
PR\1212618SK.docx PE657.255v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2019 – 2024

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

2020/2010(INI)

9.10.2020

NÁVRH SPRÁVY
o nových spôsoboch legálnej migrácie pracovnej sily
(2020/2010(INI))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Miriam Dalli

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*):
Elżbieta Rafalska, Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

(*) Pridružený výbor – článok 57 rokovacieho poriadku



PE657.255v01-00 2/11 PR\1212618SK.docx

SK

PR_INI

OBSAH

strana

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU .......................................................3

DÔVODOVÁ SPRÁVA...........................................................................................................10



PR\1212618SK.docx 3/11 PE657.255v01-00

SK

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o nových spôsoboch legálnej migrácie pracovnej sily
(2020/2010(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, najmä na jej článok 3 ods. 2, a na Zmluvu 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), najmä na jej článok 79,

– so zreteľom na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, najmä 
na článok 2 protokolu 4,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej článok 45,

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948, najmä na jej článok 
13,

– so zreteľom na medzinárodné pracovné normy týkajúce sa migrácie pracovnej sily, 
ktoré prijala Medzinárodná konferencia práce v rámci Medzinárodnej organizácie práce, 
a na Medzinárodný dohovor o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a členov 
ich rodín prijatý Valným zhromaždením OSN 18. decembra 1990,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. mája 2015 s názvom Európska migračná 
agenda (COM(2015)0240),

– so zreteľom na oznámenia Komisie zo 6. apríla 2016 s názvom Smerom k reforme 
spoločného európskeho azylového systému a zlepšeniu možností legálnej migrácie 
do Európy (COM(2016)0197) a z 12. septembra 2018 s názvom Rozšírenie možností 
legálnej migrácie do Európy: nevyhnutná súčasť vyváženej a komplexnej migračnej 
politiky (COM(2018) 0635),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 23. septembra 2020 o novom pakte o migrácii 
a azyle (COM(2020)0609),

– so zreteľom na akčný plán a politické vyhlásenie prijaté na samite Európskej únie 
a Afriky o migrácii, ktorý sa konal vo Vallette 11. a 12. novembra 2015, najmä na ich 
príslušné časti týkajúce sa legálnej migrácie a mobility,

– so zreteľom na globálny pakt o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii 
z 10. decembra 2018,

– so zreteľom na Núdzový trustový fond EÚ pre Afriku,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. apríla 2016 o situácii v Stredozemí a potrebe 
holistického prístupu EÚ k migrácii1,

1 Ú. v. EÚ C 58, 15.2.2018, s. 9.
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– so zreteľom na pracovný dokument z 15. januára 2016 o vytváraní primeraných 
legálnych spôsobov ekonomickej migrácie2,

– so zreteľom na štúdie tematického oddelenia pre práva občanov a ústavné veci 
generálneho riaditeľstva pre vnútorné politiky zo septembra 2015 o skúmaní nových 
ciest pre právne predpisy v oblasti migrácie pracovnej sily do Európskej únie 
a z októbra 2015 o spolupráci EÚ s tretími krajinami v oblasti migrácie, ako aj na štúdiu 
EPRS z marca 2019 s názvom The cost of non-Europe in the area of legal migration 
(Náklady v prípade nekonania na úrovni EÚ v oblasti legálnej migrácie),

– so zreteľom na kontrolu vhodnosti právnych predpisov EÚ o legálnej migrácii 
z 29. marca 2019 (ďalej len „kontrola vhodnosti“),

– so zreteľom na štúdie Európskej migračnej siete,

– so zreteľom na štúdie Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,

– so zreteľom na činnosť a správy osobitného spravodajcu OSN pre ľudské práva 
migrantov,

– so zreteľom na činnosť, správy a uznesenia Rady Európy,

– so zreteľom na činnosť a správy Medzinárodnej organizácie pre migráciu,

– so zreteľom na acquis EÚ o legálnej migrácii pracovnej sily rozvíjajúce sa v rokoch 
2004 až 2016, ktoré upravuje podmienky vstupu a pobytu a práva pracovníkov z tretích 
krajín, a ktoré obsahuje:

– smernicu Rady 2009/50/ES z 25. mája 2009 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych 
príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania (smernica 
o modrej karte)3,

– smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/98/EÚ z 13. decembra 2011 
o jednotnom postupe vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt 
a zamestnanie na území členského štátu pre štátnych príslušníkov tretích krajín 
a o spoločnom súbore práv pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom 
v členskom štáte4,

– smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/36/EÚ z 26. februára 2014 
o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účel 
zamestnania ako sezónni pracovníci5,

2 PE573.223v01-00.
3 Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009, s. 17.
4 Ú. v. EÚ L 343, 23.12.2011, s. 1.
5 Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 375.
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– smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/66/EÚ z 15. mája 2014 o podmienkach 
vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci vnútropodnikového 
presunu6,

– smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 
o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, 
štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov 
alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair7,

– so zreteľom na návrh Komisie zo 7. júna 2016 týkajúci sa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín 
na účely vysoko kvalifikovaného zamestnania (COM(2016)0378) a na príslušné pozície 
prijaté Európskym parlamentom a Radou v roku 2017,

– so zreteľom na smernice, ktorými sa upravujú podmienky vstupu a pobytu a práva 
všeobecnejších kategórií štátnych príslušníkov tretích krajín, ako sú smernice o práve 
na zlúčenie rodiny a o postavení štátnych príslušníkov tretích štátov s dlhodobým 
pobytom,

– so zreteľom na smernice, ktorými sa upravujú podmienky vstupu a pobytu pre kategórie 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nevstupujú do EÚ na účely práce, ale môžu tak 
činiť, ako sú smernice, ktoré priznávajú osobám požívajúcim medzinárodnú ochranu 
právo na prístup k zamestnaniu a samostatnú zárobkovú činnosť po uznaní ich 
postavenia alebo udeľujú žiadateľom o medzinárodnú ochranu prístup na trh práce 
najneskôr do deviatich mesiacov od podania ich žiadosti,

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
(A9-0000/2020),

1. vychádza zo skutočnosti, že ľudia sú neustále v pohybe a že je potrebné riadiť migráciu 
správnym spôsobom; je presvedčený, že pri riešení otázky legálnej migrácie je 
najvhodnejšie začať s najzreteľnejšímí zlepšeniami politiky a prejsť k ambicióznejším 
reformám;

Súčasný legislatívny rámec EÚ

2. konštatuje, že článok 79 ZFEÚ zabezpečuje riadenie legálnej migrácie na úrovni Únie 
a zaväzuje členské štáty, aby rozvíjali spoločnú prisťahovaleckú politiku vrátane 
spoločných pravidiel o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích 
krajín a práv, ktoré im prináležia po získaní legálneho pobytu v EÚ; domnieva sa, 
že článok 79 ods. 5 výslovne vyhradzuje členským štátom právo určiť počty 
prijímaných štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí prichádzajú na ich územie 

6 Ú. v. EÚ L 157, 27.5.2014, s. 1. Zamestnanci presunutí v rámci podniku sú dočasne vyslaní z podniku mimo EÚ, 
aby pracovali v subjekte v rámci EÚ patriacom do rovnakej skupiny podnikov.
7 Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016, s. 21.
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z tretích krajín s cieľom nájsť si prácu;

3. zdôrazňuje pozitívne účinky rámca EÚ na legálnu migráciu, ktoré identifikovala 
Komisia vo svojej kontrole vhodnosti, vrátane určitého stupňa harmonizácie 
podmienok, postupov a práv a zvýšenej právnej istoty pre štátnych príslušníkov tretích 
krajín, zamestnávateľov a správne orgány;

4. pripomína, že súčasný rámec regulujúci legálnu migráciu do Únie je roztrieštený, 
zameriava sa iba na konkrétne kategórie pracovníkov, nepristupuje k týmto kategóriám 
rovnako a umožňuje existenciu paralelných vnútroštátnych legislatívnych rámcov, čo 
vedie k ich vzájomnej konkurencii a konkurencii s rámcom Únie;

5. je presvedčený, že takýto prístup slúži iba na uspokojenie krátkodobých potrieb a nie je 
v súlade s cieľom Únie, ktorým je komplexný prístup k migračnej politike;

6. zdôrazňuje, že Komisia vo svojej kontrole vhodnosti dospela k podobnému záveru 
a určila potrebu riešiť nezrovnalosti, medzery a nedostatky prostredníctvom širokej 
škály opatrení vrátane legislatívnych opatrení;

Prijatie zjednodušeného prístupu

7. poukazuje na to, že súčasný právny rámec a rozdielne vykonávanie existujúcich smerníc 
členskými štátmi majú za následok množstvo nezrovnalostí pre štátnych príslušníkov 
tretích krajín, pokiaľ ide o rovnaké zaobchádzanie, podmienky vstupu a opätovného 
vstupu, pracovné povolenie, pobytový status, mobilitu v rámci EÚ, koordináciu 
sociálneho zabezpečenia, uznávanie kvalifikácií a zlúčenie rodiny; zdôrazňuje, že tieto 
nezrovnalosti zároveň spôsobujú ťažkosti podnikom, ktoré zamestnávajú štátnych 
príslušníkov tretích krajín8;

8. zdôrazňuje pridanú hodnotu, ktorú má rámec Únie pre legálnu migráciu ako súčasť 
holistického prístupu k migrácii, pretože poskytuje príležitosti prostredníctvom 
legálnych ciest pre tých, ktorí si hľadajú prácu, podporuje usporiadanejšiu migráciu, 
priťahuje pracovníkov, ktorých trhy práce EÚ potrebujú, a zabezpečuje, že sa 
s pracovníkmi z tretích krajín zaobchádza v súlade so základnými právami v EÚ;

9. opakuje, že lepšie a dôslednejšie vykonávanie súčasného legislatívneho rámca a lepšie 
presadzovanie práv stanovených v existujúcich smerniciach sú prvými praktickými 
krokmi, ktoré treba prijať;

10. odporúča, aby sa legislatívny rámec zjednodušil a harmonizoval zosúladením 
ustanovení o postupoch podávania žiadostí, dôvodoch prijatia a zamietnutia, procesných 
zárukách, rovnakom zaobchádzaní, prístupe na trh práce, zlúčení rodiny a mobilite 
v rámci EÚ s platnými smernicami o legálnej migrácii;

11. vyzýva Komisiu, aby navrhla príslušné legislatívne opatrenia na zlepšenie existujúcich 

8 Kontrolou vhodnosti sa identifikovali nasledujúce hlavné oblasti, v ktorých pretrvávajú problémy týkajúce sa 
vnútornej súdržnosti: postupy podávania žiadostí, podmienky prijímania a pobytu (vrátane dôvodov zamietnutia 
a odňatia), podmienky rovnakého zaobchádzania, mobilita v rámci EÚ a zlúčenie rodiny.
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smerníc prostredníctvom ich zosúladenia s najpriaznivejšími ustanoveniami;

Zlepšenie mobility v rámci EÚ 

12. zdôrazňuje skutočnosť, že mobilita štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci EÚ je 
kľúčovým prvkom politiky EÚ v oblasti legálnej migrácie, pretože poskytuje jasnú 
pridanú hodnotu, ktorú nemožno dosiahnuť na úrovni členských štátov; pripomína, 
že voľný pohyb pracovníkov pomáha zosúladiť dopyt s ponukou na trhoch práce EÚ;

13. zdôrazňuje, že harmonizovanejšie pravidlá uľahčujúce mobilitu v rámci EÚ by 
podnecovali štátnych príslušníkov tretích krajín, predstavovali by pozitívne opatrenia 
pre zamestnávateľov a pomohli by členským štátom vyplniť medzery na ich trhoch 
práce; okrem toho zdôrazňuje, že by to umožnilo štátnym príslušníkom tretích krajín, 
ktorí už majú pobyt na území EÚ, zlepšovať svoje vyhliadky na integráciu;

14. konštatuje, že nedávno prijaté smernice o študentoch, výskumných pracovníkoch 
a zamestnancoch presunutých v rámci podniku udeľujú štátnym príslušníkom tretích 
krajín ďalekosiahlejšie práva na mobilitu ako predtým prijaté smernice o legálnej 
migrácii, napríklad pôvodná smernica o modrej karte;

15. odporúča, aby sa ako prvý krok k zjednodušeniu posilnili práva na mobilitu v rámci EÚ 
v existujúcich smerniciach o legálnej migrácii; opakuje, že Komisia by mala navrhnúť 
príslušné legislatívne kroky;

Vytvorenie talentovej základne

16. zdôrazňuje potrebu zavedenia nových nástrojov, ktoré by umožnili spájať 
zamestnávateľov s ich budúcimi zamestnancami; zdôrazňuje skutočnosť, že 
zamestnávatelia a štátni príslušníci tretích krajín potrebujú lepšie informácie o legálnej 
migrácii do EÚ a že je potrebné zintenzívniť štruktúrovaný a zmysluplný dialóg 
s príslušnými tretími krajinami o legálnej migrácii;

17. navrhuje preto zavedenie platformy EÚ v oblasti talentovej základne, ktorá by slúžila 
ako jednotné kontaktné miesto pre pracovníkov z tretích krajín, zamestnávateľov EÚ 
a vnútroštátne správne orgány; odporúča, aby sa táto platforma vzťahovala na všetky 
odvetvia zamestnanosti vrátane tých so stredným alebo nízkym príjmom; konštatuje, 
že zapojenie verejných služieb zamestnanosti do takejto platformy v EÚ aj v krajinách 
pôvodu by mohlo pomôcť zlepšiť vzájomné partnerstvá;

18. odporúča, aby sa uľahčilo uznávanie a certifikácia diplomov, osvedčení a iných 
odborných kvalifikácií vrátane formálneho a neformálneho získavania zručností 
v tretích krajinách; trvá na tom, aby členské štáty v súlade s odporúčaním Rady z roku 
2012 bezodkladne zaviedli mechanizmy a opatrenia na potvrdzovanie odbornej praxe 
a neformálneho a informálneho učenia sa9;

Posilňovanie vzťahov s tretími krajinami a podpora právnych postupov

9 Odporúčanie Rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa 
(Ú. v. EÚ C 398, 22.12.2012, s. 1).
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19. podporuje globálnu a regionálnu spoluprácu v oblasti migrácie s cieľom posilniť 
dostupnosť a flexibilitu spôsobov legálnej migrácie; je aj naďalej presvedčený, 
že zvýšenie počtu možností legálnej migrácie by pomohlo znížiť nelegálnu migráciu, 
oslabiť obchodné modely zločinných prevádzačov, obmedziť obchodovanie s ľuďmi 
a vykorisťovanie pracovnej sily, zvýšiť rovnosť príležitostí pre všetkých pracovníkov 
a ponúknuť legálnu cestu tým, ktorí sa pokúšajú nelegálne migrovať do Únie;

20. zdôrazňuje dôležitú úlohu remitencií a výhod, ktoré bezpečná, legálna a riadená 
migrácia poskytuje vysielajúcim aj prijímajúcim krajinám; podporuje úsilie zamerané 
na riešenie problémov „úniku mozgov“ a „získavania mozgov“ ďalším vývojom 
nástrojov, ktoré umožňujú okružnú migráciu;

Vypracovanie legislatívneho rámca EÚ

21. pripomína, že EÚ v globálnej súťaži o talenty zaostáva; je naďalej odhodlaný usilovať 
sa o zmysluplnú revíziu smernice o modrej karte s cieľom priniesť pridanú hodnotu, 
pokiaľ ide o harmonizáciu, uznávanie schopností, zjednodušenie postupov a zlepšenie 
mobility v rámci EÚ;

22. zastáva názor, že politika EÚ v oblasti legálnej migrácie by mala reagovať 
na nedostatok pracovných síl; odporúča, aby Únia vypracovala svoj legislatívny rámec, 
ktorý by sa vo väčšej miere vzťahoval na štátnych príslušníkov tretích krajín 
hľadajúcich prácu v zamestnaní s nízkou alebo strednou kvalifikáciou10;

23. v tejto súvislosti poznamenáva, že štátni príslušníci tretích krajín sú často zamestnaní 
v odvetví poskytovania domácej starostlivosti11; žiada Komisiu, aby predložila návrh 
smernice, v ktorej sa stanovia podmienky vstupu a pobytu opatrovateľov v domácnosti;

24. vyzýva Komisiu, aby zvážila zavedenie celoeurópskeho systému na prilákanie 
samostatne zárobkovo činných osôb a/alebo podnikateľov, najmä s cieľom uľahčiť ich 
cezhraničné činnosti;

25. uznáva, že odvetvové smernice nie sú všeliekom ani pre potreby trhu práce v EÚ, 
ani pre otázku legálnej migrácie vo všeobecnosti; je presvedčený, že zo strednodobého 
hľadiska musí EÚ upustiť od odvetvového prístupu a prijať kódex prisťahovalectva, 
v ktorom sa stanovia všeobecné pravidlá upravujúce vstup a pobyt všetkých štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí hľadajú zamestnanie v Únii;

26. poukazuje na to, že takýto zastrešujúci legislatívny nástroj by odstránil rozdielne 
požiadavky stanovené členskými štátmi a priniesol by potrebné zjednodušenie 
a harmonizáciu pravidiel bez diskriminácie voči akémukoľvek odvetviu zamestnanosti 
alebo typu zamestnanca;

°

10 Pozri napr. Európska migračná sieť, Určovanie nedostatku pracovných síl a potrieb pracovnej migrácie z tretích 
krajín v EÚ, Európska komisia, Brusel, 2015.
11 Pozri aj: EPRS, Náklady v prípade nekonania na úrovni EÚ v oblasti legálnej migrácie, Európsky parlament, 
Brusel, 2019, s. 21 – 22.
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° °

27. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.



PE657.255v01-00 10/11 PR\1212618SK.docx

SK

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Predsedníčka Európskej komisie Ursula Von der Leyen vo svojom prejave1 o stave Únie v roku 
2020 označila vytvorenie legálnych ciest za súčasť kľúčových opatrení na riešenie nelegálnej 
migrácie v Európe. 

Bolo by skutočne naivné myslieť si, že existuje len jedno jediné riešenie. Migrácia, nelegálna 
či legálna, vždy bola a bude súčasťou našej histórie. Pri porozumení kľúčových výziev, ktorým 
čelí Európska únia a celý svet – ako sú zmena klímy, hladomor, vojny a nerovnosť – je zrejmé, 
že EÚ musí urobiť oveľa viac. 

Táto správa sa zaoberá legálnou migráciou pracovných síl a odporúča sa v nej postupný prístup 
založený na bezodkladnom riešení naliehavých problémov v snahe zvýšiť počet odvetví, 
na ktoré sa vzťahujú právne predpisy EÚ, a zamerať sa na komplexnejšiu reformu politiky EÚ 
v oblasti legálnej migrácie . V rámci EÚ však existujú oblasti, ktoré sa náležite neriešili: 
starnutie populácie, vykorisťovanie zahraničných pracovníkov, realita migrácie a globálne 
preteky o talenty.

Podľa správy o starnutí z roku 20192 bola takmer pätina obyvateľstva žijúceho v EÚ28 
na začiatku roka 2018 vo veku 65 rokov a viac. V správe sa predpovedá, že počas nasledujúcich 
troch desaťročí bude počet starších ľudí v Európskej únii (EÚ) pravdepodobne stúpať a v roku 
2050 dosiahne vrchol 149,2 milióna obyvateľov; ich relatívny podiel na celkovom počte 
obyvateľov sa tiež postupne zvýši a predpokladá sa, že v roku 2050 dosiahne 28,5 %.

Z tohto hľadiska, a to aj vrátane nedostatkov zistených na trhu práce, je nová politika v oblasti 
legálnej migrácie jedným zo štyroch pilierov vyváženého riadenia migrácie v EÚ. 

Európska komisia vo svojom oznámení o novom pakte o migrácii a azyle uznáva prínos, ktorý 
legálna migrácia prináša spoločnosti a hospodárstvu. Zatiaľ čo si členské štáty ponechávajú 
právo určiť počty prijímaných štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí prichádzajú na ich 
územie z tretích krajín s cieľom zamestnať sa, otvára sa príležitosť riešiť nedostatky na trhu 
práce a zároveň poskytovať týmto pracovníkom vhodné príležitosti a pracovné podmienky, 
ktoré sú im často odopierané.

V správe Agentúry pre základné práva z roku 20193 sa zdôraznilo vykorisťovanie migrujúcich 
pracovníkov vrátane štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí prichádzajú do EÚ, a štátnych 
príslušníkov EÚ, ktorí sa sťahujú do inej krajiny EÚ. Zahŕňalo to platy vo výške maximálne 
5 EUR za deň, splácanie dlhov obchodníkov predtým, ako si zarobili čo i len cent, 
a prespávanie v prepravných kontajneroch bez vody a elektriny. Správa objasnila aj neisté 
pracovné miesta v rôznych odvetviach vrátane poľnohospodárstva, stavebníctva, domácich 
prác, pohostinných služieb, výroby a dopravy.

1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/state_of_the_union_sk.pdf.
2 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19%E2%80%91681-EN-N.pdf/c701972f-
6b4e-b432-57d2-91898ca94893.
3 https://fra.europa.eu/en/news/2019/severe-labour-exploitation-migrant-workers-fra-report-calls-zero-tolerance-
severe-labour.
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Nemožno ignorovať ani situáciu vyvolanú ochorením COVID-19. Migrujúci a sezónni 
pracovníci často pracujú na neistých pracovných miestach so zlými pracovnými podmienkami 
a sú ubytovaní v nevyhovujúcich ubytovacích zariadeniach. Vytvorením vhodného právneho 
rámca pre túto situáciu by sa zabezpečil prístup k opatreniam na podporu príjmu, sociálnej 
ochrane a zdravotnej starostlivosti. 

Európska komisia hovorí o prilákaní zručností a talentov do EÚ. Trh práce EÚ skutočne čelí 
nedostatku špecifických zručností v rôznych odvetviach, či už ide o odvetvia nízkej, strednej 
alebo vysokej úrovne. V nedávno zverejnenom programe v oblasti zručností pre Európu 
Európska komisia uviedla4, že bude spolupracovať s členskými štátmi na vypracúvaní 
moderných a komplexných národných stratégií na podporu zručností a spojí svoje sily 
s verejnými pracovnými agentúrami jednotlivých štátov pri ich realizácii. Zároveň navrhuje, 
aby sa táto skutočnosť spojila s uplatnením strategickejšieho prístupu k legálnej migrácii 
zameraným na lepšie prilákanie a udržanie talentov.

Spravodajkyňa vo svojej správe upozorňuje na niekoľko bodov, vrátane skutočnosti, že právne 
predpisy EÚ o legálnej migrácii sú príliš roztrieštené. Vďaka rôznorodým pravidlám 
a predpisom je rámec EÚ pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ako aj pre samotné členské 
štáty nejasný a neatraktívny. Aj keď zostáva v právomoci členských štátov rozhodnúť, aké sú 
ich potreby trhu a koľko pracovných povolení by mali udeliť, je nevyhnutné zvýšiť koordináciu 
a spoluprácu a zároveň zabezpečiť to, aby sa s pracovníkmi z tretích krajín, rovnako ako 
s občanmi EÚ, zaobchádzalo v súlade so základnými právami v EÚ. Vyžaduje sa tiež 
intenzívnejší výskum s cieľom pochopiť integráciu neekonomických migrantov na trh práce, 
modely, pokiaľ ide o migráciu v rámci EÚ, a potrebné mechanizmy na zosúladenie profilov 
pracovných migrantov s potrebami pracovných trhov EÚ.
 
V tejto súvislosti spravodajca navrhuje vytvorenie talentovej základne: zodpovedajúcej 
platformy, ktorou by zabezpečilo účinné zosúladenie migrujúcich pracovníkov s požiadavkami 
trhu práce EÚ na medzinárodnej úrovni. Išlo by o jednotné kontaktné miesto, kde by 
zamestnávatelia mohli ponúkať voľné pracovné miesta vyžadujúce potrebné zručnosti a kde by 
si budúci zamestnanci mohli zistiť, po ktorých zručnostiach je dopyt. Platforma by sa využívala 
na optimalizáciu využívania súčasnej pracovnej sily v EÚ, na poskytovanie jasných informácií 
tým, ktorí ponúkajú svoje zručnosti, a tým, ktorí potrebujú špecifické zručnosti. Táto digitálna 
platforma by uľahčila prístup k dostupným informáciám, prepojila by podniky s inštitúciami 
alebo orgánmi a poskytla by spoľahlivé služby, pri ktorých by zamestnávatelia ani zamestnanci 
nemuseli čakať celé mesiace.

Komisia by navyše mala zvážiť zavedenie celoeurópskeho systému na prilákanie samostatne 
zárobkovo činných osôb a podnikateľov.

Je potrebný koordinovaný prístup. Súčasná roztrieštenosť právnych predpisov znamená, 
že pre rôzne skupiny pracovníkov, ako aj osoby usilujúce sa o zlúčenie svojej rodiny platia 
rôzne pravidlá a nariadenia. Túto situáciu navyše zhoršujú zložité postupy a nejednotnosť ich 
vykonávania.

Európska únia sa nachádza na dôležitej križovatke. Rozhodnutia prijaté dnes budú definovať 
Európu, v ktorej budeme žiť, ako aj ponúkané príležitosti a hodnoty, ktoré sa majú dodržiavať.

4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1196.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1196

