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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a 
vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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