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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava -A (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-A. ker obstajajo tri vrste pravnega 
statusa, na podlagi katerega so osebe 
upravičene do mednarodne zaščite, in 
sicer osebe s statusom begunca, prosilci za 
azil in osebe, upravičene do subsidiarne 
zaščite; ker bi bilo treba politike 
socialnega vključevanja in vključevanja 
na trg dela prilagoditi njihovim posebnim 
potrebam ter jim zagotoviti enako 
obravnavo kot državljanom;

Or. en

Predlog spremembe 2
France Jamet

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je Evropska unija pristojna za 
določanje pogojev za vstop državljanov 
tretjih držav v državo članico in zakonito 
prebivanje v njej, tudi zaradi združitve 
družine; ker imajo države članice še vedno 
pravico, da določijo, koliko državljanov 
tretjih držav v iskanju zaposlitve bodo 
sprejele;

A. ker imajo samo države članice 
pravico, da določijo, koliko državljanov 
tretjih držav v iskanju zaposlitve bodo 
sprejele;

Or. fr

Predlog spremembe 3
Anne Sander
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Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je Evropska unija pristojna za 
določanje pogojev za vstop državljanov 
tretjih držav v državo članico in zakonito 
prebivanje v njej, tudi zaradi združitve 
družine; ker imajo države članice še vedno 
pravico, da določijo, koliko državljanov 
tretjih držav v iskanju zaposlitve bodo 
sprejele;

A. ker je Evropska unija pristojna za 
določanje pogojev za vstop državljanov 
tretjih držav v državo članico in zakonito 
prebivanje v njej, tudi zaradi združitve 
družine; ker imajo države članice še vedno 
pravico, da glede na svoje zmožnosti 
vključevanja določijo, koliko državljanov 
tretjih držav v iskanju zaposlitve bodo 
sprejele;

Or. fr

Predlog spremembe 4
Lukas Mandl

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je Evropska unija pristojna za 
določanje pogojev za vstop državljanov 
tretjih držav v državo članico in zakonito 
prebivanje v njej, tudi zaradi združitve 
družine; ker imajo države članice še vedno 
pravico, da določijo, koliko državljanov 
tretjih držav v iskanju zaposlitve bodo 
sprejele;

A. ker je Evropska unija pristojna za 
določanje pogojev za vstop državljanov 
tretjih držav v državo članico in zakonito 
prebivanje v njej, tudi zaradi združitve 
družine; ker imajo samo države članice 
pravico, da določijo, koliko državljanov 
tretjih držav v iskanju zaposlitve bodo 
sprejele;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

A a. ker je treba poenotiti prizadevanja 
pri sodelovanju na več ravneh med 
državami članicami, lokalnimi in 
regionalnimi upravami, socialnimi 
partnerji, civilno družbo in nevladnimi 
organizacijami in se spopasti z 
morebitnimi izzivi, ki bi se lahko pojavili v 
procesih vključevanja na trg dela; ker je v 
procesu oblikovanja politik bistvenega 
pomena sodelovanje in udeležba socialnih 
partnerjev, dejavnih prostovoljskih 
organizacij in nevladnih organizacij;

Or. en

Predlog spremembe 6
Jeroen Lenaers

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker se je v zadnjih letih znatno 
povečalo število državljanov tretjih držav, 
ki so napoteni iz ene države članice v 
drugo; ker lahko delodajalec delavca, ki je 
državljan tretje države in je pridobil 
delovno dovoljenje v eni državi članici 
EU, napoti v katero koli državo članico 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 7
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidže Alieva-Veli 
(Atidzhe Alieva-Veli), Irena Joveva

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker prosto gibanje oseb spodbuja 
gospodarstva držav članic in omogoča 
učinkovito usklajevanje znanj in 
spretnosti s povpraševanjem po delovni 
sili in prostimi delovnimi mesti na trgu 
dela v EU;

Or. en

Predlog spremembe 8
Jeroen Lenaers

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ab. ker imajo države članice še vedno 
pravico, da določijo, koliko državljanov 
tretjih držav v iskanju zaposlitve bodo 
sprejele, države članice pa tudi določijo 
dostop do dovoljenj za prebivanje in 
delovna dovoljenja; ker se merila in 
prakse med državami članicami močno 
razlikujejo;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker imata politika trga dela in 
socialna politika ključno vlogo pri delovni 

B. ker imajo socialna politika in 
politike na področju zaposlovanja, 
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migraciji; migracij, stanovanj, zdravstva, 
izobraževanja in usposabljanja ključno 
vlogo pri vključevanju državljanov tretjih 
držav na trg dela; ker do zdaj ni bilo 
usklajevanja na teh različnih področij 
politike, kar ostaja izziv za EU; ker sta 
potrebni skladnost politik in horizontalno 
usklajevanje, da bi preprečili izolacijo in 
odražali dejanske potrebe in rešitve na 
področju vključevanja na trg dela;

Or. en

Predlog spremembe 10
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidže Alieva-Veli 
(Atidzhe Alieva-Veli), Irena Joveva

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker imata politika trga dela in 
socialna politika ključno vlogo pri delovni 
migraciji;

B. ker imata politika trga dela in 
socialna politika ključno vlogo pri delovni 
migraciji; ker je tako za državljane EU kot 
za državljane tretjih držav dostop do dela 
veliko močnejša spodbuda za migracijo 
kot pa socialna pomoč;

Or. en

Predlog spremembe 11
Lukas Mandl

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker imata politika trga dela in 
socialna politika ključno vlogo pri delovni 
migraciji;

B. ker imata politika trga dela in 
socialna politika ključno vlogo pri zakoniti 
delovni migraciji; ker mora EU postati 
močnejša v svetovni konkurenci za 
kvalificirane strokovnjake;
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Or. en

Predlog spremembe 12
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker je leta 2019 v EU-27 stopnja 
zaposlenosti pri osebah med 20. in 64. 
letom za rojene izven EU znašala 64,4 %, 
73,9 % za domače prebivalstvo ter 75,3 % 
za rojene v drugi državi članici EU1a;
__________________
1a https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Migrant_integration
_statistics_–_labour_market_indicators

Or. pl

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker imajo ženske in mladoletniki 
posebne potrebe po zaščiti; ker je treba 
vključiti vidik spola in zaščite otrok v vse 
politike socialnega vključevanja in 
vključevanja državljanov tretjih držav na 
trg dela;

Or. en
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Predlog spremembe 14
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidže Alieva-Veli 
(Atidzhe Alieva-Veli), Irena Joveva

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker je razdrobljenost sistema 
migracijske politike EU znatno omejila 
možnosti, da bi podjetja uporabila 
notranji trg EU kot dejavnik privlačnosti 
za državljane tretjih držav;

Or. en

Predlog spremembe 15
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Bb. ker je leta 2019 v EU-27 stopnja 
brezposelnosti pri osebah med 20. in 64. 
letom za rojene izven EU znašala 12,3 %, 
za rojene v drugi državi članici EU 7,3 % 
ter 6,0 % za domače prebivalstvo1b;
__________________
1b https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Migrant_integration
_statistics_–_labour_market_indicators

Or. pl

Predlog spremembe 16
France Jamet

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker demografske spremembe 
postopoma prinašajo kakovostni 
primanjkljaj na trgu dela, kar pomeni, da 
je težko najti delavce z ustrezno 
kvalifikacijo, ker pa demografski trendi 
postajajo čedalje bolj neugodni, prihaja 
tudi do količinskega primanjkljaja, se 
pravi, da je na splošno premalo ljudi, ki so 
se pripravljeni in sposobni zaposliti, ne 
glede na prizadevanja za uskladitev 
ponudbe z znanji in veščinami, po katerih 
je povpraševanje;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 17
Anne Sander

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker demografske spremembe 
postopoma prinašajo kakovostni 
primanjkljaj na trgu dela, kar pomeni, da 
je težko najti delavce z ustrezno 
kvalifikacijo, ker pa demografski trendi 
postajajo čedalje bolj neugodni, prihaja 
tudi do količinskega primanjkljaja, se 
pravi, da je na splošno premalo ljudi, ki so 
se pripravljeni in sposobni zaposliti, ne 
glede na prizadevanja za uskladitev 
ponudbe z znanji in veščinami, po katerih 
je povpraševanje;

C. ker lahko zaradi demografskih 
sprememb v nekaterih sektorjih na trgu 
dela postopoma pride do pomanjkanja 
kvalificirane delovne sile;

Or. fr

Predlog spremembe 18
Cindy Franssen, Lukas Furlas (Loucas Fourlas), Maria Walsh, Dennis Radtke, José 
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Manuel Fernandes, Radan Kanev

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker demografske spremembe 
postopoma prinašajo kakovostni 
primanjkljaj na trgu dela, kar pomeni, da je 
težko najti delavce z ustrezno kvalifikacijo, 
ker pa demografski trendi postajajo čedalje 
bolj neugodni, prihaja tudi do količinskega 
primanjkljaja, se pravi, da je na splošno 
premalo ljudi, ki so se pripravljeni in 
sposobni zaposliti, ne glede na 
prizadevanja za uskladitev ponudbe z 
znanji in veščinami, po katerih je 
povpraševanje;

C. ker demografske spremembe 
postopoma prinašajo kakovostni 
primanjkljaj na trgu dela, kar pomeni, da je 
težko najti delavce z ustrezno kvalifikacijo, 
ker pa demografski trendi postajajo čedalje 
bolj neugodni, saj naj bi se pričakovani 
koeficient starostne odvisnosti dvignil z 
29, 6 % leta 2016 na 51,2 % leta 
20701a,prihaja tudi do količinskega 
primanjkljaja, se pravi, da je na splošno 
premalo ljudi, ki so se pripravljeni in 
sposobni zaposliti, ne glede na 
prizadevanja za uskladitev ponudbe z 
znanji in veščinami, po katerih je 
povpraševanje;

__________________
1a Evropska komisija, 2018. Poročilo o 
staranju za leto 2018: ekonomske in 
proračunske napovedi za 28 držav članic 
EU (The 2018 Ageing Report: economic 
and budgetary projects for the 28 EU 
Member States.) 
https://ec.europa.eu/info/publications/eco
nomy-finance/2018-ageing-report-
economic-and-budgetary-projections-eu-
member-states-2016-2070_en

Or. en

Predlog spremembe 19
Miriam Lexmann

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker demografske spremembe 
postopoma prinašajo kakovostni 

C. ker demografske spremembe 
postopoma prinašajo kakovostni 



PE657.374v01-00 12/74 AM\1213377SL.docx

SL
SL

primanjkljaj na trgu dela, kar pomeni, da je 
težko najti delavce z ustrezno kvalifikacijo, 
ker pa demografski trendi postajajo čedalje 
bolj neugodni, prihaja tudi do količinskega 
primanjkljaja, se pravi, da je na splošno 
premalo ljudi, ki so se pripravljeni in 
sposobni zaposliti, ne glede na 
prizadevanja za uskladitev ponudbe z 
znanji in veščinami, po katerih je 
povpraševanje;

primanjkljaj na trgu dela, kar pomeni, da je 
težko najti delavce z ustrezno kvalifikacijo, 
ker pa demografski trendi postajajo čedalje 
bolj neugodni, prihaja tudi do količinskega 
primanjkljaja, se pravi, da je na splošno 
premalo ljudi, ki so se pripravljeni in 
sposobni zaposliti, predvsem v nekaterih 
manj privlačnih sektorjih, tudi v sektorju 
oskrbe, ne glede na prizadevanja za 
uskladitev ponudbe z znanji in veščinami, 
po katerih je povpraševanje;

Or. en

Predlog spremembe 20
Lukas Mandl

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker demografske spremembe 
postopoma prinašajo kakovostni 
primanjkljaj na trgu dela, kar pomeni, da je 
težko najti delavce z ustrezno kvalifikacijo, 
ker pa demografski trendi postajajo čedalje 
bolj neugodni, prihaja tudi do količinskega 
primanjkljaja, se pravi, da je na splošno 
premalo ljudi, ki so se pripravljeni in 
sposobni zaposliti, ne glede na 
prizadevanja za uskladitev ponudbe z 
znanji in veščinami, po katerih je 
povpraševanje;

C. ker demografske spremembe 
postopoma prinašajo kakovostni 
primanjkljaj na trgu dela, kar pomeni, da je 
težko najti delavce z ustrezno kvalifikacijo, 
ker pa demografski trendi postajajo čedalje 
bolj neugodni, prihaja tudi do količinskega 
primanjkljaja, se pravi, da je na splošno 
premalo ljudi, ki so se pripravljeni in 
sposobni zaposliti v določenih sektorjih, 
ne glede na prizadevanja za uskladitev 
ponudbe z znanji in veščinami, po katerih 
je povpraševanje;

Or. en

Predlog spremembe 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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Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker demografske spremembe 
postopoma prinašajo kakovostni 
primanjkljaj na trgu dela, kar pomeni, da je 
težko najti delavce z ustrezno kvalifikacijo, 
ker pa demografski trendi postajajo 
čedalje bolj neugodni, prihaja tudi do 
količinskega primanjkljaja, se pravi, da je 
na splošno premalo ljudi, ki so se 
pripravljeni in sposobni zaposliti, ne glede 
na prizadevanja za uskladitev ponudbe z 
znanji in veščinami, po katerih je 
povpraševanje;

C. ker demografski trend vse večjega 
staranja prebivalstva ter družbeni in 
gospodarski dejavniki, kot je sedanja 
pandemija, postopoma povzročajo 
primanjkljaj na trgu delovne sile, kar 
pomeni, da je težko najti delavce z 
ustrezno kvalifikacijo, ki bi zapolnili 
določena delovna mesta; ker EU privablja 
migrante iz različnih okolij in z različnimi 
znanji, pa tudi z različnimi nabori in 
stopnjami znanj in spretnosti, kar lahko 
pomaga zapolniti te vrzeli na trgu dela;

Or. en

Predlog spremembe 22
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker demografske spremembe 
postopoma prinašajo kakovostni 
primanjkljaj na trgu dela, kar pomeni, da je 
težko najti delavce z ustrezno kvalifikacijo, 
ker pa demografski trendi postajajo čedalje 
bolj neugodni, prihaja tudi do količinskega 
primanjkljaja, se pravi, da je na splošno 
premalo ljudi, ki so se pripravljeni in 
sposobni zaposliti, ne glede na 
prizadevanja za uskladitev ponudbe z 
znanji in veščinami, po katerih je 
povpraševanje;

C. ker demografske spremembe 
postopoma prinašajo kakovostni 
primanjkljaj na trgu dela, kar pomeni, da je 
težko najti delavce z ustrezno kvalifikacijo, 
ker pa demografski trendi postajajo čedalje 
bolj neugodni, prihaja tudi do količinskega 
primanjkljaja, zlasti na strateških 
področjih, kot so umetna inteligenca ter 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, zaradi česar prihaja do 
splošne neusklajenosti med prostimi 
delovnimi mesti na trgu dela ter znanji, 
veščinami in kompetencami delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 23
Jeroen Lenaers
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Osnutek mnenja
Uvodna izjava C a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ca. ker je količinski in kakovostni 
primanjkljaj na trgu dela zlasti prisoten v 
določenih sektorjih, kot so zdravstvene 
storitve in storitve oskrbe, gradbeništvo, 
čistilna industrija in kmetijski sektor;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ca. ker so po podatkih Eurofounda 
delavci tujega porekla običajno 
prekomerno zastopani v sektorjih, v 
katerih prevladuje nižje kvalificirana 
delovna sila, vključno s trgovino in 
gostinstvom, prometom, gradbeništvom in 
drugimi storitvami, kot so oskrba na 
domu, dolgotrajna oskrba in agroživilski 
sektor;

Or. en

Predlog spremembe 25
Mounir Satouri

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ca. ker se je veljavna zakonodaja s 
področja migracij, kot sta direktiva o 
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sezonskih delavcih in direktiva o modri 
karti, izkazala za nezadostno pri 
zagotavljanju pravic delavcev migrantov 
in njihove enake obravnave kot tudi pri 
zapolnjevanju potreb trga;

Or. en

Predlog spremembe 26
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidže Alieva-Veli 
(Atidzhe Alieva-Veli), Irena Joveva

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ca. ker imajo državljani tretjih držav 
pomembno vlogo pri obravnavi 
demografskih trendov v Evropi, 
zapolnjevanju prostih delovnih mest ter 
spodbujanju novih delovnih mest in rasti 
v EU; poudarja, da so lahko omejene 
pravice državljanov tretjih držav na 
področju mobilnosti resna ovira za 
gospodarsko rast EU;

Or. en

Predlog spremembe 27
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ca. ker lahko pandemija covida-19 in 
njene morebitne gospodarske posledice 
vplivajo na gibanje zakonite delovne 
migracije v smeri Evrope;

Or. en
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Predlog spremembe 28
Radan Kanev

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ca. ker zmanjševanje rodnosti v 
številnih evropskih državah vodi v veliko 
manjše števil novih delavcev, ki vstopajo 
na trg dela;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Cb. ker so po podatkih Eurofounda 
delavci migranti prve generacije običajno 
prekomerno zastopani v osnovnih 
poklicih, kot so portir, hišnik, dostavljavec 
in čistilec, premalo pa so na strokovnih in 
vodstvenih delovnih mestih, kot so 
zdravnik, odvetnik, znanstvenik in 
inženir;

Or. en

Predlog spremembe 30
Mounir Satouri

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

Cb. ker je pandemija covida-19 
ponovno osvetlila izkoriščevalske delovne 
in stanovanjske pogoje, v katerih dela in 
živi velik delež delavcev migrantov v 
nekaterih gospodarskih sektorjih, kot sta 
proizvodnja hrane in kmetijstvo;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Cc. ker raziskave Eurofounda kažejo, 
da med glavne ovire, ki predvsem 
migrantom prve generacije preprečujejo, 
da bi pridobili delovna mesta, 
enakovredna njihovim kvalifikacijam, 
sodita pomanjkanje znanja jezikov in 
nepriznavanje kvalifikacij;

Or. en

Predlog spremembe 32
Mounir Satouri

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Cc. ker so v tem kriznem obdobju 
pogoji še posebej slabi za tisoče kmetijskih 
delavcev, od katerih jih več tisoč živi v 
ločenih neformalnih bivališčih, slabih 
sanitarnih razmerah in stalnem strahu 
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pred izgonom;

Or. en

Predlog spremembe 33
Mounir Satouri

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Cd. ker pomanjkanje delovne sile 
razkriva, da so celotni sektorji v veliki 
meri odvisni od delavcev migrantov, med 
katerimi so mnogi brez dokumentov in so 
pogosto žrtve izkoriščanja in nepoštenih 
praks;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Cd. ker imajo jezikovni tečaji ključno 
vlogo pri uspešnem vključevanju 
migrantov iz tretjih držav na trg dela;

Or. en

Predlog spremembe 35
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon
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Osnutek mnenja
Uvodna izjava C e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ce. ker je diskriminacija, skupaj z 
jezikovnimi, izobraževalnimi in 
institucionalnimi dejavniki, med 
najpomembnejšimi ovirami za aktivno 
udeležbo državljanov tretjih držav iz 
prikrajšanih okolij in z omejenimi sredstvi 
na trgu dela;

Or. en

Predlog spremembe 36
Mounir Satouri

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ce. ker je primanjkljaj kvalificirane 
delovne sile pogosto neposredna posledica 
slabih pogojev in nezadostne ponudbe 
privlačnih poklicnih poti;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Cf. ker je raziskava Eurofounda 
pokazala, da ima regija izvora večjo vlogo 
pri vključevanju migrantov v delovno silo 
kot pa njihov status kot tak; ker je za 
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priseljence iz vseh regij sveta, razen 
Severne Amerike, bolj verjetno, da bodo 
opravljali dela, ki so nižje na poklicni 
lestvici, kot pa domače prebivalstvo; ker 
dokazi na splošno kažejo, da ne prihaja do 
samodejne postopne asimilacije 
priseljencev in njihovih potomcev v iste 
zaposlitvene vzorce kot domačine, s 
številnimi primeri trajne prikrajšanosti 
posameznikov iz nekaterih regij izvora;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C g (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Cg. ker raziskave Eurofounda kažejo, 
da bi s spodbujanjem podjetništva za 
migrante omogočili njihov vodilni položaj 
v družbi, z dobrimi političnimi pobudami 
pa ustvarili delovna mesta;

Or. en

Predlog spremembe 39
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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C h (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ch. ker v sklopu skupnega evropskega 
azilnega sistema potekajo razprave o 
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vključevanju in dostopu do trga dela, da 
bi skrajšali trenutne najdaljše čakalne 
dobe za prosilce azila pri dostopu do trga 
dela z devetih na šest mesecev po prijavi;

Or. en

Predlog spremembe 40
Cindy Franssen, Lukas Furlas (Loucas Fourlas), Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan 
Kanev

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D

Osnutek mnenja Predlog spremembe

D. ker so migranti, ki jih EU privlači, 
precej manj kvalificirani, kot bi morali 
biti glede na pozicijo EU na 
mednarodnem prizorišču; ker je od vseh 
migrantov, ki so v letih 2015 in 2016 
prebivali v državah OECD, le 25 % 
delavcev z visoko izobrazbo izbralo svoj 
cilj v EU1;

črtano

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

Or. en

Predlog spremembe 41
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Marc Botenga, Leila Chaibi

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D

Osnutek mnenja Predlog spremembe

D. ker so migranti, ki jih EU privlači, 
precej manj kvalificirani, kot bi morali 
biti glede na pozicijo EU na 
mednarodnem prizorišču; ker je od vseh 
migrantov, ki so v letih 2015 in 2016 

črtano



PE657.374v01-00 22/74 AM\1213377SL.docx

SL
SL

prebivali v državah OECD, le 25 % 
delavcev z visoko izobrazbo izbralo svoj 
cilj v EU1;
__________________
1https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
8DC0635&from=SL

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D

Osnutek mnenja Predlog spremembe

D. ker so migranti, ki jih EU privlači, 
precej manj kvalificirani, kot bi morali 
biti glede na pozicijo EU na 
mednarodnem prizorišču; ker je od vseh 
migrantov, ki so v letih 2015 in 2016 
prebivali v državah OECD, le 25 % 
delavcev z visoko izobrazbo izbralo svoj 
cilj v EU1;

D. ker se je s pandemijo koronavirusa 
pokazalo, da delavci migranti pomembno 
podpirajo evropsko gospodarstvo in javne 
storitve ter zmanjšujejo pomanjkanje 
delovne sile; ker migranti predstavljajo 
13 % ključnih delavcev na nujnih 
delovnih mestih v EU, njihov delež v teh 
poklicih v nekaterih državah (Italija, 
Belgija, Nemčija, Švedska in Avstrija) 
znaša skoraj 20 %, v nekaterih nujnih 
sektorjih, npr. pri gospodinjskem delu in v 
gradbeništvu, pa migranti predstavljajo 
tudi tretjino ključnih delavcev1a;

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

1a Institut za ekonomijo dela: Ključni 
delavci priseljenci: njihov prispevek k 
odzivu Evrope na pandemijo covida-19 
(Immigrant Key Workers: Their 
Contribution to Europe’s COVID-19 
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Response). 

Or. en

Predlog spremembe 43
Lukas Mandl

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D

Osnutek mnenja Predlog spremembe

D. ker so migranti, ki jih EU privlači, 
precej manj kvalificirani, kot bi morali 
biti glede na pozicijo EU na 
mednarodnem prizorišču; ker je od vseh 
migrantov, ki so v letih 2015 in 2016 
prebivali v državah OECD, le 25 % 
delavcev z visoko izobrazbo izbralo svoj 
cilj v EU1;

D. ker bi morala EU morebitnim 
kvalificiranim zakonitim migrantom 
zagotoviti preglednejše in bolj pomembne 
informacije; ker je od vseh migrantov, ki 
so v letih 2015 in 2016 prebivali v državah 
OECD, le 25 % delavcev z visoko 
izobrazbo izbralo svoj cilj v EU1;

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

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

Or. en

Predlog spremembe 44
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidže Alieva-Veli 
(Atidzhe Alieva-Veli), Irena Joveva

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D

Osnutek mnenja Predlog spremembe

D. ker so migranti, ki jih EU privlači, 
precej manj kvalificirani, kot bi morali biti 
glede na pozicijo EU na mednarodnem 
prizorišču; ker je od vseh migrantov, ki so 
v letih 2015 in 2016 prebivali v državah 
OECD, le 25 % delavcev z visoko 
izobrazbo izbralo svoj cilj v EU1;

D. ker EU privablja manj visoko 
izobraženih državljanov tretjih držav kot 
druge destinacije OECD; ker je od vseh 
migrantov, ki so v letih 2015 in 2016 
prebivali v državah OECD, le 25 % 
delavcev z visoko izobrazbo izbralo svoj 
cilj v EU1;

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

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

Or. en

Predlog spremembe 45
Miriam Lexmann

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D

Osnutek mnenja Predlog spremembe

D. ker so migranti, ki jih EU privlači, 
precej manj kvalificirani, kot bi morali biti 
glede na pozicijo EU na mednarodnem 
prizorišču; ker je od vseh migrantov, ki so 
v letih 2015 in 2016 prebivali v državah 
OECD, le 25 % delavcev z visoko 
izobrazbo izbralo svoj cilj v EU1;

D. ker so migranti, ki jih EU privlači, 
precej manj kvalificirani (ali pa njihovih 
kvalifikacij ni mogoče preveriti), kot bi 
morali biti glede na pozicijo EU na 
mednarodnem prizorišču; ker je od vseh 
migrantov, ki so v letih 2015 in 2016 
prebivali v državah OECD, le 25 % 
delavcev z visoko izobrazbo izbralo svoj 
cilj v EU1;

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

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

Or. en

Predlog spremembe 46
Cindy Franssen, Lukas Furlas (Loucas Fourlas), Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan 
Kanev

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Da. ker ne obstaja zakonodaja in 
politika EU, ki bi na splošno zajemala 
nizkokvalificirane in srednje kvalificirane 
migrante (razen sezonskih delavcev); ker 
so za politiko in pravne okvire EU, ki 
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urejajo zakonit vstop, prebivanje in 
zaposlovanje državljanov tretjih držav, 
značilne razdrobljenost, pravna 
negotovost in večplastnost migracijskih 
statusov po Uniji1b; ker so v dokumentu 
Komisije o pregledu ustreznosti 
zakonodaje o zakoniti migraciji (marec 
2019)1c poudarjene znatne ovire, s 
katerimi se na poti zakonite migracije 
srečujejo nizkokvalificirani in srednje 
kvalificirani delavci, kljub povečanem 
povpraševanju po delovni sili;
__________________
1b Carrera, Geddes in Guild, (2017: 184). 
Poti k zakoniti migracijo v EU: ponovna 
ocena konceptov, začrtanih poti in politik 
(Pathways towards legal migration into 
the EU: reappraising concepts, 
trajectories and policies).
1c Evropska komisija (2019). Preverjanje 
ustreznosti zakonitih migracij: 
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

Predlog spremembe 47
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Marc Botenga, Leila Chaibi

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Da. ker se je s pandemijo koronavirusa 
pokazalo, da delavci migranti pomembno 
podpirajo evropsko gospodarstvo in javne 
storitve ter zmanjšujejo pomanjkanje 
delovne sile; ker migranti predstavljajo 
13 % ključnih delavcev na nujnih 
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delovnih mestih v EU, njihov delež v teh 
poklicih v nekaterih državah (Italija, 
Belgija, Nemčija, Švedska in Avstrija) 
znaša skoraj 20 %, v nekaterih nujnih 
sektorjih, npr. pri gospodinjskem delu in v 
gradbeništvu, pa migranti predstavljajo 
tudi tretjino ključnih delavcev1a;
__________________
1a Institut za ekonomijo dela: Ključni 
delavci priseljenci: njihov prispevek 
odzivu Evrope na pandemijo covida-19 
(Immigrant Key Workers: Their 
Contribution to Europe’s COVID-19 
Response). 

Or. en

Predlog spremembe 48
France Jamet

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Da. ker zaradi zakonitega priseljevanja 
najbolj usposobljenih delavcev države 
izseljevanja izgubljajo delovno silo, hkrati 
pa je zaradi izgubljanja vodstvenih 
delavcev to velika ovira za njihov 
gospodarski in družbeni napredek;

Or. fr

Predlog spremembe 49
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

Da. ker se povečuje delež delodajalcev, 
ki poročajo o težavah pri iskanju delovne 
sile, in povprečno znaša več kot 40 %1c;
__________________
1c https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
8DC0635&from=EN

Or. pl

Predlog spremembe 50
Radan Kanev

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Da. ker Unija ne izkorišča dovolj 
prostega gibanja delavcev iz držav članic 
in mobilnosti delavne sile;

Or. en

Predlog spremembe 51
Cindy Franssen, Lukas Furlas (Loucas Fourlas), Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan 
Kanev

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Db. ker je v dokumentu Komisije o 
pregledu ustreznosti zakonodaje o 
zakoniti migraciji (marec 2019)1d 
poudarjen izziv, ki ga predstavlja sektorski 
pristop k delovni migraciji EU, kjer so 
določene različne pravice in predpisi glede 
na raven kvalifikacij delavcev, kar lahko 
povzroči nejasnosti in diskriminacijo med 
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delavci;
__________________
1d Evropska komisija (2019). Preverjanje 
ustreznosti zakonitih migracij: 
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

Predlog spremembe 52
Radan Kanev

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Db. ker Unija in države članice ne 
izkoriščajo dovolj delovne sile oseb, ki že 
imajo pravico do zakonitega prebivanja v 
EU, kot so begunci in člani združenih 
družin, niti jim ne zagotovijo možnosti za 
potrebno mobilnost, da bi lahko uporabili 
delovno usposobljenost;

Or. en

Predlog spremembe 53
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Db. ker veliko državljanov EU, ki se 
seli zaradi dela, dela pod ravnjo svojih 
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kvalifikacij;

Or. pl

Predlog spremembe 54
Cindy Franssen, Lukas Furlas (Loucas Fourlas), Maria Walsh, Dennis Radtke

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Dc. ker je mogoče s svetovnim 
partnerstvom za znanja in spretnosti, s 
katerim bi migracijske pritiske 
preoblikovali v oprijemljive in vzajemne 
koristi za državo izvora in namembno 
državo, pritegniti delovno silo s 
spretnostmi, ki v celoti ustrezajo 
potrebam; ker so v izbrane evropske 
pilotne projekte o delovni migraciji že 
vključena glavna načela svetovnega 
partnerstva za znanja in spretnosti v duhu 
spodbujanja sodelovanja med severom in 
jugom, ki so zapisana v ciljih trajnostnega 
razvoja, projekti pa že kažejo vse več 
pozitivnih rezultatov poti za zakonito 
delovno migracijo;

Or. en

Predlog spremembe 55
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Dc. ker 40 % visoko izobraženih 
državljanov tretjih držav, ki so zaposleni v 
EU, dela pod ravnjo svojih kvalifikacij1d;
__________________
1d https://ec.europa.eu/home-affairs/what-
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we-do/policies/legal-
migration/integration/integration-labour-
market_en

Or. pl

Predlog spremembe 56
Cindy Franssen, Lukas Furlas (Loucas Fourlas), Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan 
Kanev

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Dd. ker se je s pandemijo koronavirusa 
pokazalo, da delavci migranti pomembno 
podpirajo evropsko gospodarstvo in javne 
storitve ter zmanjšujejo pomanjkanje 
delovne sile; ker migranti predstavljajo 
13 % ključnih delavcev na nujnih 
delovnih mestih v EU, njihov delež v teh 
poklicih v številnih državah znaša skoraj 
20 %, v nekaterih nujnih sektorjih, npr. 
pri gospodinjskem delu in v gradbeništvu, 
pa migranti predstavljajo tudi tretjino 
ključnih delavcev1e;
__________________
1e Fasani & Mazza (2020): Immigrant Key 
Workers: their contribution to Europe’s 
COVID19 response. (Ključni delavci 
imigranti: njihov prispevek k odzivu 
Evrope na pandemijo covida-19) 
https://www.iza.org/publications/pp/155

Or. en

Predlog spremembe 57
France Jamet

Osnutek mnenja
Odstavek 1
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da bi si morala EU v 
skladu s členom 79 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije prizadevati za migracijsko 
politiko, katere namen je zagotoviti 
pravično obravnavo državljanov tretjih 
držav, ki zakonito prebivajo v EU;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 58
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da bi si morala EU v 
skladu s členom 79 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije prizadevati za migracijsko 
politiko, katere namen je zagotoviti 
pravično obravnavo državljanov tretjih 
držav, ki zakonito prebivajo v EU;

1. poudarja, da bi si morala EU v 
skladu s členom 79 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije prizadevati za migracijsko 
politiko, katere namen je zagotoviti 
pravično obravnavo državljanov tretjih 
držav, ki zakonito prebivajo v EU, hkrati 
pa poudarja, da zaradi izzivov trga dela ne 
sme priti do podpiranja nezakonite 
migracije;

Or. en

Predlog spremembe 59
Samira Rafaela

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da bi si morala EU v 
skladu s členom 79 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije prizadevati za migracijsko 
politiko, katere namen je zagotoviti 
pravično obravnavo državljanov tretjih 

1. poudarja, da bi si morala EU v 
skladu s členom 79 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije prizadevati za migracijsko 
politiko, katere namen je zagotoviti 
pravično obravnavo državljanov tretjih 
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držav, ki zakonito prebivajo v EU; držav, ki zakonito prebivajo v EU; s tem bi 
zagotovili tudi vključujoče standarde, 
enake možnosti in enako obravnavo;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da bi si morala EU v 
skladu s členom 79 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije prizadevati za migracijsko 
politiko, katere namen je zagotoviti 
pravično obravnavo državljanov tretjih 
držav, ki zakonito prebivajo v EU;

1. poudarja, da bi si morala EU v 
skladu s členom 79 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije prizadevati za migracijsko 
politiko, katere namen je zagotoviti 
pravično in enako obravnavo ter dostojne 
delovne pogoje in plačo državljanov tretjih 
držav, ki prebivajo v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 61
France Jamet

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. upa, da bo priseljevanje postalo 
izjema in ne pravilo za odpravo 
neravnovesij med ponudbo zaposlitve in 
povpraševanjem po njej; poudarja, da je 
politika za povečanje števila rojstev 
dolgoročno precej učinkovitejša in ne 
vpliva na kohezijo in varnost evropskih 
držav; opozarja, da bi bilo treba migracijo 
obravnavati tudi kot sredstvo za razvoj 
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najrevnejših držav, in sicer s pomočjo 
migracije vozačev; poziva, naj bo vodilno 
načelo zakonite migracije, da migranti na 
ozemlje evropske države pridejo zaradi 
učenja nove tehnologije ali spretnosti, 
nato pa se vrnejo v svojo državo;

Or. fr

Predlog spremembe 62
Jeroen Lenaers

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. je seznanjen z zaposlovanjem 
nekaterih delavcev, ki so državljani tretjih 
držav, izključno z namenom napotitve; 
poudarja, da s (ponovno) napotitvijo 
državljanov tretjih držav iz ene države 
članice v drugo država gostiteljica ne 
more ugotoviti, koliko teh državljanov 
dela v državi in kdo so; poleg tega 
poudarja, da so ti napoteni delavci 
državljani tretjih držav pogosto v 
ranljivem položaju, saj je njihovo 
dovoljenje vezano na pogodbo o zaposlitvi, 
torej so glede dovoljenja odvisni od 
delodajalca;

Or. en

Predlog spremembe 63
Lukas Mandl

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da bi se morala 
strukturirana politika priseljevanja 
začenjati že v državi izvora z jezikovnimi 
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tečaji in izobraževanjem o vrednotah in 
pravni ureditvi namembne države; 
poudarja, da bi morali biti birokratski 
postopki namenjeni predvsem temu, da bi 
lahko zakoniti migranti svoj potencial 
predstavili v celoti;

Or. en

Predlog spremembe 64
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Marc Botenga, Leila Chaibi

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. opozarja na resolucijo Evropskega 
parlamenta z dne 19. junija 2020 o 
evropskem varstvu čezmejnih in sezonskih 
delavcev v času krize zaradi COVID-19;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da demografske 
spremembe povečujejo povpraševanje po 
delavcih v določenih poklicih, npr. pri 
oskrbi starejših in dolgotrajni negi;

2. poudarja, da je zaradi vse večjih 
demografskih sprememb, hitro 
spreminjajočega se globalnega in 
digitalnega okolja na trgu dela ter 
neprimerljive pandemije covida-19 veliko 
povpraševanje po delavcih v določenih 
poklicih;

Or. en
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Predlog spremembe 66
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da demografske 
spremembe povečujejo povpraševanje po 
delavcih v določenih poklicih, npr. pri 
oskrbi starejših in dolgotrajni negi;

2. poudarja, da demografske 
spremembe povečujejo povpraševanje po 
delavcih v določenih poklicih, npr. pri 
oskrbi starejših in dolgotrajni negi; poziva 
Komisijo in države članice, naj spodbujajo 
politike, ki so v pomoč pri vstopu teh 
migrantov ter priznanju delavcev v 
določenih poklicih; te politike bi se 
morale nanašati tudi na spodbujanje 
začasne zakonite delovne migracije;

Or. en

Predlog spremembe 67
France Jamet

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da demografske 
spremembe povečujejo povpraševanje po 
delavcih v določenih poklicih, npr. pri 
oskrbi starejših in dolgotrajni negi;

2. poudarja, da demografske 
spremembe povečujejo povpraševanje po 
delavcih v določenih poklicih, npr. pri 
oskrbi starejših in dolgotrajni negi; 
ugotavlja, da so ti poklici zaradi 
neprivlačnega plačila razvrednoteni in da 
bi bilo boljše plačilo učinkovitejše kot pa 
priseljevanje;

Or. fr

Predlog spremembe 68
Miriam Lexmann

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da demografske 
spremembe povečujejo povpraševanje po 
delavcih v določenih poklicih, npr. pri 
oskrbi starejših in dolgotrajni negi;

2. poudarja, da demografske 
spremembe povečujejo povpraševanje po 
delavcih v določenih poklicih, npr. pri 
oskrbi starejših in dolgotrajni negi; 
poudarja, da je treba pritegniti visoko 
usposobljene delavce, ki lahko zapolnijo 
vrzeli v teh specifičnih sektorjih na trgu 
dela;

Or. en

Predlog spremembe 69
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Marc Botenga

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da demografske 
spremembe povečujejo povpraševanje po 
delavcih v določenih poklicih, npr. pri 
oskrbi starejših in dolgotrajni negi;

2. poudarja, da demografske 
spremembe, starajoče se prebivalstvo in 
pomanjkanje delovne sile povečujejo 
povpraševanje po delavcih migrantih v 
določenih poklicih, npr. pri gospodinjskem 
delu in v oskrbi;

Or. en

Predlog spremembe 70
Cindy Franssen, Lukas Furlas (Loucas Fourlas), Maria Walsh, Dennis Radtke, José 
Manuel Fernandes

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da demografske 
spremembe povečujejo povpraševanje po 
delavcih v določenih poklicih, npr. pri 
oskrbi starejših in dolgotrajni negi;

2. poudarja, da demografske 
spremembe in spremembe na trgu dela 
povečujejo povpraševanje po delavcih v 
določenih poklicih, npr. v oskrbi, 
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zdravstvu, informacijski tehnologiji itd.;

Or. en

Predlog spremembe 71
Lukas Mandl

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da demografske 
spremembe povečujejo povpraševanje po 
delavcih v določenih poklicih, npr. pri 
oskrbi starejših in dolgotrajni negi;

2. poudarja, da demografske 
spremembe povečujejo povpraševanje po 
delavcih v določenih poklicih, npr. na 
področju matematike, računalništva, 
naravoslovja, programske opreme, 
tehnologije umetne inteligence ter pri 
oskrbi starejših in dolgotrajni negi;

Or. en

Predlog spremembe 72
Radan Kanev

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da demografske 
spremembe povečujejo povpraševanje po 
delavcih v določenih poklicih, npr. pri 
oskrbi starejših in dolgotrajni negi;

2. poudarja, da demografske 
spremembe povečujejo povpraševanje po 
delavcih v določenih poklicih, npr. v 
turizmu, zdravstveni oskrbi, gradbeništvu 
in pri oskrbi starejših in dolgotrajni negi;

Or. en

Predlog spremembe 73
Jeroen Lenaers

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da demografske 
spremembe povečujejo povpraševanje po 
delavcih v določenih poklicih, npr. pri 
oskrbi starejših in dolgotrajni negi;

2. poudarja, da demografske 
spremembe povečujejo povpraševanje po 
delavcih v določenih poklicih, npr. v 
gradbeništvu in kmetijstvu ter pri oskrbi 
starejših in dolgotrajni negi;

Or. en

Predlog spremembe 74
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da demografske 
spremembe povečujejo povpraševanje po 
delavcih v določenih poklicih, npr. pri 
oskrbi starejših in dolgotrajni negi;

2. poudarja, da demografske 
spremembe povečujejo povpraševanje po 
delavcih v določenih poklicih, npr. pri 
oskrbi starejših in dolgotrajni negi v 
nekaterih državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 75
Samira Rafaela

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da demografske 
spremembe povečujejo povpraševanje po 
delavcih v določenih poklicih, npr. pri 
oskrbi starejših in dolgotrajni negi;

2. poudarja, da demografske 
spremembe povečujejo povpraševanje po 
delavcih v določenih poklicih in sektorjih, 
npr. pri oskrbi starejših in dolgotrajni negi;

Or. en
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Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da učinkovito vključevanje 
državljanov tretjih držav v delovno silo 
EU nedvomno podpira lokalne skupnosti 
ter prinaša dodano vrednost nacionalnim 
državam EU, saj se s tem zapolnijo 
obstoječe vrzeli v spretnostih in znanju, 
ustvarjata se gospodarska aktivnost in rast 
ter koristi za gostiteljske skupnosti; 
opozarja, da se je v sedanji krizi pokazalo, 
da je vsak poklic vreden spoštovanja ter 
da imajo nizkokvalificirani delavci s 
svojim delom pomembno mesto v družbi 
in jih ne bi smeli podcenjevati ali pa dajati 
prednosti visokokvalificiranim 
državljanom tretjih držav pri politikah in 
dejavnosti vključevanja na trg dela;

Or. en

Predlog spremembe 77
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da bi morala Unija 
demografske izzive reševati sistematično v 
tesnem sodelovanju z državami članicami 
ter jih v skladu z načelom subsidiarnosti 
spodbujati pri iskanju dolgoročnih rešitev 
za demografske spremembe z ukrepi 
družinske politike, saj lahko uspešna 
družinska politika ponudi dejanske 
odgovore na demografske spremembe;
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Predlog spremembe 78
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidže Alieva-Veli 
(Atidzhe Alieva-Veli), Irena Joveva

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da težave pri 
priznavanju tujih kvalifikacij ostajajo 
velika ovira pri iskanju delovne sile, kar 
ovira mobilnost; v zvezi s tem poudarja 
pomen vzajemnega priznavanja 
kvalifikacij med državami članicami; 
pozdravlja zavezo Komisije glede 
spremenjenega predloga direktive o modri 
karti;

Or. en

Predlog spremembe 79
Miriam Lexmann

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. ugotavlja, da bi bile spodbude za 
visokokvalificirane migrante, ki bi lahko 
obogatili evropsko znanost in raziskave, v 
pomoč Evropski uniji pri uresničevanju 
cilja, da prevzame vodilno mesto na 
področju znanosti in raziskav;

Or. en
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Predlog spremembe 80
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da so potrebne tudi 
regulirane začasne delovne migracije 
srednjekvalificirane delovne sile in ne le 
visokokvalificiranih delavcev;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poziva evropske institucije, naj 
nadaljujejo razprave in se dogovorijo o 
skrajšanju trenutne najdaljše čakalne 
dobe za prosilce azila pri dostopu do trga 
dela, in sicer z devetih na šest mesecev po 
prijavi, s čimer bi bistveno pospešili 
proces vključevanju in povečali njegovo 
uspešnost;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. poziva Komisijo, naj nemudoma 
preuči splošne zaposlitvene ter 
zdravstvene in varnostne razmere 
napotenih in sezonskih delavcev, ki so 
državljani tretjih držav, vključno z vlogo 
agencij za začasno delo, agencij za 
zaposlovanje, drugih posrednikov in 
podizvajalcev, da bi opredelili vrzeli pri 
zaščiti in morebitno potrebno revizijo 
obstoječega zakonodajnega okvira, kot so 
zakonodajni okvir za zdravje in varnost 
pri delu, Direktiva 2014/36/EU o 
sezonskih delavcih in Direktiva 
2008/104/ES o delu prek agencij za 
zagotavljanje začasnega dela, ter da bi 
okrepili pripravljenost na pandemijo; 
poudarja, da pridobljene izkušnje niso 
uporabne zgolj v zvezi s krizo zaradi 
covida-19, temveč tudi za okrepitev 
znanstveno utemeljenega oblikovanja 
politik, da bi odpravili pomanjkljivosti 
zakonodaje EU in nacionalne zakonodaje 
tako med krizo kot v normalnih razmerah;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da zaradi vztrajanja pri 
kategoriji začasnega prebivališča, tudi ko 
ne gre za to, recimo v primeru sezonskih 
delavcev ali delavcev v sektorju IKT, 
položaj zadevnih delavcev pogosto ni v 
skladu z veljavno zakonodajo in predpisi o 
mobilnosti, kar v številnih primerih vodi 
do nižjega življenjskega standarda, slabših 

3. poudarja, da je treba pri delu bolje 
zaščititi migrante iz tretjih držav; poziva 
države članice in Evropsko unijo, naj 
zagotovijo popolno socialno zaščito, 
minimalne standarde za dostojno 
nastanitev, dostop do posvetovanja in 
informacij o veljavnih pravicah delavcev 
za vse delavce ne glede na njihov položaj 
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delovnih pogojev in morebitnih kršitev 
človekovih pravic;

ali kraj izvora;

Or. en

Predlog spremembe 84
Jeroen Lenaers

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da zaradi vztrajanja pri 
kategoriji začasnega prebivališča, tudi ko 
ne gre za to, recimo v primeru sezonskih 
delavcev ali delavcev v sektorju IKT, 
položaj zadevnih delavcev pogosto ni v 
skladu z veljavno zakonodajo in predpisi o 
mobilnosti, kar v številnih primerih vodi 
do nižjega življenjskega standarda, slabših 
delovnih pogojev in morebitnih kršitev 
človekovih pravic;

3. poudarja, da mora biti prebivališče 
začasnih in mobilnih delavcev v skladu z 
veljavno zakonodajo, ter da se preprečijo 
nižji življenjski standard, slabši delovni 
pogoji ter morebitne kršitve človekovih in 
delavskih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 85
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidže Alieva-Veli 
(Atidzhe Alieva-Veli), Irena Joveva

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da zaradi vztrajanja pri 
kategoriji začasnega prebivališča, tudi ko 
ne gre za to, recimo v primeru sezonskih 
delavcev ali delavcev v sektorju IKT, 
položaj zadevnih delavcev pogosto ni v 
skladu z veljavno zakonodajo in predpisi o 
mobilnosti, kar v številnih primerih vodi do 
nižjega življenjskega standarda, slabših 
delovnih pogojev in morebitnih kršitev 
človekovih pravic;

3. poudarja, da položaj mobilnih 
delavcev ni v skladu z veljavno zakonodajo 
in predpisi o mobilnosti, kar v številnih 
primerih vodi do nesprejemljivega 
življenjskega standarda in delovnih 
pogojev ter morebitnih kršitev človekovih 
pravic;
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Or. en

Predlog spremembe 86
Mounir Satouri

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da zaradi vztrajanja pri 
kategoriji začasnega prebivališča, tudi ko 
ne gre za to, recimo v primeru sezonskih 
delavcev ali delavcev v sektorju IKT, 
položaj zadevnih delavcev pogosto ni v 
skladu z veljavno zakonodajo in predpisi o 
mobilnosti, kar v številnih primerih vodi do 
nižjega življenjskega standarda, slabših 
delovnih pogojev in morebitnih kršitev 
človekovih pravic;

3. poudarja, da zaradi vztrajanja pri 
kategoriji začasnega prebivališča, tudi ko 
ne gre za to, recimo v primeru sezonskih 
delavcev ali delavcev v sektorju IKT, 
položaj zadevnih delavcev pogosto ni v 
skladu z veljavno zakonodajo in predpisi o 
mobilnosti, kar v številnih primerih vodi do 
nižjega življenjskega standarda, slabših 
delovnih pogojev in morebitnih kršitev 
človekovih pravic; opozarja, da dovoljenja 
ne bi smela biti vezana na enega 
delodajalca in bi morala omogočati 
zamenjavo delodajalca, vrsto dela in 
sektor ter obdobje brezposelnosti za 
iskanje drugega dela in dostopno 
podporo;

Or. en

Predlog spremembe 87
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da zaradi vztrajanja pri 
kategoriji začasnega prebivališča, tudi ko 
ne gre za to, recimo v primeru sezonskih 
delavcev ali delavcev v sektorju IKT, 
položaj zadevnih delavcev pogosto ni v 
skladu z veljavno zakonodajo in predpisi o 

3. poudarja, da zaradi vztrajanja pri 
kategoriji začasnega prebivališča, tudi ko 
ne gre za to, recimo v primeru sezonskih 
delavcev ali delavcev v sektorju IKT, 
položaj zadevnih delavcev pogosto ni v 
skladu z veljavno zakonodajo in predpisi o 
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mobilnosti, kar v številnih primerih vodi do 
nižjega življenjskega standarda, slabših 
delovnih pogojev in morebitnih kršitev 
človekovih pravic;

mobilnosti, kar v številnih primerih vodi do 
nižjega življenjskega standarda, slabih 
delovnih pogojev in morebitnih kršitev 
človekovih pravic; poziva države članice, 
naj zagotovijo zdrave življenjske razmere 
in varnost prebivališča ter izpolnjevanje 
standardov o varnosti in zdravju na 
delovnem mestu;

Or. en

Predlog spremembe 88
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da zaradi vztrajanja pri 
kategoriji začasnega prebivališča, tudi ko 
ne gre za to, recimo v primeru sezonskih 
delavcev ali delavcev v sektorju IKT, 
položaj zadevnih delavcev pogosto ni v 
skladu z veljavno zakonodajo in predpisi o 
mobilnosti, kar v številnih primerih vodi do 
nižjega življenjskega standarda, slabših 
delovnih pogojev in morebitnih kršitev 
človekovih pravic;

3. poudarja, da zaradi vztrajanja pri 
kategoriji začasnega prebivališča, tudi ko 
ne gre za to, recimo v primeru sezonskih 
delavcev ali delavcev v sektorju IKT, 
položaj zadevnih delavcev pogosto ni v 
skladu z veljavno zakonodajo in predpisi o 
mobilnosti, kar v številnih primerih vodi do 
nižjega življenjskega standarda, slabših 
delovnih pogojev in morebitnih kršitev 
človekovih pravic; hkrati poudarja, da je 
treba zaščititi notranji trg in prost pretok 
delovne sile ter se izogibati nasprotnim 
ukrepom;

Or. en

Predlog spremembe 89
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da zaradi vztrajanja pri 
kategoriji začasnega prebivališča, tudi ko 

3. poudarja, da zaradi vztrajanja pri 
kategoriji začasnega prebivališča, tudi ko 
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ne gre za to, recimo v primeru sezonskih 
delavcev ali delavcev v sektorju IKT, 
položaj zadevnih delavcev pogosto ni v 
skladu z veljavno zakonodajo in predpisi o 
mobilnosti, kar v številnih primerih vodi do 
nižjega življenjskega standarda, slabših 
delovnih pogojev in morebitnih kršitev 
človekovih pravic;

ne gre za to, recimo v primeru sezonskih 
delavcev ali delavcev v sektorju IKT, 
položaj zadevnih delavcev pogosto ni v 
skladu z veljavno zakonodajo in predpisi o 
mobilnosti, kar v številnih primerih vodi do 
nižjega življenjskega standarda, slabših 
delovnih pogojev in morebitnih kršitev 
človekovih pravic, izgubo kritja 
prispevkov za socialno varnost oziroma 
najmanj njihovo razdrobljenost;

Or. en

Predlog spremembe 90
Miriam Lexmann

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da zaradi vztrajanja pri 
kategoriji začasnega prebivališča, tudi ko 
ne gre za to, recimo v primeru sezonskih 
delavcev ali delavcev v sektorju IKT, 
položaj zadevnih delavcev pogosto ni v 
skladu z veljavno zakonodajo in predpisi o 
mobilnosti, kar v številnih primerih vodi do 
nižjega življenjskega standarda, slabših 
delovnih pogojev in morebitnih kršitev 
človekovih pravic;

3. poudarja, da zaradi vztrajanja pri 
kategoriji začasnega prebivališča, tudi ko 
ne gre za to, recimo v primeru sezonskih 
delavcev ali delavcev v sektorju IKT, 
položaj zadevnih delavcev pogosto ni v 
skladu z veljavno zakonodajo in predpisi o 
mobilnosti, kar v številnih primerih vodi do 
nižjega življenjskega standarda, slabših 
delovnih pogojev in morebitnih kršitev 
človekovih pravic; poudarja, da je treba 
spremljati delovne pogoje teh delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 91
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Marc Botenga

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da zaradi vztrajanja pri 
kategoriji začasnega prebivališča, tudi ko 
ne gre za to, recimo v primeru sezonskih 
delavcev ali delavcev v sektorju IKT, 
položaj zadevnih delavcev pogosto ni v 
skladu z veljavno zakonodajo in predpisi o 
mobilnosti, kar v številnih primerih vodi do 
nižjega življenjskega standarda, slabših 
delovnih pogojev in morebitnih kršitev 
človekovih pravic;

3. poudarja, da zaradi vztrajanja pri 
kategoriji začasnega prebivališča, tudi ko 
ne gre za to, recimo v primeru sezonskih 
delavcev ali delavcev v sektorju IKT, 
položaj zadevnih delavcev pogosto ni v 
skladu z veljavno zakonodajo in predpisi o 
mobilnosti, kar v številnih primerih vodi do 
prekarnega življenjskega standarda in 
delovnih pogojev in morebitnih kršitev 
človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 92
Anne Sander

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da zaradi vztrajanja pri 
kategoriji začasnega prebivališča, tudi ko 
ne gre za to, recimo v primeru sezonskih 
delavcev ali delavcev v sektorju IKT, 
položaj zadevnih delavcev pogosto ni v 
skladu z veljavno zakonodajo in predpisi o 
mobilnosti, kar v številnih primerih vodi do 
nižjega življenjskega standarda, slabših 
delovnih pogojev in morebitnih kršitev 
človekovih pravic;

3. poudarja, da zaradi vztrajanja pri 
kategoriji začasnega prebivališča, tudi ko 
ne gre za to, recimo v primeru sezonskih 
delavcev ali delavcev v sektorju IKT, 
položaj zadevnih delavcev morda ni v 
skladu z veljavno zakonodajo in predpisi o 
mobilnosti, kar v številnih primerih vodi do 
nižjega življenjskega standarda, slabših 
delovnih pogojev in morebitnih kršitev 
človekovih pravic;

Or. fr

Predlog spremembe 93
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da je pomembno 
odpraviti blokado pri reviziji direktive o 
modri karti, da bi EU postala privlačen 
prostor za svetovne talente in bi evropskim 
podjetjem zagotovili potrebne kompetence 
in ohranili njihovo konkurenčnost; poziva 
države članice, naj uporabijo sistem 
modre karte za visokokvalificirane 
delavce, ki prihajajo na delo v EU, ter 
spodbuja politike v skladu s sistemom 
modre karte, da bi bil ta sistem za delavce 
enostavnejši in privlačnejši;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo, naj prednostno 
poskrbi, da bo Evropski organ za delo 
začel v celoti delovati; poudarja, da je 
treba zagotoviti ustrezne informacije o 
pravicah delavcev in obveznostih 
delodajalcev v EU, tudi za delavce, ki so 
državljani tretjih držav; opozarja, da mora 
Evropski organ za delo usklajevati in 
podpirati ciljne preglede o napotitvah in 
neprijavljenem delu, tudi pri delavcih, ki 
so državljani tretjih držav;

Or. en
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Predlog spremembe 95
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da je treba pri delu bolje 
zaščititi migrante iz tretjih držav; poziva 
države članice in Komisijo, naj zagotovijo 
popolno socialno zaščito, minimalne 
standarde za nastanitev ter dostop do 
posvetovanja in informacij o veljavnih 
pravicah delavcev;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poziva k skupnemu evropskemu 
okviru s skupnimi pravili za zaščito in 
vključevanje državljanov tretjih držav iz 
različnih okolij in v različnem položaju, ki 
bi določal pravni status oseb iz tretjih 
držav v EU ter zagotavljal pravice in 
obveznosti delavcev iz tretjih držav; 
opozarja na veljavne direktive EU, kot sta 
direktiva o modri karti in o sezonskih 
delavcih (2014/36/EU), katerih glavni 
namen je odprtje zakonitih kanalov, a se 
slabo uporabljata in ne ustrezata 
sedanjemu okviru, zahtevam in potrebam; 
opozarja, da bi morala zakonodaja EU 
odpreti pot za dostojna delovna mesta, 
kjer se dosledno spoštuje načelo enake 
obravnave ter dostopnosti pravic 
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zaposlitve za vse;

Or. en

Predlog spremembe 97
Samira Rafaela

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poziva Komisijo in države članice, 
naj zaščitijo sezonske delavce, ki imajo 
bistveno vlogo v strateških gospodarskih 
sektorjih v EU ter naj določijo jasna 
pravila o njihovih pravicah; zagotoviti jim 
je treba enako obravnavo in zaščito kot 
lokalnim sodelavcem;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. opozarja na standarde zaščite za 
državljane tretjih držav, določene v 
direktivi o sezonskih delavcih 
(2014/36/EU); opozarja, da je treba 
določiti minimalne standarde za delovne 
inšpekcije v EU in tako izboljšati nadzor 
nad delovnimi pogoji;

Or. en
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Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 3 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3d. ugotavlja, da so lahko državljani 
tretjih držav napoteni neposredno iz tretje 
države v državo članico EU ali iz ene 
države članice EU v drugo, tako da pred 
napotitvijo v drugo državo članico 
pridobijo delovno dovoljenje v prvi državi 
članici; opozarja, da se direktivi o 
napotitvi delavcev na delo 96/71/ES in 
2018/957 ter direktiva 2014/67/EU o 
izvrševanju uporabljajo za napotitve 
državljanov tretjih držav znotraj EU; 
obžaluje, da socialni pravni red EU ne 
ščiti napotenih delavcev, ki so državljani 
tretjih držav, napotenih iz tretjih držav v 
EU; poudarja, da povečanje števila 
napotenih delavcev iz tretjih držav v EU 
samo po sebi ni problematično, 
zaskrbljujoče pa je povečanje števila 
zlorab, izkoriščanja in kršitev pravic 
delavcev v zvezi s to posebej ranljivo 
skupino delavcev; poziva Komisijo in 
države članice, naj okrepijo prizadevanja 
v boju proti izkoriščanju tudi v zvezi z 
napotenimi delavci, ki so državljani tretjih 
držav, vključno z zlorabami, kot so 
sklepanje pogodb s podizvajalci, 
agencijami za začasno delo in slamnatimi 
podjetji, navidezna samozaposlitev, 
navidezna napotitev in neprijavljeni 
napoteni delavci;

Or. en

Predlog spremembe 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
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Osnutek mnenja
Odstavek 3 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3e. poziva Komisijo, naj nemudoma 
preuči splošne zaposlitvene ter 
zdravstvene in varnostne razmere 
napotenih in sezonskih delavcev, ki so 
državljani tretjih držav, vključno z vlogo 
agencij za začasno delo, agencij za 
zaposlovanje, drugih posrednikov in 
podizvajalcev, da bi opredelili vrzeli pri 
zagotavljanju zaščite in morebitno potrebo 
po reviziji obstoječega zakonodajnega 
okvira, kot so zakonodajni okvir za 
zdravje in varnost pri delu, Direktiva 
2014/36/EU o sezonskih delavcih in 
Direktiva 2008/104/ES o delu prek agencij 
za zagotavljanje začasnega dela, ter da bi 
okrepili pripravljenost na pandemijo; 
poudarja, da pridobljene izkušnje niso 
uporabne zgolj v zvezi s krizo zaradi 
covida-19, temveč tudi za okrepitev z 
dokazi podprtega oblikovanja politik, da 
bi odpravili pomanjkljivosti zakonodaje 
EU in nacionalne zakonodaje tako v času 
krize kot v času normalnih razmer;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba izboljšati 
zbiranje podatkov in informacij o izvajanju 
zakonodaje EU z zagotavljanjem podpore 

4. poudarja, da je potrebno boljše 
usklajevanje med državami članicami, da 
bi izboljšali zbiranje podatkov in 



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

SL

za mreže strokovnjakov in raziskave ter s 
posredovanjem statističnih podatkov s 
strani držav članic;

informacij za učinkovito izvajanje 
migracijskih politik EU, vključno z 
zbiranjem informacij o povpraševanju po 
spretnostih in enakovrednem, da se 
zagotovi dosledna zakonodaja; poudarja, 
da bo zbiranje potrebnih podatkov 
zagotovilo potrebno podporo nevladnim 
organizacijam in združenjem, 
strokovnjakom in raziskovalni skupnosti s 
posredovanjem statističnih podatkov v 
realnem času;

Or. en

Predlog spremembe 102
Jeroen Lenaers

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba izboljšati 
zbiranje podatkov in informacij o izvajanju 
zakonodaje EU z zagotavljanjem podpore 
za mreže strokovnjakov in raziskave ter s 
posredovanjem statističnih podatkov s 
strani držav članic;

4. poudarja, da je treba izboljšati 
zbiranje podatkov, najboljših praks in 
informacij o izvajanju in prijavi delavcev, 
ki so državljani tretjih držav, na 
evropskem trgu dela; poziva Komisijo, naj 
izvede obsežno preiskavo trendov v zvezi z 
napotenimi državljani tretjih držav, in 
poudarja, da bodo glede na rezultate 
preiskave morda potrebni ukrepi politike 
na ravni EU ali nacionalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 103
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba izboljšati 
zbiranje podatkov in informacij o izvajanju 
zakonodaje EU z zagotavljanjem podpore 
za mreže strokovnjakov in raziskave ter s 

4. poziva Komisijo in države članice, 
naj opredelijo in obravnavajo razloge, 
zakaj EU ne pritegne svetovnih talentov, 
in poudarja, da je treba izboljšati zbiranje 
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posredovanjem statističnih podatkov s 
strani držav članic;

točnih in primerljivih podatkov in 
informacij o izvajanju zakonodaje EU ter o 
mobilnosti državljanov tretjih držav 
znotraj EU z zagotavljanjem podpore za 
mreže strokovnjakov in raziskave ter s 
posredovanjem statističnih podatkov s 
strani držav članic; poziva države članice 
in Komisijo, naj zagotovijo zbiranje 
podatkov o vplivu covida-19 na zakonite 
delovne migracije v EU;

Or. en

Predlog spremembe 104
Lukas Mandl

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba izboljšati 
zbiranje podatkov in informacij o izvajanju 
zakonodaje EU z zagotavljanjem podpore 
za mreže strokovnjakov in raziskave ter s 
posredovanjem statističnih podatkov s 
strani držav članic;

4. poudarja, da je treba izboljšati 
zbiranje podatkov in informacij o izvajanju 
zakonodaje EU z zagotavljanjem podpore 
za mreže strokovnjakov in raziskave ter s 
posredovanjem statističnih podatkov s 
strani držav članic; ter zagotoviti jasnejšo 
sliko različnih ciljnih skupin 
kvalificiranih delavcev, zlasti v sektorjih, v 
katerih se države članice soočajo s 
pomanjkanjem znanj in spretnosti;

Or. en

Predlog spremembe 105
Miriam Lexmann

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba izboljšati 4. poudarja, da je treba izboljšati 
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zbiranje podatkov in informacij o izvajanju 
zakonodaje EU z zagotavljanjem podpore 
za mreže strokovnjakov in raziskave ter s 
posredovanjem statističnih podatkov s 
strani držav članic;

zbiranje kakovostnih in primerljivih 
podatkov in informacij o izvajanju 
zakonodaje EU z zagotavljanjem podpore 
za mreže strokovnjakov in raziskave ter s 
posredovanjem statističnih podatkov s 
strani držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 106
Mounir Satouri

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da je treba izboljšati 
delovanje poti za pridobitev delovnih 
dovoljenj za migrante, ki niso državljani 
EU, da bi prišli v Evropo, ter zagotoviti 
spoštovanje pravic delavcev migrantov in 
beguncev; v zvezi s tem poziva Komisijo, 
naj regulira vse agencije za zaposlovanje, 
po možnosti prek Evropskega organa za 
delo;

Or. en

Predlog spremembe 107
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da je treba povečati 
sodelovanje in izmenjavo informacij med 
državami članicami, zlasti glede notranje 
mobilnosti v EU za državljane tretjih 
držav, s čimer bi lahko dokazali vso 
dodano vrednost in olajšali izvajanje 
predpisov EU o mobilnosti;
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Or. pl

Predlog spremembe 108
Mounir Satouri

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poudarja, da je treba okrepiti 
obstoječe pilotne projekte na področju 
zakonitih migracij v dialogu s sindikati in 
drugimi organizacijami, ki delajo z 
delavci migranti;

Or. en

Predlog spremembe 109
Mounir Satouri

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. poudarja, da je treba ustvariti 
okolje, ki je bolj naklonjeno vključevanju 
in varstvu pravic delavcev migrantov ne 
glede na njihova znanja in spretnosti ali 
raven plačila, status priseljenca ali 
državljanstvo, kar bi končno vodilo do 
evropskega zakonika o migracijah;

Or. en

Predlog spremembe 110
Mounir Satouri

Osnutek mnenja
Odstavek 4 d (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4d. poudarja, da morajo biti plačila v 
okviru skupne kmetijske politike pogojena 
s spoštovanjem veljavnih delovnih 
pogojev, ki izhajajo iz ustreznih 
kolektivnih pogodb ter nacionalnega in 
evropskega socialnega in delovnega 
prava;

Or. en

Predlog spremembe 111
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidže Alieva-Veli 
(Atidzhe Alieva-Veli), Irena Joveva

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da se je treba boriti proti 
nelojalni konkurenci med državljani držav 
članic in državljani tretjih držav z 
zagotavljanjem enake obravnave in 
ukrepanja za preprečevanje izkoriščanja 
delavcev.

5. poudarja, da se z različnim 
obravnavanjem državljanov tretjih držav 
spodkopava zmožnost EU, da privabi 
delavce; poziva države članice, naj 
zagotovijo učinkovito skladnost s 
skupnimi standardi, delovno zakonodajo 
in konvencijami za preprečevanje 
diskriminacije in izkoriščanja delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 112
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Marc Botenga, Leila Chaibi

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da se je treba boriti proti 
nelojalni konkurenci med državljani držav 
članic in državljani tretjih držav z 
zagotavljanjem enake obravnave in 

5. poudarja, da se je treba boriti proti 
nelojalni konkurenci med državljani držav 
članic in državljani tretjih držav z 
zagotavljanjem popolnoma enake 



PE657.374v01-00 58/74 AM\1213377SL.docx

SL
SL

ukrepanja za preprečevanje izkoriščanja 
delavcev.

obravnave na trgu dela, na delovnem 
mestu ter pri dostopu do sistemov 
socialnega varstva in transferjev in 
ukrepanja za preprečevanje izkoriščanja 
delavcev migrantov ne glede na njihov 
priseljenski status ter boj proti njemu;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da se je treba boriti proti 
nelojalni konkurenci med državljani držav 
članic in državljani tretjih držav z 
zagotavljanjem enake obravnave in 
ukrepanja za preprečevanje izkoriščanja 
delavcev.

5. poudarja, da se je treba boriti proti 
nelojalni konkurenci med državljani držav 
članic in državljani tretjih držav z 
zagotavljanjem popolnoma enake 
obravnave, zlasti v zvezi z zaposlovanjem, 
pravico do stavke in članstva v sindikatu, 
dostopom do socialnega varstva od prvega 
dne, dostopom do javnih storitev, 
socialnega varstva in izobraževanja, in 
ukrepanja za preprečevanje izkoriščanja 
delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 114
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da se je treba boriti proti 
nelojalni konkurenci med državljani držav 
članic in državljani tretjih držav z 

5. poudarja, da se je treba boriti proti 
nelojalni konkurenci med državljani držav 
članic in državljani tretjih držav z 
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zagotavljanjem enake obravnave in 
ukrepanja za preprečevanje izkoriščanja 
delavcev.

zagotavljanjem enake obravnave, zlasti v 
zvezi z zaposlovanjem, pravico do stavke 
in članstva v sindikatu, dostopom do 
socialnega varstva od prvega dne, 
dostopom do javnih storitev in 
izobraževanja, in ukrepanja za 
preprečevanje izkoriščanja delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 115
Jeroen Lenaers

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da se je treba boriti proti 
nelojalni konkurenci med državljani držav 
članic in državljani tretjih držav z 
zagotavljanjem enake obravnave in 
ukrepanja za preprečevanje izkoriščanja 
delavcev.

5. poudarja, da se je treba boriti proti 
nelojalni konkurenci med ponudniki 
storitev, državljani držav članic in 
državljani tretjih držav z zagotavljanjem 
enake obravnave in ukrepanja za 
preprečevanje izkoriščanja delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 116
Anne Sander

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da se je treba boriti proti 
nelojalni konkurenci med državljani držav 
članic in državljani tretjih držav z 
zagotavljanjem enake obravnave in 
ukrepanja za preprečevanje izkoriščanja 
delavcev.

5. poudarja, da se je treba boriti proti 
nelojalni konkurenci med državljani držav 
članic in državljani tretjih držav z 
zagotavljanjem enake obravnave in 
ukrepanja za preprečevanje zlorabe in 
izkoriščanja delavcev.

Or. fr
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Predlog spremembe 117
Cindy Franssen, Lukas Furlas (Loucas Fourlas), Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan 
Kanev

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj prednostno 
zagotovi, da bo Evropski organ za delo 
začel v celoti delovati; poudarja, da je 
treba zagotoviti ustrezne informacije o 
pravicah delavcev in obveznostih 
delodajalcev tudi v zvezi z delavci, ki so 
državljani tretjih držav, v EU; opozarja, 
da mora Evropski organ za delo 
usklajevati in podpirati ciljne inšpekcijske 
preglede napotitve in neprijavljenega dela 
tudi v zvezi z delavci, ki so državljani 
tretjih držav;

Or. en

Predlog spremembe 118
Samira Rafaela

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva države članice, naj 
sodelujejo v pilotnih projektih o zakonitih 
migracijah, ki jih je Komisija začela 
izvajati leta 2017 (Uresničevanje evropske 
agende o migracijah, COM(2017)0558), 
in naj dejavno spodbujajo vlogo, ki jo 
lahko imajo zakonite migracije na trgu 
dela. Poleg tega poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da bodo ti pilotni projekti 
vključujoči ter bodo zagotavljali enako 
obravnavo in enake možnosti za tretje 
državljane;
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Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je treba veljavno 
zakonodajo, kot je direktiva glede sankcij 
zoper delodajalce 2009/52/ES, ki določa 
ukrepe za zaščito delavcev pred zlorabami 
in izkoriščanjem na delovnem mestu, 
uporabljati in ustrezno izvajati v vseh 
državah članicah EU; poudarja pomen 
enake obravnave vseh delavcev, ki so 
državljani ali prihajajo iz druge države 
članice EU ali so državljani tretje države;

Or. en

Predlog spremembe 120
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Marc Botenga

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je potrebnih več 
možnosti za dovoljene migracije, za vstop 
ekonomskih migrantov in njihovo delo v 
EU ter uveljavljanje spoštovanja 
minimalnih pravic, dostojnih delovnih 
standardov in načela enakega 
obravnavanja v korist vseh delavcev ne 
glede na njihov priseljenski status, 
vključno z minimalnimi pravicami, ki 
zagotavljajo prehod iz neredne v redno 
zaposlitev;
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Predlog spremembe 121
Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. predlaga ukrepe, s katerimi bi se 
spodbujala zahteva, da se priseljenci, ki 
zakonito prebivajo v Uniji, opolnomočijo 
ter razvijejo znanja in spretnosti, potrebne 
na trgu dela, na katerega želijo vstopiti, in 
sicer s programi usposabljanja, ki 
povečujejo zaposljivost s prizadevanjem za 
odličnost;

Or. es

Predlog spremembe 122
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidže Alieva-Veli 
(Atidzhe Alieva-Veli), Irena Joveva

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo in države članice, 
naj okrepijo prizadevanja, da bi zadržale 
tuje študente po končanem študiju na 
univerzah EU; poudarja, da bi lahko z 
zagotovitvijo dostopa diplomantov do 
mobilnosti znotraj EU in veljavnih 
vizumov za iskalce zaposlitve povečali 
privlačnost EU kot celote;

Or. en
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Predlog spremembe 123
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je treba v predpisih 
EU ohraniti prožnost, da bo mogoče 
upoštevati specifične okoliščine 
posameznih držav članic in njihovega trga 
dela ter uporabljati neobvezne klavzule v 
direktivah;

Or. pl

Predlog spremembe 124
Radan Kanev

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je treba pravno 
zagotoviti nadaljnje priložnosti za 
mobilnost delovne sile znotraj Unije;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poudarja, da lahko počasni in 
pretirano birokratski postopki vplivajo na 
dostop beguncev in prosilcev za azil do 
izobraževanja in trga dela, kar sčasoma 
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poveča tveganje za neprijavljeno delo in 
ranljivost; poudarja, da dolgotrajno 
obravnavanje prošenj za mednarodno 
zaščito in neizvajanje registracije 
prosilcev za azil ob prihodu poleg tega, da 
ovirata pravočasen in zakonit dostop 
beguncev in prosilcev za azil do trga dela, 
tudi ustvarjata razmere za nastanek praks 
neprijavljenega dela ter vseh oblik 
izkoriščanja in zlorab;

Or. en

Predlog spremembe 126
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Marc Botenga, Leila Chaibi

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poziva Komisijo, naj prednostno 
zagotovi, da bo Evropski organ za delo 
začel v celoti delovati; poudarja, da je 
treba zagotoviti ustrezne informacije o 
pravicah delavcev in obveznostih 
delodajalcev tudi v zvezi z delavci, ki so 
državljani tretjih držav, v EU; opozarja, 
da mora Evropski organ za delo 
usklajevati in podpirati ciljne preglede, 
kar zadeva napotitve in neprijavljeno delo, 
tudi v zvezi z delavci, ki so državljani 
tretjih držav;

Or. en

Predlog spremembe 127
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poziva države članice, naj si bolj 
prizadevajo, da bi bile njihove države 
privlačnejše za mobilni človeški kapital na 
mednarodnem prizorišču, tudi za 
vlagatelje in poslovneže, ki vse bolj veljajo 
za dragoceno dobrino, ki jo je treba 
pritegniti;

Or. pl

Predlog spremembe 128
Cindy Franssen, Lukas Furlas (Loucas Fourlas), Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan 
Kanev

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poziva Komisijo in države članice, 
naj še naprej razvijajo zakonite poti za 
delovne migracije, pri čemer naj 
upoštevajo povpraševanje in potrebe 
nacionalnega trga dela ter se osredotočijo 
na poklice s sistemskim pomanjkanjem 
delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 129
Radan Kanev

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poudarja, da je treba zakonitim 
migrantom v Uniji zagotoviti ustrezne 
možnosti, da izkoristijo svoja poklicna 
znanja in spretnosti ter priložnosti za 
mobilnost v EU;
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Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. poziva k enakim možnostim za 
moške in ženske v vseh politikah in 
postopkih, ki so povezani z vključevanjem 
državljanov tretjih držav v družbo in na 
trg dela, pri čemer je treba upoštevati, da 
ženske pogosteje skrbijo za otroke, 
starejše ali druge odvisne družinske člane; 
opozarja, da je zagotavljanje 
kakovostnega in dostopnega otroškega 
varstva in oskrbe za druge vzdrževane 
osebe ter prožne ureditve dela in izvajanje 
obstoječe zakonodaje EU, kot je direktiva 
o usklajevanju poklicnega in zasebnega 
življenja, primer, kako izboljšati dostop do 
trgov dela za vse starše in oskrbovalce ter 
jim omogočiti krepitev gospodarske in 
družbene vloge;

Or. en

Predlog spremembe 131
Cindy Franssen, Lukas Furlas (Loucas Fourlas), Maria Walsh, Dennis Radtke

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. pozdravlja pobude Komisije za 
povezovanje gospodarskih in socialnih 
partnerjev na temo vključevanja na trg 
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dela; poudarja, da je treba nadaljevati 
pobude, kot so „delodajalci z združenimi 
močmi za spodbujanje vključevanja“, 
„evropsko partnerstvo za vključevanje“, 
„evropski dialog o znanjih in migracijah“, 
da bi spodbudili podporo in razumevanje 
koristi in pasti delovne migracije; v zvezi s 
tem poziva Komisijo in države članice, naj 
nadaljujejo dialog z gospodarskimi in 
socialnimi partnerji ter drugimi deležniki 
o delovni migraciji;

Or. en

Predlog spremembe 132
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Marc Botenga

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. ugotavlja, da so lahko državljani 
tretjih držav napoteni neposredno iz tretje 
države v državo članico EU ali iz ene 
države članice EU v drugo, tako da pred 
napotitvijo v drugo državo članico 
pridobijo delovno dovoljenje v prvi državi 
članici; opozarja, da se direktivi o 
napotitvi delavcev na delo 96/71/ES in 
2018/957 ter direktiva 2014/67/EU o 
izvrševanju uporabljajo za napotitve 
državljanov tretjih držav znotraj EU;

Or. en

Predlog spremembe 133
Radan Kanev

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. poudarja, da je treba kot predpogoj 
za lažjo mobilnost delovne sile izboljšati 
obstoječi sistem priznavanja poklicnih 
kvalifikacij med državami članicami EU;

Or. en

Predlog spremembe 134
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. opozarja na problem ljudi, ki 
delajo pod ravnjo svojih kvalifikacij; 
poziva države članice k tesnejšemu 
sodelovanju pri vzajemnem priznavanju 
kvalifikacij;

Or. pl

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 5 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5d. poudarja koristi izobraževanja pri 
dostopu do trga dela in vključevanju vanj; 
zato poziva h krepitvi evropskega ogrodja 
kvalifikacij za ustrezno priznavanje 
spretnosti, kompetenc in kvalifikacij, 
pridobljenih zunaj evropskih meja; poleg 
tega poziva države članice, naj priznajo in 
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potrdijo obstoječe spretnosti ter formalne 
in neformalne kompetence, talente in 
strokovno znanje migrantov in tretjih 
držav; poudarja, kako pomembno je vsem 
državljanom tretjih držav, zlasti dekletom 
in ženskam, mladim in osebam iz 
prikrajšanega okolja, zagotoviti dostop do 
formalnega, neformalnega in 
priložnostnega izobraževanja ter 
kakovostnega vseživljenjskega 
usposabljanja;

Or. en

Predlog spremembe 136
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Marc Botenga

Osnutek mnenja
Odstavek 5 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5d. poudarja, da povečanje števila 
napotenih delavcev iz tretjih držav v EU 
samo po sebi ni problematično, 
zaskrbljujoče pa je povečanje števila 
zlorab, izkoriščanja in kršitev pravic 
delavcev v zvezi s to posebej ranljivo 
skupino delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 137
Cindy Franssen, Lukas Furlas (Loucas Fourlas), Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan 
Kanev

Osnutek mnenja
Odstavek 5 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5d. poziva Komisijo, naj spodbuja 
financiranje partnerskih projektov za 
znanja in spretnosti, ki se osredotočajo na 
delovne migracije in vključevanje v okviru 
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Evropskega socialnega sklada + in Sklada 
za azil, migracije in vključevanje;

Or. en

Predlog spremembe 138
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Marc Botenga, Leila Chaibi

Osnutek mnenja
Odstavek 5 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5e. poziva Komisijo in države članice, 
naj okrepijo prizadevanja v boju proti 
izkoriščanju tudi v zvezi z napotenimi 
delavci, ki so državljani tretjih držav, 
vključno z zlorabami, kot so sklepanje 
pogodb s podizvajalci, agencijami za 
začasno delo in slamnatimi podjetji, 
navidezna samozaposlitev, navidezna 
napotitev in neprijavljeni napoteni 
delavci;

Or. en

Predlog spremembe 139
Cindy Franssen, Lukas Furlas (Loucas Fourlas), Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan 
Kanev

Osnutek mnenja
Odstavek 5 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5e. poudarja, da je treba stalno 
podpirati vseživljenjsko učenje tako za 
državljane držav članic EU kot za 
državljane tretjih držav, ki prebivajo v 
Evropski uniji, da bi spodbudili 
pridobivanje potrebnih znanj in spretnosti 
za delovanje na trgu dela;
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Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 5 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5e. poziva evropske institucije, naj 
nemudoma ponovno začnejo razpravo o 
reviziji direktive o modri karti in se 
premaknejo z mrtve točke v Svetu;

Or. en

Predlog spremembe 141
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Marc Botenga, Leila Chaibi

Osnutek mnenja
Odstavek 5 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5f. poudarja, da so neprijavljeni 
delavci iz tretjih držav v posebej ranljivem 
položaju brez varne zaposlitve in dostopa 
do socialne zaščite ter so izpostavljeni 
zlorabi; meni, da lahko neprijavljeni 
delavci, ki so državljani tretjih držav, še 
posebej težko prijavijo zlorabo, saj se 
bojijo, da bodo izgubili tako službo kot 
dom in stalno prebivališče; poziva 
Evropski organ za delo in države članice, 
naj okrepijo prizadevanja v boju proti 
neprijavljenemu delu, tako da učinkovito 
izvršujejo obveznosti delodajalcev, da 
odpravijo izkoriščanje ter prijavijo svoje 
delavce in uredijo njihov položaj; poziva, 
naj se med inšpektorati za delo in organi 
za migracije vzpostavijo požarni zidovi, da 
bi zagotovili spoštovanje pravic 
neregistriranih delavcev migrantov;
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Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 5 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5f. poudarja ključno delo, ki ga 
opravljajo socialni partnerji, civilna 
družba, lokalne in regionalne oblasti ter 
prostovoljske organizacije pri podpiranju 
krepitve vloge in vključevanju migrantov 
iz držav zunaj EU na trg dela ter pri 
zagotavljanju informacij delavcem 
migrantom, zlasti o njihovih pravicah in 
dolžnostih ter zaščiti, do katere so 
upravičeni; poziva tudi k polnemu 
vključevanju teh deležnikov v proces 
oblikovanja politik;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 5 g (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5g. meni, da je pomembno, da se 
državljanom tretjih držav in 
institucionalnim organom omogoči 
ustrezno usposabljanje o zaposlitveni 
zakonodaji, pravicah in dolžnostih, da se 
zagotovi, da ni izkoriščanja migrantov 
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prek praks neprijavljenega dela in drugih 
oblik hudega izkoriščanja delovne sile ali 
diskriminacije na delovnem mestu;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 5 h (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5h. poudarja dejstvo, da so razmere na 
trgu dela v državah gostiteljicah eden od 
odločujočih dejavnikov za zagotavljanje 
trajnostnega in uspešnega vključevanja 
državljanov tretjih držav; se zaveda, da se 
te osebe razlikujejo po starosti, 
spretnostih, znanju in ozadju; poudarja, 
da je raven brezposelnosti v EU, zlasti 
med mladimi in dolgoročna brezposelnost, 
v nekaterih državah in regijah še vedno 
zaskrbljujoča, ter bi morale Komisija in 
države članice še naprej prednostno 
obravnavati politike in naložbe, katerih 
cilj je ustvarjanje kakovostnih delovnih 
mest za vso družbo, še posebej 
najranljivejše osebe ne glede na njihov 
status in kraj rojstva; opozarja, da ukrepi 
za ustvarjanje kakovostnih delovnih mest 
za vse spodbujajo aktivne trge dela in rast, 
kar pozitivno vpliva na nacionalni BDP;

Or. en

Predlog spremembe 145
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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Osnutek mnenja
Odstavek 5 i (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5i. opozarja na pomen uporabe 
sredstev za vključevanje za dejanske 
ukrepe vključevanja in da se mora cilj 
vključevanja državljanov tretjih držav na 
trg dela odražati v tem, da se Evropskemu 
socialnemu skladu+ pripisuje večji 
pomen; poudarja, da temu skladu niso 
bila dodeljena zadostna sredstva glede na 
velike izzive in število ključnih pobud, ki 
naj bi se iz njega financirale, ter poziva k 
naložbam in dodatnim sredstvom;

Or. en


