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NÁVRHY 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro zaměstnanost a 

sociální věci jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. bere na vědomí, že v roce 2011 žilo v členských státech EU-27 48,9 milionů osob, které se 

narodily v zahraničí (9,7 % celkového počtu obyvatelstva v Evropské unii), 16,5 milionů 

pocházelo z jiného členského státu EU (3,3 %) a 32,4 milionů ze zemí mimo EU (6,4 %); 

2. domnívá se, že vzájemný závazek v souvislosti s integrací může získat co nejširší podporu 

společnosti pouze tehdy, pokud se ho úspěšně podaří začlenit do různých politik a pokud 

členské státy tuto otázku aktivně a otevřeně projednají s veřejností a nabídnou 

důvěryhodné způsoby řešení problémů, které integrace v současnosti představuje; 

3. zdůrazňuje, že mobilita pracovní síly je důležitou a hodnotnou složkou ve stále více 

globalizované společnosti, která vděčí za svou prosperitu obchodu se zbožím a službami a 

významnému přínosu, jenž zabezpečují přistěhovalci; domnívá se, že spravedlivá účast na 

trhu práce je základní podmínkou integrace; 

4. zdůrazňuje, že důsledky demografických změn v Evropě se v nejbližších desetiletích zvýší, 

v důsledku toho, že společnost čelí stárnutí obyvatelstva, vyšší průměrné délce života a 

snížení počtu obyvatel v produktivním věku; bere na vědomí, že vzhledem ke zvýšené 

potřebě přistěhovalectví jsou inkluzivní a účinné politiky v oblasti přistěhovalectví velmi 

důležité; 

5. zdůrazňuje závazky učiněné s ohledem na strategii Evropa 2020 pro inteligentní, 

udržitelný a inkluzivní růst; podtrhuje v této souvislosti potencionální přínos lepší 

integrace přistěhovalců do pracovních trhů v řadě oblastí. 

6. vítá stávající nástroje EU pro vytváření integračních politik, např. síť vnitrostátních 

kontaktních míst pro integraci, evropskou internetovou stránku k integraci, evropskou 

příručku pro integraci, Evropský fond pro integraci, portál EU zaměřený na 

přistěhovalectví a evropské integrační moduly; 

7. upozorňuje, že integrace je nejúčinnější v místních komunitách a proto vyžaduje podporu 

EU pro vytváření integrační sítě místních a regionálních orgánů, která zahrnuje všechny 

orgány občanské společnosti, které působí na místní úrovni v souladu se zásadou „zdola 

nahoru“ a případně následováním příkladů projektů CLIP 1 , ERLAIM 2 , ROUTES, 

City2City a EUROCITIES; zdůrazňuje, že obce a města hrají v tomto ohledu zásadní 

úlohu a zasluhují si zvláštní podporu; 

8. domnívá se, že vstup a pobyt musejí být řízeny jasnými, spravedlivými a 

nediskriminačními pravidly, které musejí být v souladu s normami právního státu na 

vnitrostátní úrovni i na úrovni EU; zdůrazňuje, že kritéria vstupu musejí být srozumitelná 

a mít dlouhodobou platnost; bere na vědomí, že pokud jde o integraci, oprávnění 

                                                 
1 Evropské sítě měst pro politiku integrace migrantů na místní úrovni. 
2 Evropské regionální a místní orgány pro začleňování přistěhovalců. 
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k dlouhodobému pobytu v dohledné budoucnosti má zásadní význam; zdůrazňuje, že 

znalost jazyka je důležitá a měla by být podněcována a podporována, ale neměla by být 

používána jako kritérium pro výběr či znevýhodnění; 

9. domnívá se, že by zásada volného pohybu osob měla být mimo jiné uplatňována s cílem 

umožnit řádné fungování vnitřního trhu; bere na vědomí, že osoby, které přišly žít do 

Evropské unie by měly mít v rámci celé Unie možnost uplatňovat sociální a pracovně-

právní nároky, jichž získaly během svého pracovního života; 

10. zdůrazňuje, že jak zákonné, tak i nezákonné přistěhovalectví jsou běžným jevem a že je 

třeba společného právního rámce pro oblast přistěhovalecké politiky pro ochranu 

přistěhovalců a potencionálních obětí, a to zejména žen a dětí, které jsou zranitelné 

v případě různých forem organizovaného zločinu v souvislosti s přistěhovalectvím a 

obchodováním s lidmi; zdůrazňuje rovněž, že nezákonné přistěhovalectví může být 

zmírněno prostřednictvím společného právního rámce; 

11. domnívá se, že úspěšné začlenění rovněž zahrnuje účast na procesech rozhodování a 

zejména by měla být podporována účast přistěhovalců ve společnosti;  doporučuje proto 

rozšíření možností účasti přistěhovalců na životě společnosti a politickém 

spolurozhodování, jakož i podpory těchto osob, aby těchto příležitostí využily; 

12. poznamenává s odkazem na směrnice 2008/115/ES a 2009/52/ES, že nezákonné pracovní 

přistěhovalectví lze omezit nejen prostřednictvím účinné kontroly, ale i efektivnějším 

zpřístupněním příležitostí pro zákonné přistěhovalectví; 

13. zdůrazňuje, že s cílem zajistit úspěšnou integraci přistěhovalců musí být zajištěno 

prosazování protidiskriminačních předpisů a za jakákoli porušení musí být uplatňovány 

sankce; zdůrazňuje, že v této souvislosti je zejména důležité netolerovat žádnou 

diskriminaci na základě původu či náboženství; 

14. zdůrazňuje, že integrace je pokračující dvoustranný proces vyžadující zapojení jak 

příslušníků zemí mimo území EU, tak i hostitelské společnosti; vítá mnohé příklady 

osvědčených postupů po celé EU při integraci přistěhovalců, žadatelů o azyl a osob 

s mezinárodní ochranou, často prostřednictvím projektů realizovaných místními orgány, 

které hrají klíčovou úlohu při plnění cílů integrace; 

15. vnímá zavádění integračních opatření na místní, regionální a vnitrostátní úrovni jako 

významný výchozí bod; domnívá se, že je proto třeba zajistit nediskriminační přístup 

k sociálnímu pojištění a ke zdravotním systémům, jakož i podpůrná opatření zaměřená na 

konkrétní cílové skupiny v oblasti vzdělávání; zdůrazňuje, že ve všech členských státech 

je třeba vytvořit a dobře vybavit dostatečné mechanismy na boj proti diskriminaci, jakými 

jsou podávání stížností a poradenské systémy, se zvláštními pravomocemi pro účely 

ukládání sankcí; 

16. poznamenává, že mnohé členské státy nevynakládají dostatečné úsilí v oblasti integrace 

přistěhovalců a proto je ze strany orgánů stále vyžadováno cílené úsilí; domnívá se, že to 

lze rovněž přisoudit nesprávnému přístupu, v rámci něhož jsou přistěhovalci prezentováni 

jako bezpečnostní riziko; pozitivní příležitosti jsou velmi málo vnímány; domnívá se, že 
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v mnoha případech proto nejsou kvalifikace obdržené v domovském státě uznávány tak, 

jak by měly být;  

17. připomíná dokument EU o společných základních zásadách integrace přistěhovalců; 

vyjadřuje politování nad tím, že členské státy v současné době v plné míře nevyužívají 

evropského integračního fondu a připomíná, že cílem tohoto fondu je podporovat opatření 

členských států týkající se dodržování těchto společných základních zásad. 

18. bere na vědomí překážky a diskriminaci, jimž čelí zákonní přistěhovalci, pokud jde 

o přístup k zaměstnání; 

19. zdůrazňuje, že není vhodné využívat otázku pracovního přistěhovalectví k zastrašování 

veřejnosti; poznamenává, že vzhledem k předem utvořené představy založené na 

předsudcích a zášti ohrožují solidaritu, která tvoří základ společnosti a že populistické 

využívání tohoto tématu by mělo být tvrdě odmítáno; 

20. připomíná význam volebního práva pro přistěhovalce jako důležitého nástroje pro 

podporu integrace a aktivního občanství, a to zejména na místní úrovni; je znepokojen 

nedostatečným politickým zastoupením menšin na všech úrovních veřejné správy, a to 

včetně úrovně členských států a Evropského parlamentu; 

21. vyjadřuje politování nad zoufalou situací přistěhovalců bez dokladů a neúspěšných 

žadatelů o azyl v EU, z nichž mnozí jsou bez prostředků, a vyzývá k tomu, aby byla 

nalezena řešení za plného dodržování základních práv příslušných osob; poznamenává, že 

přistěhovalci bez dokladů mají velmi málo příležitostí k tomu, aby se mohli integrovat, a 

že otevření cesty k legalizaci by zlepšilo jejich vyhlídky na integraci; 

22. připomíná, že zhruba polovinu přistěhovalců v EU tvoří ženy; zdůrazňuje, že nezávislé 

právní postavení přistěhovalců pro ženy a právo pracovat pro partnera jsou klíčovými 

prvky pro zabezpečení účinné integrace; 

23. vyjadřuje politování nad nedávnými změnami v právních předpisech některých členských 

států týkajícími se práva na občanství při narození, jež mají za následek zvyšování počtu 

osob bez státní příslušnosti v EU. 

24. připomíná významnou úlohu hromadných sdělovacích prostředků při vytváření veřejného 

mínění o přistěhovalectví a integraci a vyzývá k odpovědnému novinářskému přístupu 

s cílem podporovat vzájemný respekt a chápání podobností a odlišností těch druhých; 

25. vítá vytvoření Evropského fóra pro integraci, které poskytuje platformu pro občanskou 

společnost, v rámci níž může diskutovat výzvy a priority otázek týkajících se integrace 

přistěhovalců; přivítal by silnější propojení mezi fórem a probíhajícím politickým a 

legislativním procesem na úrovni EU.  
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