 
si vyžadujú zvýšený dopyt po 
pracovníkoch z konkrétnych odvetví 
a povolaní, napríklad v sektore 
starostlivosti o starších ľudí a dlhodobej 
starostlivosti;

2. zdôrazňuje, že demografické zmeny 
si vyžadujú zvýšený dopyt po 
pracovníkoch z konkrétnych odvetví 
a povolaní, napríklad v sektore 
stavebníctva, poľnohospodárstva, 
starostlivosti o starších ľudí a dlhodobej 
starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že demografické zmeny 2. zdôrazňuje, že demografické zmeny 
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si vyžadujú zvýšený dopyt po 
pracovníkoch z konkrétnych odvetví 
a povolaní, napríklad v sektore 
starostlivosti o starších ľudí a dlhodobej 
starostlivosti;

si vyžadujú zvýšený dopyt po 
pracovníkoch z konkrétnych odvetví 
a povolaní, napríklad v niektorých 
členských štátoch v sektore starostlivosti 
o starších ľudí a dlhodobej starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Samira Rafaela

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že demografické zmeny 
si vyžadujú zvýšený dopyt po 
pracovníkoch z konkrétnych odvetví 
a povolaní, napríklad v sektore 
starostlivosti o starších ľudí a dlhodobej 
starostlivosti;

2. zdôrazňuje, že demografické zmeny 
si vyžadujú zvýšený dopyt po 
pracovníkoch z konkrétnych odvetví, 
sektorov a povolaní, napríklad v sektore 
starostlivosti o starších ľudí a dlhodobej 
starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci 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
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. domnieva sa, že účinná integrácia 
štátnych príslušníkov tretích krajín medzi 
pracovnú silu EÚ nepochybne podporí 
miestne komunity, prinesie pridanú 
hodnotu krajinám EÚ tým, že odstráni 
existujúce nedostatky, pokiaľ ide 
o zručnosti a znalosti, podporí 
hospodársku činnosť a rast a prinesie 
pozitívny prínos hostiteľským komunitám; 
pripomína, že súčasná kríza priniesla 
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dôkazy, že žiadne povolanie by nemalo 
byť dôvodom na opovrhovanie a že 
nízkokvalifikovaní pracovníci v rámci 
svojich povolaní často zohrávajú 
významnú úlohu pre spoločnosť a nemali 
by sa podceňovať alebo že by nemalo 
dochádzať k uprednostňovaniu 
vysokokvalifikovaných štátnych 
príslušníkov tretích krajín v rámci politík 
a činností v oblasti integrácie do trhu 
práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že EÚ by mala riešiť 
demografické výzvy systematicky, v úzkej 
spolupráci s členskými štátmi 
a s náležitým ohľadom na zásadu 
subsidiarity by mala podporovať členské 
štáty v ich úsilí nájsť dlhodobé riešenia 
demografických zmien prostredníctvom 
zavádzania opatrení rodinnej politiky, 
pretože úspešná rodinná politika môže 
poskytnúť skutočnú odpoveď na 
demografické výzvy;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že ťažkosti 
s uznávaním zahraničnej kvalifikácie 
zostávajú významnou prekážkou pri 
vyhľadávaní vhodných uchádzačov 
o zamestnanie, čo obmedzuje mobilitu; 
v tejto súvislosti zdôrazňuje význam 
vzájomného uznávania kvalifikácií medzi 
členskými štátmi; víta odhodlanie Komisie 
v súvislosti s revidovaným návrhom 
smernice o modrej karte;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. konštatuje, že poskytovanie 
stimulov pre vysokokvalifikovaných 
migrantov, ktorí by mohli obohatiť 
európsku vedu a výskum, by pomohlo 
Európskej únii dosiahnuť jej cieľ stať sa 
lídrom v tejto oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje tiež potrebu regulácie 
dočasnej migrácie pracovnej sily so 
zameraním nielen na vysokokvalifikovanú 
prácu, ale aj na odvetvia, v ktorých je 
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potrebná stredná kvalifikácia;

Or. en

Pozmeňujúci 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
Odsek 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. vyzýva európske inštitúcie, aby 
obnovili diskusie a dohodli sa na skrátení 
súčasnej maximálnej čakacej lehoty na 
prístup žiadateľov o azyl na trh práce 
z deviatich na šesť mesiacov po podaní 
žiadosti, čo by výrazne uľahčilo 
integračný proces a jeho úspešnosť;

Or. en

Pozmeňujúci 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
Odsek 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2c. vyzýva Komisiu, aby urýchlene 
preskúmala všeobecnú situáciu v oblasti 
zamestnanosti a zdravia a bezpečnosti 
vyslaných pracovníkov a sezónnych 
pracovníkov, ktorí sú štátnymi 
príslušníkmi tretích krajín, vrátane úlohy 
agentúr dočasného zamestnávania, 
náborových agentúr, iných 
sprostredkovateľov a subdodávateľov 
s cieľom identifikovať medzery v ochrane 
a prípadnú potrebu revidovať existujúci 
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legislatívny rámec, ako je legislatívny 
rámec v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, smernica 2014/36/EÚ 
o sezónnych pracovníkoch a smernica 
2008/104/ES o dočasnej agentúrnej práci, 
ako aj zabezpečiť odolnosť proti 
pandémii; zdôrazňuje, že poznatky získané 
v súvislosti s krízou spôsobenou 
pandémiou COVID-19 sú nielen platné, 
ale mali by aj posilniť tvorbu politík na 
základe dôkazov s cieľom riešiť 
nedostatky právnych predpisov EÚ 
a vnútroštátnych právnych predpisov 
v čase kríz a normálneho stavu;

Or. en

Pozmeňujúci 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

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že zachovávanie fikcie 
dočasného pobytu napríklad sezónnych 
pracovníkov alebo pracovníkov z odvetvia 
IKT často vedie k nesúladu ich situácie 
s platnými právnymi predpismi 
a zásadami mobility a často ide ruka 
v ruke s nižšou životnou úrovňou 
a pracovnými normami a možným 
porušovaním ľudských práv;

3. zdôrazňuje potrebu lepšej ochrany 
migrantov z tretích krajín pri práci; 
vyzýva členské štáty a Európsku úniu, aby 
všetkým pracovníkom bez ohľadu na ich 
situáciu alebo miesto pôvodu zaručili 
úplnú sociálnu ochranu, zaviedli 
minimálne normy týkajúce sa dôstojného 
ubytovania a zabezpečili prístup ku 
konzultáciám a k informáciám o platných 
pracovných právach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Jeroen Lenaers

Návrh stanoviska
Odsek 3



PE657.374v01-00 44/75 AM\1213377SK.docx

SK

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že zachovávanie fikcie 
dočasného pobytu napríklad sezónnych 
pracovníkov alebo pracovníkov z odvetvia 
IKT často vedie k nesúladu ich situácie 
s platnými právnymi predpismi a zásadami 
mobility a často ide ruka v ruke s nižšou 
životnou úrovňou a pracovnými normami 
a možným porušovaním ľudských práv;

3. zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť, aby situácia sezónnych 
a mobilných pracovníkov v oblasti pobytu 
bola v súlade s platnými právnymi 
predpismi a aby sa zabránilo znižovaniu 
životnej úrovne, pracovných noriem 
a možnému porušovaniu ľudských práv 
a práv pracovníkov;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že zachovávanie fikcie 
dočasného pobytu napríklad sezónnych 
pracovníkov alebo pracovníkov z odvetvia 
IKT často vedie k nesúladu ich situácie 
s platnými právnymi predpismi a zásadami 
mobility a často ide ruka v ruke s nižšou 
životnou úrovňou a pracovnými normami 
a možným porušovaním ľudských práv;

3. zdôrazňuje, že situácia mobilných 
pracovníkov nie je v súlade s platnými 
právnymi predpismi a zásadami mobility 
a často ide ruka v ruke s neprijateľnou 
životnou úrovňou, pracovnými normami 
a možným porušovaním ľudských práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Mounir Satouri

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že zachovávanie fikcie 
dočasného pobytu napríklad sezónnych 
pracovníkov alebo pracovníkov z odvetvia 
IKT často vedie k nesúladu ich situácie 
s platnými právnymi predpismi a zásadami 

3. zdôrazňuje, že zachovávanie fikcie 
dočasného pobytu napríklad sezónnych 
pracovníkov alebo pracovníkov z odvetvia 
IKT často vedie k nesúladu ich situácie 
s platnými právnymi predpismi a zásadami 
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mobility a často ide ruka v ruke s nižšou 
životnou úrovňou a pracovnými normami 
a možným porušovaním ľudských práv;

mobility a často ide ruka v ruke s nižšou 
životnou úrovňou a pracovnými normami 
a možným porušovaním ľudských práv; 
pripomína, že povolenia by nemali byť 
viazané na jedného zamestnávateľa 
a mali by umožňovať zmenu 
zamestnávateľa vrátane druhu 
pracovného miesta a odvetvia a že obdobie 
nezamestnanosti by sa malo využiť na 
hľadanie alternatívneho pracovného 
miesta s prístupom k podpore;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že zachovávanie fikcie 
dočasného pobytu napríklad sezónnych 
pracovníkov alebo pracovníkov z odvetvia 
IKT často vedie k nesúladu ich situácie 
s platnými právnymi predpismi a zásadami 
mobility a často ide ruka v ruke s nižšou 
životnou úrovňou a pracovnými normami 
a možným porušovaním ľudských práv;

3. zdôrazňuje, že zachovávanie fikcie 
dočasného pobytu napríklad sezónnych 
pracovníkov alebo pracovníkov z odvetvia 
IKT často vedie k nesúladu ich situácie 
s platnými právnymi predpismi a zásadami 
mobility a často ide ruka v ruke s nižšou 
životnou úrovňou a nedostatočnými 
pracovnými normami a možným 
porušovaním ľudských práv; vyzýva 
členské štáty, aby zabezpečili zdravé 
životné podmienky, istotu pobytu a to, aby 
pracoviská spĺňali normy bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že zachovávanie fikcie 
dočasného pobytu napríklad sezónnych 
pracovníkov alebo pracovníkov z odvetvia 
IKT často vedie k nesúladu ich situácie 
s platnými právnymi predpismi a zásadami 
mobility a často ide ruka v ruke s nižšou 
životnou úrovňou a pracovnými normami 
a možným porušovaním ľudských práv;

3. zdôrazňuje, že zachovávanie fikcie 
dočasného pobytu napríklad sezónnych 
pracovníkov alebo pracovníkov z odvetvia 
IKT často vedie k nesúladu ich situácie 
s platnými právnymi predpismi a zásadami 
mobility a často ide ruka v ruke s nižšou 
životnou úrovňou a pracovnými normami 
a možným porušovaním ľudských práv; 
okrem toho zdôrazňuje, že je potrebné 
chrániť vnútorný trh a voľný pohyb 
pracovníkov a predchádzať činnostiam, 
ktoré sú s nimi v rozpore;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že zachovávanie fikcie 
dočasného pobytu napríklad sezónnych 
pracovníkov alebo pracovníkov z odvetvia 
IKT často vedie k nesúladu ich situácie 
s platnými právnymi predpismi a zásadami 
mobility a často ide ruka v ruke s nižšou 
životnou úrovňou a pracovnými normami 
a možným porušovaním ľudských práv;

3. zdôrazňuje, že zachovávanie fikcie 
dočasného pobytu napríklad sezónnych 
pracovníkov alebo pracovníkov z odvetvia 
IKT často vedie k nesúladu ich situácie 
s platnými právnymi predpismi a zásadami 
mobility a často ide ruka v ruke s nižšou 
životnou úrovňou a pracovnými normami 
a možným porušovaním ľudských práv, 
stratou sociálneho zabezpečenia alebo 
prinajmenšom s nepriaznivými účinkami 
fragmentácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že zachovávanie fikcie 
dočasného pobytu napríklad sezónnych 
pracovníkov alebo pracovníkov z odvetvia 
IKT často vedie k nesúladu ich situácie 
s platnými právnymi predpismi a zásadami 
mobility a často ide ruka v ruke s nižšou 
životnou úrovňou a pracovnými normami 
a možným porušovaním ľudských práv;

3. zdôrazňuje, že zachovávanie fikcie 
dočasného pobytu napríklad sezónnych 
pracovníkov alebo pracovníkov z odvetvia 
IKT často vedie k nesúladu ich situácie 
s platnými právnymi predpismi a zásadami 
mobility a často ide ruka v ruke s nižšou 
životnou úrovňou a pracovnými normami 
a možným porušovaním ľudských práv; 
zdôrazňuje potrebu monitorovať pracovné 
podmienky týchto pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že zachovávanie fikcie 
dočasného pobytu napríklad sezónnych 
pracovníkov alebo pracovníkov z odvetvia 
IKT často vedie k nesúladu ich situácie 
s platnými právnymi predpismi a zásadami 
mobility a často ide ruka v ruke s nižšou 
životnou úrovňou a pracovnými normami 
a možným porušovaním ľudských práv;

3. zdôrazňuje, že zachovávanie fikcie 
dočasného pobytu napríklad sezónnych 
pracovníkov alebo pracovníkov z odvetvia 
IKT často vedie k nesúladu ich situácie 
s platnými právnymi predpismi a zásadami 
mobility a často ide ruka v ruke s neistými 
životnými a pracovnými podmienkami 
a možným porušovaním ľudských práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že zachovávanie fikcie 
dočasného pobytu napríklad sezónnych 

3. zdôrazňuje, že zachovávanie fikcie 
dočasného pobytu napríklad sezónnych 
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pracovníkov alebo pracovníkov z odvetvia 
IKT často vedie k nesúladu ich situácie s 
platnými právnymi predpismi a zásadami 
mobility a často ide ruka v ruke s nižšou 
životnou úrovňou a pracovnými normami a 
možným porušovaním ľudských práv;

pracovníkov alebo pracovníkov z odvetvia 
IKT môže viesť k nesúladu ich situácie s 
platnými právnymi predpismi a zásadami 
mobility a často ide ruka v ruke s nižšou 
životnou úrovňou a pracovnými normami a 
možným porušovaním ľudských práv;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 93
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že je dôležité 
odblokovať revíziu smernice o modrej 
karte, aby sa EÚ stala atraktívnejším 
miestom pre svetové talenty a aby sa 
európskym spoločnostiam poskytli 
potrebné kompetencie na zachovanie ich 
konkurencieschopnosti; naliehavo vyzýva 
členské štáty, aby v prípade 
vysokokvalifikovaných pracovníkov 
prichádzajúcich do EÚ využívali systém 
modrých kariet, a podporuje politiky 
v súlade s týmto systémom s cieľom 
uľahčiť a zatraktívniť podmienky pre 
týchto pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci 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
Odsek 3 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva Komisiu, aby prednostne 
zabezpečila úplné fungovanie Európskeho 
orgánu práce; zdôrazňuje potrebu 
poskytovať relevantné informácie 
o právach pracovníkov a povinnostiach 
zamestnávateľov aj v súvislosti 
s pracovníkmi, ktorí sú štátnymi 
príslušníkmi tretích krajín, v EÚ; 
pripomína, že je potrebné, aby Európsky 
orgán práce koordinoval a podporoval 
cielené kontroly vysielania 
a nedeklarovanej práce aj v súvislosti 
s pracovníkmi, ktorí sú štátnymi 
príslušníkmi tretích krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje potrebu lepšej ochrany 
migrantov z tretích krajín pri práci; 
vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
zaručili úplnú sociálnu ochranu, zaviedli 
minimálne normy týkajúce sa ubytovania 
a zabezpečili prístup ku konzultáciám 
a k informáciám o uplatniteľných 
pracovných právach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius
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Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. požaduje vytvorenie spoločného 
európskeho rámca so spoločnými 
pravidlami na ochranu a integráciu 
štátnych príslušníkov tretích krajín 
rôzneho pôvodu a z rôznych zázemí, 
v ktorom sa stanoví právne postavenie 
osôb z krajín mimo EÚ v rámci EÚ, ako 
aj práva a povinnosti pracovníkov z krajín 
mimo EÚ; pripomína, že v súčasnosti 
existujú smernice EÚ, ako je smernica 
o modrej karte a smernica o sezónnych 
pracovníkoch (2014/36/EÚ), ktoré sa 
zaviedli s cieľom otvoriť legálne cesty, no 
nevyužívajú sa dostatočne 
a nezodpovedajú súčasnému kontextu, 
požiadavkám a potrebám; pripomína, že 
v rámci právnych predpisov EÚ by sa mali 
vytvoriť podmienky pre dôstojné pracovné 
miesta, a to v plnom súlade so zásadou 
rovnakého zaobchádzania a s právom na 
prístup k zamestnaniu pre všetkých;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Samira Rafaela

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby chránili sezónnych pracovníkov, ktorí 
majú zásadný význam pre strategické 
hospodárske odvetvia v EÚ, a aby 
stanovili jasné pravidlá týkajúce sa ich 
práv; zároveň im musia zaručiť rovnaké 
zaobchádzanie a ochranu, podobne ako 
v prípade miestnych pracovníkov;

Or. en
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Pozmeňujúci 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
Odsek 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3c. pripomína normy ochrany 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré 
sú stanovené v smernici o sezónnych 
pracovníkoch (2014/36/EÚ); zdôrazňuje 
potrebu zlepšiť kontrolu pracovných 
podmienok stanovením minimálnych 
noriem pre inšpekcie práce v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci 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
Odsek 3 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3d. konštatuje, že štátni príslušníci 
tretích krajín môžu byť vyslaní priamo 
z tretej krajiny do členského štátu EÚ 
alebo z jedného členského štátu EÚ do 
druhého členského štátu, a to po získaní 
pracovného povolenia v prvom členskom 
štáte pred ich vyslaním do druhého 
členského štátu; pripomína, že na 
vysielanie štátnych príslušníkov tretích 
krajín v rámci EÚ sa uplatňujú smernice 
o vysielaní pracovníkov 96/71/ES 
a 2018/957 vrátane smernice 
o presadzovaní 2014/67/EÚ; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že sociálne acquis 
EÚ nechráni vyslaných pracovníkov 
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tretích krajín vyslaných z tretích krajín do 
EÚ; zdôrazňuje, že nárast počtu 
vyslaných pracovníkov z tretích krajín do 
EÚ nie je sám osebe problematický, 
znepokojujúci je však nárast počtu 
prípadov zneužívania, vykorisťovania 
a porušovania práv v súvislosti s touto 
obzvlášť zraniteľnou skupinou 
pracovníkov; naliehavo vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby zintenzívnili svoje 
úsilie v boji proti vykorisťovaniu aj 
v súvislosti s vyslanými pracovníkmi, ktorí 
sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín, 
vrátane nekalých praktík, napríklad 
prostredníctvom subdodávateľských 
zmlúv, agentúr dočasného zamestnávania, 
schránkových spoločností, predstieranej 
samostatnej zárobkovej činnosti 
a fiktívneho a nedeklarovaného vysielania 
pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci 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
Odsek 3 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3e. vyzýva Komisiu, aby urýchlene 
preskúmala všeobecnú situáciu v oblasti 
zamestnanosti a zdravia a bezpečnosti 
vyslaných pracovníkov a sezónnych 
pracovníkov, ktorí sú štátnymi 
príslušníkmi tretích krajín, vrátane úlohy 
agentúr dočasného zamestnávania, 
náborových agentúr, iných 
sprostredkovateľov a subdodávateľov 
s cieľom identifikovať medzery v ochrane 
a prípadnú potrebu revidovať existujúci 
legislatívny rámec, ako je legislatívny 
rámec v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, smernica 2014/36/EÚ 
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o sezónnych pracovníkoch a smernica 
2008/104/ES o dočasnej agentúrnej práci, 
ako aj zabezpečiť odolnosť proti 
pandémii; zdôrazňuje, že poznatky získané 
z krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 
sú nielen opodstatnené, ale mali by aj 
posilniť tvorbu politík na základe dôkazov 
s cieľom riešiť nedostatky právnych 
predpisov EÚ a vnútroštátnych právnych 
predpisov v čase kríz a normálneho stavu;

Or. en

Pozmeňujúci 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

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje potrebu zlepšiť 
zhromažďovanie údajov a informácií 
o vykonávaní práva Únie podporou sietí 
odborníkov a výskumu a prezentáciou 
štatistických údajov členskými štátmi;

4. zdôrazňuje potrebu lepšej 
koordinácie medzi členskými štátmi 
s cieľom zlepšiť zhromažďovanie údajov 
a informácií na dosiahnutie účinného 
vykonávania migračných politík EÚ 
vrátane zhromažďovania informácií 
o požiadavkách na zručnosti 
a rovnocennosť s cieľom zabezpečiť 
konzistentnosť právnych predpisov; 
zdôrazňuje, že zhromažďovanie 
potrebných údajov poskytne potrebnú 
podporu mimovládnym organizáciám 
a združeniam, odborníkom a výskumným 
komunitám, a to prostredníctvom 
prezentácie štatistických údajov v reálnom 
čase;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Jeroen Lenaers
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Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje potrebu zlepšiť 
zhromažďovanie údajov a informácií 
o vykonávaní práva Únie podporou sietí 
odborníkov a výskumu a prezentáciou 
štatistických údajov členskými štátmi;

4. zdôrazňuje potrebu zlepšiť 
zhromažďovanie údajov, najlepších 
postupov a informácií o vykonávaní práv 
a uplatňovaní pracovníkov z tretích krajín 
na európskom trhu práce; žiada Komisiu, 
aby uskutočnila rozsiahly prieskum 
trendov týkajúcich sa vyslaných štátnych 
príslušníkov tretích krajín, a zdôrazňuje 
možnú potrebu prijatia politických 
opatrení na úrovni EÚ alebo na 
vnútroštátnej úrovni na základe výsledkov 
prieskumu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje potrebu zlepšiť 
zhromažďovanie údajov a informácií 
o vykonávaní práva Únie podporou sietí 
odborníkov a výskumu a prezentáciou 
štatistických údajov členskými štátmi;

4. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby identifikovali a zamerali sa na 
dôvody, ktoré vysvetľujú nedostatočnú 
atraktívnosť EÚ pre svetové talenty, 
a zdôrazňuje potrebu zlepšiť 
zhromažďovanie presných 
a porovnateľných údajov a informácií 
o vykonávaní práva EÚ, ako aj o mobilite 
štátnych príslušníkov tretích krajín 
v rámci EÚ, a to podporou sietí 
odborníkov a výskumu a prezentáciou 
štatistických údajov členskými štátmi; 
vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
zabezpečili zhromažďovanie údajov 
o vplyve pandémie COVID-19 na legálnu 
migráciu pracovnej sily v EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 104
Lukas Mandl

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje potrebu zlepšiť 
zhromažďovanie údajov a informácií 
o vykonávaní práva Únie podporou sietí 
odborníkov a výskumu a prezentáciou 
štatistických údajov členskými štátmi;

4. zdôrazňuje potrebu zlepšiť 
zhromažďovanie údajov a informácií 
o vykonávaní práva Únie podporou sietí 
odborníkov a výskumu a prezentáciou 
štatistických údajov členskými štátmi; 
zároveň zdôrazňuje potrebu poskytnúť 
jasnejší obraz o rôznych cieľových 
skupinách kvalifikovaných pracovníkov, 
najmä v odvetviach, v ktorých členské 
štáty čelia nedostatku zručností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje potrebu zlepšiť 
zhromažďovanie údajov a informácií 
o vykonávaní práva Únie podporou sietí 
odborníkov a výskumu a prezentáciou 
štatistických údajov členskými štátmi;

4. zdôrazňuje potrebu zlepšiť 
zhromažďovanie kvalitných 
a porovnateľných údajov a informácií 
o vykonávaní práva Únie podporou sietí 
odborníkov a výskumu a prezentáciou 
štatistických údajov členskými štátmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Mounir Satouri

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje potrebu zlepšiť 
udeľovanie pracovných povolení pre 
migrantov cestujúcich z krajín mimo EÚ 
do Európy a presadzovať dodržiavanie 
práv migrujúcich pracovníkov 
a utečencov; v tejto súvislosti vyzýva 
Komisiu, aby regulovala všetky náborové 
agentúry, potenciálne prostredníctvom 
Európskeho orgánu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že je potrebné posilniť 
spoluprácu a výmenu informácií medzi 
členskými štátmi, najmä pokiaľ ide 
o mobilitu štátnych príslušníkov tretích 
krajín v rámci EÚ, čo pomôže preukázať 
celkovú pridanú hodnotu a uľahčí 
vykonávanie pravidiel EÚ v oblasti 
mobility;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 108
Mounir Satouri

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. zdôrazňuje potrebu posilniť 
existujúce pilotné projekty v oblasti 
legálnej migrácie v rámci dialógu 
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s odborovými zväzmi a inými 
organizáciami, ktoré pracujú 
s migrujúcimi pracovníkmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Mounir Satouri

Návrh stanoviska
Odsek 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4c. zdôrazňuje, že je potrebné vytvoriť 
priaznivejšie prostredie na integráciu 
a ochranu práv migrujúcich pracovníkov 
bez ohľadu na ich zručnosti alebo úroveň 
mzdy, postavenie prisťahovalca alebo 
štátnu príslušnosť, čo v konečnom 
dôsledku povedie k prijatiu európskeho 
migračného kódexu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Mounir Satouri

Návrh stanoviska
Odsek 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4d. zdôrazňuje, že je potrebné 
podmieniť platby v rámci spoločnej 
poľnohospodárskej politiky dodržiavaním 
platných pracovných noriem 
vyplývajúcich z príslušných kolektívnych 
pracovných zmlúv a vnútroštátnych 
právnych predpisov, ako aj zo sociálneho 
a pracovného práva EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 111
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje potrebu bojovať proti 
nekalej hospodárskej súťaži medzi 
občanmi členských štátov a štátnymi 
príslušníkmi tretích krajín tým, že sa 
zabezpečí rovnaké zaobchádzanie 
a prijmú sa opatrenia na boj proti 
vykorisťovaniu pracovníkov.

5. zdôrazňuje, že rozdielne 
zaobchádzanie so štátnymi príslušníkmi 
tretích krajín oslabuje schopnosť EÚ 
prilákať pracovníkov; vyzýva členské 
štáty, aby zabezpečili účinné dodržiavanie 
všeobecných spoločných noriem, 
pracovnoprávnych predpisov a dohovorov 
prijatých na boj proti diskriminácii 
a vykorisťovaniu pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje potrebu bojovať proti 
nekalej hospodárskej súťaži medzi 
občanmi členských štátov a štátnymi 
príslušníkmi tretích krajín tým, že sa 
zabezpečí rovnaké zaobchádzanie a prijmú 
sa opatrenia na boj proti vykorisťovaniu 
pracovníkov.

5. zdôrazňuje, že je potrebné bojovať 
proti nekalej hospodárskej súťaži medzi 
štátnymi príslušníkmi členských štátov 
a štátnymi príslušníkmi tretích krajín tým, 
že sa zabezpečí rovnaké zaobchádzanie na 
trhu práce, na pracoviskách a v prístupe 
k systémom a dávkam sociálnej ochrany 
a prijmú sa opatrenia na predchádzanie 
vykorisťovaniu migrujúcich pracovníkov 
bez ohľadu na ich postavenie z hľadiska 
migrácie a boj proti nemu;

Or. en

Pozmeňujúci 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
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Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje potrebu bojovať proti 
nekalej hospodárskej súťaži medzi 
občanmi členských štátov a štátnymi 
príslušníkmi tretích krajín tým, že sa 
zabezpečí rovnaké zaobchádzanie a prijmú 
sa opatrenia na boj proti vykorisťovaniu 
pracovníkov.

5. zdôrazňuje potrebu bojovať proti 
nekalej hospodárskej súťaži medzi 
občanmi členských štátov a štátnymi 
príslušníkmi tretích krajín tým, že sa 
zabezpečí rovnaké zaobchádzanie, najmä 
pokiaľ ide o zamestnanosť, právo na 
štrajk a právo vstúpiť do odborov, prístup 
k sociálnej ochrane od prvého dňa, 
prístup k verejným službám, sociálnej 
ochrane a vzdelávaniu, a prijmú sa 
opatrenia na boj proti vykorisťovaniu 
pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje potrebu bojovať proti 
nekalej hospodárskej súťaži medzi 
občanmi členských štátov a štátnymi 
príslušníkmi tretích krajín tým, že sa 
zabezpečí rovnaké zaobchádzanie a prijmú 
sa opatrenia na boj proti vykorisťovaniu 
pracovníkov.

5. zdôrazňuje, že je potrebné bojovať 
proti nekalej hospodárskej súťaži medzi 
občanmi členských štátov a štátnymi 
príslušníkmi tretích krajín tým, že sa 
zabezpečí rovnaké zaobchádzanie, najmä 
pokiaľ ide o zamestnanosť, právo na 
štrajk a právo vstúpiť do odborov, prístup 
k sociálnej ochrane od prvého dňa, 
prístup k verejným službám a vzdelávaniu, 
a prijmú sa opatrenia na boj proti 
vykorisťovaniu pracovníkov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 115
Jeroen Lenaers

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje potrebu bojovať proti 
nekalej hospodárskej súťaži medzi 
občanmi členských štátov a štátnymi 
príslušníkmi tretích krajín tým, že sa 
zabezpečí rovnaké zaobchádzanie a prijmú 
sa opatrenia na boj proti vykorisťovaniu 
pracovníkov.

5. zdôrazňuje potrebu bojovať proti 
nekalej hospodárskej súťaži medzi 
poskytovateľmi služieb, občanmi 
členských štátov a štátnymi príslušníkmi 
tretích krajín tým, že sa zabezpečí rovnaké 
zaobchádzanie a prijmú sa opatrenia na boj 
proti vykorisťovaniu pracovníkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje potrebu bojovať proti 
nekalej hospodárskej súťaži medzi 
občanmi členských štátov a štátnymi 
príslušníkmi tretích krajín tým, že sa 
zabezpečí rovnaké zaobchádzanie a prijmú 
sa opatrenia na boj proti vykorisťovaniu 
pracovníkov.

5. zdôrazňuje potrebu bojovať proti 
nekalej hospodárskej súťaži medzi 
občanmi členských štátov a štátnymi 
príslušníkmi tretích krajín tým, že sa 
zabezpečí rovnaké zaobchádzanie a prijmú 
sa opatrenia na boj proti zneužívaniu 
a vykorisťovaniu pracovníkov;

Or. fr

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

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva Komisiu, aby prednostne 
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zabezpečila úplné fungovanie Európskeho 
orgánu práce; zdôrazňuje potrebu 
poskytovať relevantné informácie 
o právach pracovníkov a povinnostiach 
zamestnávateľov aj v súvislosti 
s pracovníkmi, ktorí sú štátnymi 
príslušníkmi tretích krajín v EÚ; 
pripomína, že je potrebné, aby Európsky 
orgán práce koordinoval a podporoval 
cielené kontroly vysielania 
a nedeklarovanej práce aj v súvislosti 
s pracovníkmi, ktorí sú štátnymi 
príslušníkmi tretích krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Samira Rafaela

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva členské štáty, aby sa 
zúčastnili na pilotných projektoch 
v oblasti legálnej migrácie, ktoré Komisia 
začala v roku 2017 (Vykonávanie 
európskej migračnej agendy, COM(2017) 
558 final), a aby aktívne podporovali 
úlohu, ktorú môže legálna migrácia 
zohrávať na trhu práce; ďalej vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila inkluzívnosť 
týchto pilotných projektov a aby pre 
štátnych príslušníkov tretích krajín 
zaručila rovnaké zaobchádzanie 
a rovnosť príležitostí;

Or. en

Pozmeňujúci 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
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Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že existujúce právne 
predpisy, ako je smernica o sankciách pre 
zamestnávateľov 2009/52/ES, ktorou sa 
stanovujú opatrenia na ochranu 
pracovníkov pred zneužívaním 
a vykorisťovaním na pracovisku, sa musia 
uplatňovať a riadne vykonávať vo 
všetkých členských štátoch EÚ; 
zdôrazňuje význam rovnakého 
zaobchádzania so všetkými pracovníkmi, 
či už ide o štátnych príslušníkov danej 
krajiny, občanov pochádzajúcich z iného 
členského štátu EÚ alebo štátnych 
príslušníkov tretích krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje potrebu väčšieho 
množstva príležitostí na legálnu migráciu, 
na vstup ekonomických migrantov do EÚ 
na účely hľadania zamestnania a na 
presadzovanie dodržiavania minimálnych 
práv, dôstojných pracovných noriem 
a zásady rovnakého zaobchádzania 
v prospech všetkých pracovníkov, a to bez 
ohľadu na ich postavenie z hľadiska 
migrácie, vrátane minimálnych práv 
zabezpečujúcich prechod z nelegálneho 
do riadneho zamestnania;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 121
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. mali by sa navrhnúť opatrenia, 
ktoré podporujú požiadavku podporiť 
potenciál prisťahovalcov, ktorí sa legálne 
zdržiavajú v EÚ, aby si osvojili zručnosti 
potrebné na trhu práce, na ktorý sa 
usilujú vstúpiť, prostredníctvom systémov 
odbornej prípravy, ktoré zvyšujú 
zamestnateľnosť prostredníctvom 
dosiahnutia excelentnosti;

Or. es

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

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zvýšili svoje úsilie s cieľom udržať si 
zahraničných študentov po skončení ich 
štúdia na európskych univerzitách; 
zdôrazňuje, že zabezpečenie prístupu 
absolventov k mobilite v rámci EÚ, ako aj 
platných víz pre uchádzačov 
o zamestnanie by mohlo zvýšiť celkovú 
atraktívnosť EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje potrebu zachovať 
flexibilitu v nariadeniach EÚ, aby sa 
zohľadnili osobitné okolnosti jednotlivých 
členských štátov vrátane ich situácie na 
trhu práce a využívania dobrovoľných 
ustanovení v smerniciach;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 124
Radan Kanev

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje potrebu poskytnúť 
právne záruky aj v súvislosti s ďalšími 
príležitosťami na mobilitu pracovnej sily 
v rámci Únie;

Or. en

Pozmeňujúci 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
Odsek 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. zdôrazňuje, že pomalé a nadmerne 
byrokratické postupy môžu mať vplyv na 
prístup utečencov a žiadateľov o azyl 
k vzdelávaniu a na trh práce, čo môže 
v priebehu času zvýšiť riziko, že začnú 
pracovať v nedeklarovanej práci a 
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dostanú sa do zraniteľných situácií; 
zdôrazňuje, že zdĺhavé spracúvanie 
žiadostí o medzinárodnú ochranu 
a neregistrovanie žiadateľov o azyl pri ich 
príchode nielen bráni včasnému 
a legálnemu vstupu utečencov 
a žiadateľov o azyl na trh práce, ale tiež 
vytvára podmienky na rozvoj praktík 
nedeklarovanej práce a všetkých foriem 
vykorisťovania a zneužívania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Odsek 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. vyzýva Komisiu, aby prednostne 
zabezpečila úplné fungovanie Európskeho 
orgánu práce; zdôrazňuje potrebu 
poskytovať relevantné informácie 
o právach pracovníkov a povinnostiach 
zamestnávateľov aj v súvislosti 
s pracovníkmi, ktorí sú štátnymi 
príslušníkmi tretích krajín v EÚ; 
pripomína, že je potrebné, aby Európsky 
orgán práce koordinoval a podporoval 
cielené kontroly vysielania 
a nedeklarovanej práce aj v súvislosti 
s pracovníkmi, ktorí sú štátnymi 
príslušníkmi tretích krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 5 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. vyzýva členské štáty, aby 
zintenzívnili svoje úsilie o zvýšenie svojej 
atraktívnosti pre mobilitu ľudského 
kapitálu na medzinárodnej scéne, ako aj 
pre investorov a podnikateľov, ktorí sú 
čoraz častejšie považovaní za cenné 
aktíva, ktoré treba prilákať;

Or. pl

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

Návrh stanoviska
Odsek 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby ďalej rozvíjali legálne spôsoby 
migrácie pracovnej sily s prihliadnutím na 
požiadavky a potreby vnútroštátneho trhu 
práce a so zameraním na povolania so 
systémovým nedostatkom pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Radan Kanev

Návrh stanoviska
Odsek 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. zdôrazňuje, že je dôležité 
poskytovať legálnym migrantom vhodné 
príležitosti na využitie ich pracovných 
zručností, ako aj príležitosti na mobilitu 
v rámci EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci 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
Odsek 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5c. požaduje rovnaké príležitosti pre 
mužov a ženy vo všetkých politikách 
a postupoch spojených so sociálnym 
začlenením a s integráciou štátnych 
príslušníkov tretích krajín do trhu práce 
s ohľadom na to, že ženy častejšie ako 
muži zodpovedajú za starostlivosť o deti, 
ako aj o starších, chorých 
a nezaopatrených rodinných príslušníkov; 
pripomína, že poskytovanie kvalitnej 
a prístupnej starostlivosti o deti a iné 
závislé osoby, ako aj flexibilné pracovné 
podmienky a vykonávanie existujúcich 
právnych predpisov EÚ, ako je smernica 
o rovnováhe medzi pracovným 
a súkromným životom, sú príkladmi, ako 
zlepšiť prístup všetkých rodičov 
a opatrovateľov na trh práce a posilniť 
ich hospodárske a sociálne postavenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke

Návrh stanoviska
Odsek 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5c. víta iniciatívy Komisie na 
zabezpečenie spolupráce hospodárskych 
a sociálnych partnerov v oblasti integrácie 
do trhu práce; zdôrazňuje, že je potrebné 
pokračovať v iniciatívach, ako sú 



PE657.374v01-00 68/75 AM\1213377SK.docx

SK

„Zamestnávatelia spoločne za 
integráciu“, „Európske partnerstvo za 
integráciu“, „Európsky dialóg 
o zručnostiach a migrácii“ s cieľom 
podnietiť podporu a pochopenie prínosov 
a nástrah súvisiacich s migráciou 
pracovnej sily; v tejto súvislosti vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby pokračovali 
v dialógu s hospodárskymi a so 
sociálnymi partnermi a s inými 
zainteresovanými stranami na tému 
migrácie pracovnej sily;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga

Návrh stanoviska
Odsek 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5c. konštatuje, že štátni príslušníci 
tretích krajín môžu byť vyslaní priamo 
z tretej krajiny do členského štátu EÚ 
alebo z jedného členského štátu EÚ do 
druhého členského štátu, a to po získaní 
pracovného povolenia v prvom členskom 
štáte pred ich vyslaním do druhého 
členského štátu; pripomína, že na 
vysielanie štátnych príslušníkov tretích 
krajín v rámci EÚ sa uplatňujú smernice 
o vysielaní pracovníkov 96/71/ES 
a 2018/957 vrátane smernice 
o presadzovaní 2014/67/EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Radan Kanev

Návrh stanoviska
Odsek 5 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5c. zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť 
existujúci systém uznávania odborných 
kvalifikácií medzi členskými štátmi EÚ, 
ktorý je predpokladom na uľahčenie 
mobility pracovnej sily;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5c. upozorňuje na problém osôb 
vykonávajúcich zamestnanie, ktoré je pod 
úrovňou ich kvalifikácie; vyzýva členské 
štáty, aby užšie spolupracovali na 
vzájomnom uznávaní kvalifikácií;

Or. pl

Pozmeňujúci 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
Odsek 5 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5d. zdôrazňuje výhody vzdelávania 
v oblasti prístupu na trh práce 
a integrácie; vyzýva preto na posilnenie 
európskeho kvalifikačného rámca pre 
náležité uznávanie zručností, kompetencií 
a kvalifikácií získaných v krajinách mimo 
EÚ; ďalej vyzýva členské štáty, aby 
uznávali, potvrdzovali a certifikovali 
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existujúce zručnosti, ako aj formálne 
a neformálne schopnosti, talenty 
a odborné znalosti migrantov z tretích 
krajín; zdôrazňuje, že je dôležité zaručiť 
všetkým štátnym príslušníkom tretích 
krajín, a to najmä dievčatám a ženám, 
mladým ľuďom a osobám zo 
znevýhodneného prostredia, prístup 
k formálnemu, informálnemu 
a neformálnemu vzdelávaniu a ku 
kvalitnej celoživotnej odbornej príprave;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga

Návrh stanoviska
Odsek 5 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5d. zdôrazňuje, že nárast počtu 
vyslaných pracovníkov z tretích krajín do 
EÚ nie je sám osebe problematický, 
znepokojujúci je však nárast počtu 
prípadov zneužívania, vykorisťovania 
a porušovania práv v súvislosti s touto 
obzvlášť zraniteľnou skupinou 
pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Odsek 5 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5d. vyzýva Komisiu, aby pod záštitou 
ESF+ a Fondu pre azyl, migráciu 
a integráciu podporila financovanie 
partnerských projektov v oblasti zručností 
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zameraných na migráciu a začlenenie 
pracovnej sily;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Odsek 5 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5e. naliehavo vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby zintenzívnili svoje 
úsilie v boji proti vykorisťovaniu aj 
v súvislosti s vyslanými pracovníkmi, ktorí 
sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín, 
vrátane nekalých praktík, napríklad 
prostredníctvom subdodávateľských 
zmlúv, agentúr dočasného zamestnávania, 
schránkových spoločností, predstieranej 
samostatnej zárobkovej činnosti 
a fiktívneho a nedeklarovaného vysielania 
pracovníkov;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 5 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5e. zdôrazňuje potrebu neustálej 
podpory celoživotného vzdelávania pre 
občanov členských štátov EÚ aj štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí sa 
zdržiavajú v Európskej únii, s cieľom 
podporiť získavanie potrebných zručností 
pre uplatnenie sa na trhu práce;

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

Návrh stanoviska
Odsek 5 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5e. vyzýva európske inštitúcie, aby 
bezodkladne prehodnotili rokovania 
o revízii smernice o modrej karte 
a vyriešili súčasnú situáciu v Rade;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Odsek 5 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5f. zdôrazňuje, že nedeklarovaní 
pracovníci z tretích krajín sa nachádzajú 
v obzvlášť zraniteľnej situácii bez istoty 
zamestnania a prístupu k sociálnej 
ochrane a sú často vystavení riziku 
zneužívania; domnieva sa, že 
nedeklarovaní pracovníci z tretích krajín 
sa môžu pri oznamovaní zneužívania 
stretnúť s osobitnými ťažkosťami a so 
strachom zo straty práce, ako aj domova 
a pobytu; vyzýva Európsky orgán práce 
a členské štáty, aby zintenzívnili svoje 
úsilie v boji proti nedeklarovanej práci 
a účinne presadzovali záväzok 
zamestnávateľov ukončiť vykorisťovanie 
a deklarovať a legalizovať svojich 
pracovníkov; vyzýva, aby sa v rámci 
inšpektorátov práce a orgánov pre 
migráciu zaviedli ochranné mechanizmy 
s cieľom zaručiť dodržiavanie práv 
migrujúcich pracovníkov bez dokladov;
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Or. en

Pozmeňujúci 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
Odsek 5 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5f. zdôrazňuje kľúčovú prácu 
sociálnych partnerov, občianskej 
spoločnosti, miestnych a regionálnych 
orgánov, ako aj dobrovoľníckych 
organizácií pri podpore posilňovania 
a integrácie migrantov z krajín mimo EÚ 
medzi pracovnú silu a pri poskytovaní 
informácií migrujúcim pracovníkom, 
najmä o ich právach, povinnostiach 
a nároku na ochranu; vyzýva tiež na plné 
zapájanie týchto zainteresovaných strán 
do procesu tvorby politík;

Or. en

Pozmeňujúci 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
Odsek 5 g (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5g. považuje za dôležité poskytovať 
štátnym príslušníkom tretích krajín, ako 
aj inštitucionálnym orgánom primeranú 
odbornú prípravu v oblasti 
pracovnoprávnych predpisov, práv 
a povinností s cieľom zabrániť 
vykorisťovaniu migrantov 
prostredníctvom postupov nedeklarovanej 
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práce a iných foriem závažného 
pracovného vykorisťovania alebo 
diskriminácie na pracovisku;

Or. en

Pozmeňujúci 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
Odsek 5 h (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5h. zdôrazňuje skutočnosť, že 
podmienky na trhu práce v hostiteľskej 
krajine sú jedným z rozhodujúcich 
faktorov, pokiaľ ide o zabezpečenie 
udržateľnej a úspešnej integrácie štátnych 
príslušníkov tretích krajín; uvedomuje si 
skutočnosť, že tieto osoby sa líšia 
z hľadiska veku, zručností, vedomostí 
a zázemia; zdôrazňuje, že 
nezamestnanosť v EÚ, najmä 
nezamestnanosť mladých ľudí 
a dlhodobá nezamestnanosť, je 
v niektorých krajinách a regiónoch stále 
znepokojivo vysoká a že Komisia a členské 
štáty by mali naďalej uprednostňovať 
politiky a investície zamerané na 
vytváranie kvalitných pracovných miest 
pre celú spoločnosť, s osobitným 
zameraním na najzraniteľnejších ľudí 
bez ohľadu na ich situáciu a miesto 
narodenia; pripomína, že opatrenia na 
tvorbu kvalitných pracovných miest pre 
všetkých podporujú aktívne trhy práce 
a rast, čo má pozitívny vplyv na národné 
HDP;
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Pozmeňujúci 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
Odsek 5 i (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5i. pripomína, že na zavádzanie 
skutočných integračných opatrení je 
dôležité využívať integračné fondy a že 
cieľ integrácie štátnych príslušníkov 
tretích krajín do trhu práce sa musí 
odzrkadliť v posilnenom význame 
Európskeho sociálneho fondu+; 
zdôrazňuje nedostatok prostriedkov 
pridelených do tohto fondu vzhľadom na 
rozsah výziev a počet kľúčových iniciatív, 
ktoré sa z neho majú financovať, 
a zároveň žiada o investície a dodatočné 
zdroje;
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