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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o novih poteh za zakonite delovne migracije
(2020/2010(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti člena 3(2), in Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (PDEU), zlasti člena 79,

– ob upoštevanju Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, zlasti člena 2 Protokola 4,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti člena 45,

– ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948, zlasti njenega 
13. člena,

– ob upoštevanju mednarodnih delovnih standardov o migraciji delavcev, ki jih je sprejela 
Mednarodna konferenca dela Mednarodne organizacije dela, ter Mednarodne 
konvencije o varstvu pravic vseh delavcev migrantov in članov njihovih družin, ki jo je 
Generalna skupščina OZN sprejela 18. decembra 1990,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 13. maja 2015 z naslovom Evropska agenda o 
migracijah (COM(2015)0240),

– ob upoštevanju sporočil Komisije z dne 6. aprila 2016 z naslovom K reformi skupnega 
evropskega azilnega sistema in krepitvi zakonitih poti v Evropo (COM(2016)0197) in z 
dne 12. septembra 2018 z naslovom Izboljšanje zakonitih poti v Evropo: nepogrešljiv 
del uravnotežene in celovite migracijske politike (COM(2018)0635),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 23. septembra 2020 o novem paktu o 
migracijah in azilu (COM(2020)0609),

– ob upoštevanju akcijskega načrta in politične izjave, sprejetih na vrhu med EU in Afriko 
o migracijah, ki je potekal 11. in 12. novembra 2015 v Valletti, zlasti njegovih ustreznih 
delov o migracijah in mobilnosti,

– ob upoštevanju globalnega dogovora o varnih, urejenih in zakonitih migracijah z dne 
10. decembra 2018,

– ob upoštevanju nujnega skrbniškega sklada EU za Afriko,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. aprila 2016 o razmerah v Sredozemlju in 
potrebi po celostnem pristopu EU k migraciji1,

– ob upoštevanju delovnega dokumenta z dne 15. januarja 2016 o razvoju ustreznih 

1 OJ C 58, 15.2.2018, str. 9.
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zakonitih ekonomskih migracijskih poti2,

– ob upoštevanju študij tematskega sektorja za pravice državljanov in ustavne zadeve GD 
za notranjo politiko iz septembra 2015 o preučitvi novih zakonodajnih možnosti na 
področju migracije delavcev v Evropsko unijo in iz oktobra 2015 o sodelovanju EU s 
tretjimi državami na področju migracije ter študije službe Evropskega parlamenta za 
raziskave iz marca 2019 o stroških neukrepanja na področju zakonite migracije,

– ob upoštevanju pregleda ustreznosti zakonodaje EU o zakoniti migraciji, ki ga je 
Komisija izvedla 29. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: pregled ustreznosti),

– ob upoštevanju študij Evropske migracijske mreže,

– ob upoštevanju študij Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj,

– ob upoštevanju dejavnosti in poročil posebnega poročevalca Združenih narodov o 
človekovih pravicah migrantov,

– ob upoštevanju dejavnosti, poročil in resolucij Sveta Evrope,

– ob upoštevanju dejavnosti in poročil Mednarodne organizacije za migracije,

– ob upoštevanju pravnega reda EU na področju zakonitih delovnih migracij, razvitega v 
obdobju 2004–2016, ki ureja pogoje za vstop in prebivanje ter pravice delavcev, ki so 
državljani tretjih držav, ter vključuje:

– Direktivo Sveta 2009/50/ES z dne 25. maja 2009 o pogojih za vstop in prebivanje 
državljanov tretjih držav za namene visokokvalificirane zaposlitve (direktiva o modri 
karti)3,

– Direktivo 2011/98/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o 
enotnem postopku obravnavanja vloge za enotno dovoljenje za državljane tretjih držav 
za prebivanje in delo na ozemlju države članice ter o skupnem nizu pravic za delavce 
iz tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici4,

– Direktivo 2014/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o 
pogojih za vstop in bivanje državljanov tretjih držav zaradi zaposlitve sezonskih 
delavcev5,

– Direktivo 2014/66/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o pogojih 
za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav v okviru premestitev znotraj podjetja6,

– Direktivo (EU) 2016/801 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o 
pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, 

2 PE573.223v01-00.
3 UL L 155, 18.6.2009, str. 17.
4 UL L 343, 23.12.2011, str. 1.
5 UL L 94, 28.3.2014, str. 375.
6 UL L 157, 27.5.2014, str. 1. Delavci, premeščeni znotraj podjetij, so napoteni iz podjetja s sedežem zunaj EU v 
podjetje, ki spada v isto skupino podjetij s sedežem v EU.
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študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev 
ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair7,

– ob upoštevanju predloga Komisije z dne 7. junija 2016 za direktivo Evropskega 
parlamenta in Sveta o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za 
namene visoko usposobljene zaposlitve (COM(2016)0378) in ustreznih stališč, ki sta jih 
leta 2017 sprejela Evropski parlament in Svet,

– ob upoštevanju direktiv, ki urejajo pogoje za vstop in prebivanje ter pravice drugih 
splošnejših kategorij državljanov tretjih držav, kot sta direktivi o pravici do združitve 
družine in o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas,

– ob upoštevanju direktiv, ki urejajo pogoje za vstop in prebivanje za kategorije 
državljanov tretjih držav, ki v EU ne vstopijo za namene dela, vendar jim je to 
dovoljeno, kot so direktive, ki upravičencem do mednarodne zaščite zagotavljajo 
pravico do dostopa do zaposlitve in samozaposlitve po priznanju njihovega statusa ali 
prosilcem za mednarodno zaščito zagotavljajo dostop do trga dela najpozneje v devetih 
mesecih po vložitvi njihove prošnje,

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (A9-0000/2020),

1. se opira na načelo, da smo ljudje neprestano v gibanju in da je treba migracije ustrezno 
upravljati; meni, da je za obravnavanje vprašanja zakonite migracije najbolje začeti z 
najočitnejšimi izboljšavami politike in prehajati na ambicioznejše reforme;

Veljavni zakonodajni okvir EU

2. ugotavlja, da člen 79 PDEU določa podlago za upravljanje zakonite migracije na ravni 
Unije in zavezuje države članice k razvoju skupne politike priseljevanja, vključno s 
skupnimi pravili o pogojih za vstop in prebivanje za državljane tretjih držav ter 
pravicami, ki jih imajo, ko zakonito prebivajo v Uniji; priznava, da člen 79(5) PDEU 
državam članicam pridržuje pravico, da določijo število sprejetih državljanov tretjih 
držav, ki prihajajo na njihovo ozemlje zaradi iskanja zaposlitve;

3. poudarja pozitivne učinke okvira EU za zakonito migracijo, ki jih je Komisija opredelila 
v svojem pregledu ustreznosti, med drugim stopnjo usklajenosti pogojev, postopkov in 
pravic ter večjo pravno varnost za državljane tretjih držav, delodajalce in uprave;

4. opozarja, da je obstoječi okvir, ki ureja zakonito migracijo v Unijo, razdrobljen in 
osredotočen le na posebne kategorije delavcev, ki jih neenako obravnava, poleg tega pa 
dovoljuje obstoj vzporednih nacionalnih zakonodajnih okvirov, ki si posledično 
konkurirajo med sabo znotraj okvira Unije;

7 UL L 132, 21.5.2016, str. 21.
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5. meni, da se s takim pristopom zadovoljujejo le kratkoročne potrebe in da ta pristop ni v 
skladu s ciljem Unije glede celovitega pristopa k migracijski politiki;

6. poudarja, da je Komisija v pregledu ustreznosti prišla do podobnega sklepa in ugotovila, 
da je treba sprejeti širok nabor ukrepov, tudi zakonodajnih, za odpravljanje neskladij, 
vrzeli in pomanjkljivosti;

Sprejetje poenostavljenega pristopa

7. poudarja, da sta sedanji pravni okvir in različno izvajanje obstoječih direktiv v državah 
članicah povzročila številna neskladja za državljane tretjih držav, kar zadeva enako 
obravnavo, pogoje za vstop in ponovni vstop, delovno dovoljenje, status rezidenta, 
mobilnost znotraj EU, usklajevanje sistemov socialne varnosti, priznavanje kvalifikacij 
in ponovno združitev družine; poudarja, da ta neskladja povzročajo težave tudi 
podjetjem, ki zaposlujejo državljane tretjih držav8;

8. poudarja dodano vrednost, ki jo okvir Unije za zakonito migracijo prinaša kot del 
celostnega pristopa k migraciji, saj zagotavlja zakonite možnosti za iskalce zaposlitve, 
spodbuja bolj urejeno migracijo, privablja delavce, ki jih potrebuje trg dela EU, in 
zagotavlja, da se delavci, ki so državljani tretjih držav, obravnavajo v skladu s 
temeljnimi pravicami v EU;

9. ponovno poudarja, da je treba v praksi najprej sprejeti ukrepe za boljše in bolj usklajeno 
izvajanje sedanjega zakonodajnega okvira ter boljše uveljavljanje pravic, določenih v 
obstoječih direktivah;

10. priporoča poenostavitev zakonodajnega okvira in njegovo uskladitev z določbami o 
postopkih obravnavanja vlog, razlogih za sprejem in zavrnitev, postopkovnih zaščitnih 
ukrepih, enaki obravnavi, dostopu do trga dela, enotnosti družine in mobilnosti znotraj 
EU v obstoječih direktivah o zakoniti migraciji;

11. poziva Komisijo, naj predlaga ustrezne zakonodajne ukrepe za izboljšanje obstoječih 
direktiv, tako da jih uskladi z najugodnejšimi določbami;

Izboljšanje mobilnosti znotraj EU 

12. poudarja, da je mobilnost državljanov tretjih držav znotraj EU ključni element politike 
EU o zakoniti migraciji, saj zagotavlja jasno dodano vrednost, ki je ni mogoče doseči na 
ravni držav članic; opozarja, da je prosti pretok delavcev prispeval k usklajevanju 
povpraševanja in ponudbe na trgih dela EU;

13. poudarja, da bi bolj usklajena pravila za olajšanje mobilnosti znotraj EU pomenila 
spodbudo za državljane tretjih držav in pozitiven ukrep za delodajalce, državam 
članicam pa bi pomagala zapolniti vrzeli na njihovih trgih dela; poudarja tudi, da bi 
državljanom tretjih držav, ki so že v EU, omogočala, da izboljšajo svoje možnosti za 

8 v pregledu ustreznosti je bilo ugotovljeno, da je največ težav z notranjo skladnostjo na naslednjih področjih: 
postopki obravnavanja vlog, pogoji za sprejem in prebivanje (tudi razlogi za zavrnitev in umik), pogoji za enako 
obravnavo, mobilnost znotraj EU in ponovna združitev družine;
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vključitev;

14. ugotavlja, da nedavno sprejete direktive o študentih in raziskovalcih ter delavcih, 
premeščenih znotraj podjetij, državljanom tretjih držav podeljujejo precej obsežnejše 
pravice do mobilnosti kot prej sprejete direktive o zakoniti migraciji, kot je prvotna 
direktiva o modri karti;

15. priporoča, naj se kot prvi ukrep za poenostavitev okrepijo pravice do mobilnosti znotraj 
EU v obstoječih direktivah o zakoniti migraciji; ponovna poudarja, da bi morala 
Komisija predlagati ustrezne zakonodajne ukrepe;

Vzpostavitev bazena talentov

16. poudarja, da so potrebna nova orodja, ki bodo delodajalce povezala s potencialnimi 
zaposlenimi; poudarja, da so potrebne boljše informacije o zakoniti migraciji v EU za 
delodajalce in državljane tretjih držav ter da je treba okrepiti strukturiran in smiseln 
dialog o zakoniti migraciji z ustreznimi tretjimi državami;

17. zato predlaga razvoj platforme EU za bazen talentov, ki bi se uporabljala kot enotna 
kontaktna točka za delavce, ki so državljani tretjih držav, delodajalce iz EU in 
nacionalne uprave; priporoča, naj zajema vse sektorje zaposlovanja, tudi tiste, ki štejejo 
za sektorje s srednjimi ali nizkimi plačami; ugotavlja, da bi vključitev javnih zavodov 
za zaposlovanje v take platforme v EU in državah izvora lahko prispevala k izboljšanju 
partnerstev med njimi;

18. priporoča, naj se olajša priznavanje in potrjevanje diplom, spričeval in drugih poklicnih 
kvalifikacij, vključno s formalnim in neformalnim pridobivanjem znanj in spretnosti v 
tretjih državah; vztraja, naj države članice nemudoma vzpostavijo mehanizme in 
ureditve za potrjevanje poklicnih izkušenj ter neformalnega in priložnostnega učenja v 
skladu s priporočilom Sveta iz leta 20129;

Krepitev odnosov s tretjimi državami in spodbujanje zakonitih poti

19. podpira globalno in lokalno sodelovanje na področju migracij za okrepitev 
razpoložljivosti in prilagodljivosti zakonitih migracijskih poti; ostaja prepričan, da bi s 
povečanjem števila zakonitih migracijskih poti zmanjšali nezakonite migracije, omajali 
poslovni model kriminalnih trgovcev, zmanjšali trgovino z ljudmi in izkoriščanje 
delavcev ter okrepili enake možnosti za vse delavce in ponudili zakonito možnost 
tistim, ki bi želeli v Unijo migrirati nezakonito;

20. opozarja na pomembno vlogo nakazil in na ugodnosti, ki jih državam pošiljateljicam in 
gostiteljicam nudijo varne, zakonite in urejene migracije; podpira prizadevanja za 
reševanje težav „bega možganov“ in „priliva možganov“ z nadaljnjim razvojem 
instrumentov, ki omogočajo krožno migracijo;

Razvoj zakonodajnega okvira EU

9 Priporočilo Sveta z dne 20. decembra 2012 o potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja (UL C 398, 
22.12.2012, str. 1).
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21. opozarja, da EU zaostaja v svetovni tekmi za talente; ostaja zavezan prizadevanjem za 
smotrn pregled direktive o modri karti, da bi se zagotovila dodana vrednost v smislu 
uskladitve, priznavanja znanj in spretnosti, poenostavitve postopkov in izboljšane 
mobilnosti znotraj EU;

22. meni, da bi se morala politika EU o zakoniti migraciji odzivati na pomanjkanje delovne 
sile; priporoča, naj Unija razvije zakonodajni okvir, ki bo v večjem obsegu zajemal 
državljane tretjih držav, ki iščejo zaposlitev, za katero se zahteva nižja ali srednja 
usposobljenost10;

23. v zvezi s tem ugotavlja, da so državljani tretjih držav pogosto zaposleni v sektorju 
oskrbe na domu11; poziva Komisijo, naj predloži osnutek direktive o določitvi pogojev 
za vstop in prebivanje negovalcev;

24. poziva Komisijo, naj razmisli o razvoju programa na ravni EU za privabljanje 
samozaposlenih in/ali podjetnikov, zlasti za olajšanje njihovih čezmejnih dejavnosti;

25. priznava, da sektorske direktive niso vsestranska rešitev niti za potrebe trga dela EU 
niti, splošneje, za vprašanje zakonite migracije; meni, da se mora EU srednjeročno 
oddaljiti od sektorskega pristopa in sprejeti zakonik o priseljevanju, v katerem bodo 
določena splošna pravila o vstopu in prebivanju vseh državljanov tretjih držav, ki iščejo 
zaposlitev v Uniji;

26. poudarja, da bi s splošnim zakonodajnim instrumentom odpravili različne zahteve, 
določene v državah članicah, ter zagotovili potrebno poenostavitev in uskladitev pravil 
brez diskriminacije katerega koli sektorja zaposlovanja ali vrste zaposlenega;

°
° °

27. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

10 Glej na primer Evropsko migracijsko mrežo, Determining labour shortages and the need for labour migration 
from third countries in the EU (Ugotavljanje pomanjkanja delovne sile in potrebe po delovni migraciji iz tretjih 
držav v EU), Evropska komisija, Bruselj, 2015.
11 Glej tudi: EPRS, The cost of non-Europe in the area of legal migration (Stroški neukrepanja na evropski ravni 
na področju zakonite migracije), Evropski parlament, Bruselj, 2019, str. 21 in 22.
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OBRAZLOŽITEV

Predsednica Evropske komisije Ursula Von der Leyen je v svojem govoru o stanju Unije leta 
20201 vzpostavitev zakonitih poti opredelila kot del ključnih ukrepov za obravnavanje migracij 
v Evropi. 

Naivno bi bilo misliti, da obstaja samo ena rešitev. Migracije, nezakonite ali zakonite, so vedno 
bile in bodo še naprej del naše zgodovine. Ko razumemo ključne izzive, s katerimi se srečujeta 
Evropska unija in svet – kot so podnebne spremembe, lakota, vojne in neenakost – postane 
jasno, da mora EU storiti veliko več. 

To poročilo obravnava zakonito delovno migracijo, pri čemer priporoča postopen pristop, ki 
temelji na treh korakih: najprej takojšnja obravnava nujnih vprašanj, nato prizadevanja za 
razširitev sektorjev, ki jih ureja pravo EU, in nazadnje razmislek o splošni reformi politike EU 
o zakoniti migraciji. EU se spoprijema z realnostjo, ki ni ustrezno obravnavana: starajoče se 
prebivalstvo, izkoriščanje tujih delavcev, dejansko stanje na področju migracij in globalna 
tekma za talente.

Glede na poročilo o staranju iz leta 20192 je bila skoraj petina prebivalcev, ki so na začetku leta 
2018 živeli v EU-28, starih 65 let ali več. Poročilo napoveduje, da se bo v naslednjih treh 
desetletjih število starejših oseb v Evropski uniji (EU) povečevalo in leta 2050 doseglo vrhunec 
s 149,2 milijona prebivalcev; njihov sorazmerni delež v celotnem prebivalstvu se bo prav tako 
postopno povečeval in naj bi leta 2050 znašal 28,5 %.

Če upoštevamo te podatke in opredeljene vrzeli na trgu dela, je nova politika o zakoniti 
migraciji eden od štirih stebrov uravnoteženega upravljanja migracij v EU. 

Evropska komisija v svojem sporočilu o novem paktu o migracijah in azilu priznava koristi, ki 
jih zakonita migracija zagotavlja družbi in gospodarstvu. Čeprav države članice ohranjajo 
pravico, da določijo število sprejetih državljanov tretjih držav, ki pridejo na njihovo ozemlje 
zaradi zaposlitve, je mogoče odpraviti vrzeli na trgu dela, obenem pa delavcem ponuditi prave 
priložnosti in delovne pogoje, ki jim zelo pogosto niso zagotovljeni.

V poročilu Agencije za temeljne pravice iz leta 20193 je izpostavljeno izkoriščanje delavcev 
migrantov, vključno z državljani tretjih držav, ki pridejo v EU, in državljanov EU, ki se 
preselijo v drugo državo EU. To vključuje plačilo v višini 5 EUR na dan, prisilno odplačilo 
dolgov trgovcem z ljudmi, preden delavci sploh kaj zaslužijo, in spanje v zabojnikih brez vode 
ali elektrike. Poročilo opozarja na prekarno zaposlovanje v različnih sektorjih, vključno s 
kmetijstvom, gradbeništvom, delom v gospodinjstvu, gostinstvom in turizmom, proizvodnjo in 
prometom.

1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/soteu_2020_en.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.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/soteu_2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19681-EN-N.pdf/c701972f-6b4e-b432-57d2-91898ca94893
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19681-EN-N.pdf/c701972f-6b4e-b432-57d2-91898ca94893
https://fra.europa.eu/en/news/2019/severe-labour-exploitation-migrant-workers-fra-report-calls-zero-tolerance-severe-labour
https://fra.europa.eu/en/news/2019/severe-labour-exploitation-migrant-workers-fra-report-calls-zero-tolerance-severe-labour
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Prav tako pa ni mogoče zanemariti razmer, ki so posledica covida-19. Delavci migranti in 
sezonski delavci imajo pogosto negotovo zaposlitev s slabimi delovnimi pogoji in 
podstandardno nastanitvijo. Ustrezen pravni okvir za te razmere bi zagotovil dostop do ukrepov 
dohodkovne podpore, socialne zaščite in zdravstvenega varstva. 

Evropska komisija govori o privabljanju znanj in spretnosti ter talentov v EU. Na trgu dela EU 
primanjkuje določenih znanj in spretnosti v različnih sektorjih, ki zaposlujejo tako 
visokokvalificirano kot tudi srednje- ali nizkokvalificirano delovno silo. V nedavno 
objavljenem programu znanj in spretnosti za Evropo je Evropska komisija navedla4, da bo 
sodelovala z državami članicami pri pripravi sodobnih in celovitih nacionalnih strategij na 
področju znanj in spretnosti ter združila moči z nacionalnimi javnimi zavodi za zaposlovanje 
za njihovo uresničitev. Predlaga tudi, da bi lahko združili z bolj strateškim pristopom k zakoniti 
migraciji, usmerjenim v boljše privabljanje in zadržanje talentov.

Poročevalka v svojem poročilu opozarja na več težav, vključno z dejstvom, da je zakonodaja 
EU o zakoniti migraciji zelo razdrobljena. Zaradi številnih različnih pravil in predpisov je okvir 
EU nejasen in neprivlačen tako za državljane tretjih držav kot za same države članice. Čeprav 
odločanje o tem, kaj njihov trg potrebuje in koliko delovnih dovoljenj bodo izdale, ostaja v 
pristojnosti držav članic, je treba povečati usklajevanje in sodelovanje ter zagotoviti, da se bodo 
delavci, ki so državljani tretjih držav, tako kot državljani EU obravnavali v skladu s temeljnimi 
pravicami v EU. Poleg tega so potrebne dodatne raziskave, da bi razumeli vključevanje 
neekonomskih migrantov na trg dela, vzorce mobilnosti znotraj EU in potrebne mehanizme za 
uskladitev profila delovnih migrantov s potrebami trgov dela EU.
 
V zvezi s tem poročevalka predlaga razvoj bazena talentov – uskladitveno platformo, ki bi 
zagotavljala učinkovito mednarodno usklajevanje delavcev migrantov s potrebami na trgih dela 
EU, tj. točko „vse na enem mestu“, prek katere bi delodajalci lahko oglaševali potrebna znanja 
in spretnosti, morebitni zaposleni pa pridobivali informacije o tem, po katerih znanjih in 
spretnostih se povprašuje. Platforma bi se uporabljala za optimizacijo uporabe obstoječe 
delovne sile v EU, da bi se zagotavljale jasne informacije tistim, ki ponujajo svoja znanja in 
spretnosti, ter tistim, ki potrebujejo določena znanja in spretnosti. Digitalna platforma bi 
olajšala izmenjavo razpoložljivih informacij, saj bi podjetja povezala z institucijami in organi, 
ter delodajalcem in zaposlenim zagotavljala zanesljivo storitev brez večmesečnih zamud.

Poleg tega bi morala Komisija razmisliti o razvoju programa na ravni EU za privabljanje 
samozaposlenih in podjetnikov.

Potreben je usklajen pristop. Obstoječa zakonodajna razdrobljenost pomeni, da obstajajo 
različna pravila in predpisi za različne skupine delavcev in tiste, ki se želijo ponovno združitev 
z družinskimi člani. To stanje se poslabšuje zaradi zapletenih postopkov in neenotnosti pri 
njihovem izvajanju.

Evropska unija je na pomembnem razpotju. Danes sprejete odločitve bodo oblikovale Evropo, 
v kateri bomo živeli, priložnosti, ki jih bomo imeli, in vrednote, ki jih bomo spoštovali.

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