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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi 
naslednje pobude:

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;

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

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;

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;

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;

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

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;

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;

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.

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

\\tradstudiopproj\PWF$\WF_SL\projects\FdR\1211\1211582ENPiv\v2\sl-SI\	https:\eur-lex.europa.eu\legal-content\SL\TXT\PDF\?uri=CELEX:52018DC0635&from=SL

