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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť 
a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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