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Politika a právní předpisy v oblasti legální migrace 
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. listopadu 2021 obsahující doporučení 
Komisi k politice a právním předpisům v oblasti legální migrace (2020/2255(INL))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 225 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na čl. 3 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii,

– s ohledem na článek 79 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, zejména na článek 45 této listiny,

– s ohledem na evropský pilíř sociálních práv, a zejména na zásady 5, 10, 12 a 16 tohoto 
pilíře,

– s ohledem na Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, zejména 
na článek 2 protokolu č. 4,

– s ohledem na acquis Unie v oblasti legální migrace z let 2003 až 2021, jež upravuje 
podmínky vstupu a pobytu pro státní příslušníky třetích zemí pracující v Unii a jejich 
práva a jež zahrnuje tyto dokumenty:

– směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1883 ze dne 20. října 2021 
o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem 
výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci a o zrušení směrnice Rady 
2009/50/ES1,

– směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 ze dne 11. května 2016 
o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem 
výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků 
či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair2,

– směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/36/EU ze dne 26. února 2014 
o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem 

1 Úř. věst. L 382, 28.10.2021, s. 1.
2 Úř. věst. L 132, 21.5.2016, s. 21.



zaměstnání jako sezónní pracovníci3,

– směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/66/EU ze dne 15. května 2014 
o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě 
převedení v rámci společnosti4,

– směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 
o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na 
území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru 
práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském 
státě5,

– směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 
o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně 
pobývajících státních příslušníků třetích zemí6,

– směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení 
státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty7,

– směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny8,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 
2011 o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby 
bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu 
pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu 
poskytnuté ochrany9,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/589 ze dne 13. dubna 
2016 o Evropské síti služeb zaměstnanosti (EURES), přístupu pracovníků ke službám 
mobility a další integraci trhů práce a o změně nařízení (EU) č. 492/2011 a (EU) č. 
1296/201310,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1149 ze dne 
20. června 2019, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti, mění 
nařízení (ES) č. 883/2004, (EU) č. 492/2011 a (EU) 2016/589 a zrušuje rozhodnutí 
(EU) 2016/34411,

– s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 24. června 2021 o COVID-19 a migraci, 
zejména na bod č. 12,

– s ohledem na nouzový svěřenský fond EU pro Afriku, 

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 29. března 2019 nazvaný 

3 Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 375.
4 Úř. věst. L 157, 27.5.2014, s. 1.
5 Úř. věst. L 343, 23.12.2011, s. 1.
6 Úř. věst. L 168, 30.6.2009, s. 24.
7 Úř. věst. L 16, 23.1.2004, s. 44.
8 Úř. věst. L 251, 3.10.2003, s. 12.
9 Úř. věst. L 337, 20.12.2011, s. 9.
10 Úř. věst. L 107, 22.4.2016, s. 1.
11 Úř. věst. L 186, 11.7.2019, s. 21.



„Kontrola účelnosti právních předpisů EU o legální migraci“ (dále jen „kontrola 
účelnosti“),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. května 2015 nazvané „Evropský program 
pro migraci“,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 24. listopadu 2020 nazvané „Akční plán 
pro integraci a začleňování na období 2021–2027“,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. dubna 2016 nazvané „Směrem k reformě 
společného evropského azylového systému a posilování legálních cest do Evropy“,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 12. září 2018 nazvané „Posilování legálních cest 
do Evropy: nezbytná součást vyvážené a komplexní migrační politiky“,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 23. září 2020 nazvané „Nový pakt o migraci a 
azylu“,

– s ohledem na akční plán a politické prohlášení, které byly přijaty na summitu EU a 
Afriky věnovaném migraci, jenž se konal ve Vallettě ve dnech 11. a 12. listopadu 2015, 
zejména s ohledem na příslušné části týkající se legální migrace a mobility, 

– s ohledem na tiskovou zprávu Komise ze dne 11. června 2021 nazvanou „Talent 
Partnerships: Commission launches new initiative to address EU skills shortages and 
improve migration cooperation with partner countries“ (Talentová partnerství: Komise 
zahajuje novou iniciativu s cílem řešit nedostatek dovedností v EU a zlepšit spolupráci 
s partnerskými zeměmi v oblasti migrace),

– s ohledem na studii Společného výzkumného střediska ze dne 23. dubna 2020 nazvanou 
„Immigrant Key Workers: Their Contribution to Europe’s COVID-19 Response“ 
(Klíčoví pracovníci z řad přistěhovalců: Jejich příspěvek k reakci Evropy na COVID-
19) a jeho odbornou zprávu ze dne 19. května 2020 nazvanou „A vulnerable workforce: 
Migrant workers in the COVID-19 pandemic“ (Zranitelná pracovní síla: Pracovníci z 
řad přistěhovalců během pandemie COVID-19),

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. dubna 2016 o situaci ve Středomoří a nutnosti 
uceleného přístupu EU k migraci12,

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. června 2020 o evropské ochraně přeshraničních 
a sezónních pracovníků v kontextu krize COVID-1913,

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. května 2021 o nových způsobech legální migrace 
pracovních sil, které vychází ze zprávy z vlastního podnětu Výboru pro občanské 
svobody, spravedlnost a vnitřní věci14,

– s ohledem na studii tematické sekce Občanská práva a ústavní záležitosti generálního 
ředitelství pro vnitřní politiky ze září 2015 nazvanou „Exploring new avenues for 
legislation for labour migration to the European Union“ (Prozkoumání nových 

12 Úř. věst. C 58, 15.2.2018, s. 9.
13 Úř. věst. C 362, 8.9.2021, s. 82.
14 Přijaté texty, P9_TA(2021)0260.



legislativních cest v oblasti migrace do Evropské unie),

– s ohledem na studii tematické sekce Občanská práva a ústavní záležitosti generálního 
ředitelství pro vnitřní politiky z října 2015 nazvanou „EU cooperation with third 
countries in the field of migration“ (Spolupráce EU se třetími zeměmi v oblasti 
migrace),

– s ohledem na studii výzkumné služby Evropského parlamentu z března 2019 nazvanou 
„The cost of non-Europe in the area of legal migration“ (Náklady vyplývající 
z neexistence společného evropského postupu v oblasti legální migrace),

– s ohledem na studii výzkumné služby Evropského parlamentu ze září 2021 nazvanou 
„Legal migration policy and law – European added value assessment“ (Politika a právní 
předpisy v oblasti legální migrace ¨- Posouzení evropské přidané hodnoty),

– s ohledem na studie vypracované Evropskou migrační sítí,

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv, zejména na článek 13 této deklarace,

– s ohledem na globální pakt o bezpečné, řízené a legální migraci ze dne 19. prosince 
2018,

– s ohledem na mezinárodní pracovní normy v oblasti migrace pracovních sil, které 
přijala Mezinárodní konference práce Mezinárodní organizace práce, 

– s ohledem na Mezinárodní úmluvu o ochraně práv všech migrujících pracovníků a členů 
jejich rodin, kterou přijalo Valné shromáždění Organizace spojených národů dne 
18. prosince 1990, 

– s ohledem na studie o legální migraci vypracované Organizací pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj,

– s ohledem na činnost a zprávy zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva migrantů,

– s ohledem na studii Centra pro globální rozvoj ze dne 15. července 2019 nazvanou 
„Maximizing the Shared Benefits of Legal Migration Pathways: Lessons from 
Germany’s Skills Partnerships“ (Maximalizace sdílených přínosů možností legální 
migrace: Poznatky z dovednostních partnerství Německa),

– s ohledem na zprávu Mezinárodní organizace pro migraci o migraci v Africe z října 
2020 „Zpochybnění narativu“,

– s ohledem na studii výzkumné služby Evropského parlamentu ze srpna 2021 nazvanou 
„Nový pakt Evropské komise o migraci a azylu – horizontální alternativní posouzení 
dopadů“,

– s ohledem na články 47 a 54 jednacího řádu,

– s ohledem na stanovisko Výboru pro rozvoj,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A9-
0314/2021),



A. vzhledem k tomu, že stejně důležité jako navrhování nových právních předpisů 
týkajících se pracovní migrace je řádné provádění stávajících právních předpisů;

B. vzhledem k tomu, že čl. 79 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen 
„Smlouvy o fungování EU“) stanoví, že „Unie vyvíjí společnou přistěhovaleckou 
politiku, jejímž cílem je ve všech etapách zajistit účinné řízení migračních toků, 
spravedlivé zacházení pro státní příslušníky třetích zemí oprávněně pobývající 
v členských státech, jakož i předcházení nedovolenému přistěhovalectví a obchodu 
s lidmi a posílení boje proti těmto činnostem“;

C. vzhledem k tomu, že Unie je jedním z hlavních investorů do rozvoje lidského kapitálu 
v sousedních zemích;

D. vzhledem k tomu, že vytvoření dalších legálních cest na úrovni Unie by mohlo pomoci 
poskytnout členským státům nástroj pro řádné řešení budoucích demografických výzev, 
splnit požadavky trhů práce, které nemůže uspokojit domácí pracovní síla, a lépe sladit 
dovedností na trzích práce;

E. vzhledem k tomu, že v roce 2020 v členských státech legálně pobývalo 23 milionů 
státních příslušníků třetích zemí, což představuje přibližně 5,1 % celkového počtu 
obyvatel Unie15;

F. vzhledem k tomu, že nízká míra vydávání povolení k pobytu pro dlouhodobě 
pobývajícího rezidenta ukazuje na to, že může být nutné zvýšit jejich atraktivitu, čehož 
by mohlo být dosaženo revizí směrnice 2003/109/ES, která vyjasní výhody plynoucí 
z držení povolení k dlouhodobému pobytu v EU a sblíží vnitrostátní právní předpisy;

G. vzhledem k tomu, že podle zprávy Komise ze dne 17. června 2020 o dopadu 
demografických změn16 činí současný medián věku obyvatelstva Unie 44 let, přičemž 
se již několik let zvyšuje a jeho růst bude pokračovat přinejmenším další dvě desetiletí;

H. vzhledem k tomu, že z toho vyplývá, že Unie bude v nadcházejících desetiletích čelit 
rostoucímu podílu obyvatelstva tvořeného občany ve věku 65+ let, zatímco podíl 
obyvatelstva v produktivním věku by se měl ve stejném období snížit; 

I. vzhledem k tomu, že Komise v této kontrole účelnosti uvádí, že stávající pravidla Unie 
týkající se legální migrace mají jen omezený dopad na přilákání dovedností a talentů 
potřebných pro pracovní trh a hospodářství Unie a že stávající právní rámec je 
„roztříštěný a vykazuje řadu nedostatků, jakož i problémy s prováděním“;

J. vzhledem k tomu, že z hlavních závěrů kontroly účelnosti vyplývá, že pro řízení 
migračních toků mají klíčový význam účinné politiky legální migrace;

K. vzhledem k tomu, že komisařka Ylva Johanssonová při příležitosti zahájení talentového 
partnerství dne 11. června 2021 uvedla, že strategickým cílem Komise je nahradit 
nelegální migraci legálními cestami17;

15 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210325-
2#:~:text=On%201%20January%202020%2C%2023,5.1%25%20of%20the%20EU%20
population

16 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/demography_report_2020_n.pdf
17 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2921

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210325-2%23:~:text=On%201%20January%202020%2C%2023,5.1%25%20of%20the%20EU%20population
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210325-2%23:~:text=On%201%20January%202020%2C%2023,5.1%25%20of%20the%20EU%20population
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210325-2%23:~:text=On%201%20January%202020%2C%2023,5.1%25%20of%20the%20EU%20population
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/demography_report_2020_n.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2921


L. vzhledem k tomu, že vízová opatření mohou působit jako pozitivní pobídka 
pro spolupráci se třetími zeměmi; vzhledem k tomu, že plné provádění nedávno 
revidovaného vízového kodexu18 a další úsilí o zjednodušení vízového režimu se třetími 
zeměmi jsou součástí komplexního přístupu k migrační politice představeného v novém 
paktu o migraci a azylu; vzhledem k tomu, že těsnější spolupráce a výměna informací 
by pomohla odhalit zneužívání víz;

M. vzhledem k tomu, že rámce partnerství mezi členskými státy a třetími zeměmi mohou 
sloužit jako klíčový nástroj pro urychlení vzájemného uznávání dovedností a kvalifikací 
legálních migrujících pracovníků; 

N. vzhledem k tomu, že některé členské státy již navázaly úspěšná partnerství se třetími 
zeměmi s cílem vytvořit legální cestu pro pracovní migraci a prostřednictvím pilotních 
projektů sladit požadavky trhu práce v menším měřítku; vzhledem k tomu, že talentová 
partnerství by měla vycházet z pozitivních zkušeností získaných z těchto projektů,

O. vzhledem k tomu, že obnovené Evropské partnerství pro integraci se sociálními a 
hospodářskými partnery posoudí možnosti rozšíření budoucí spolupráce na oblast 
pracovní migrace;

P. vzhledem k tomu, že ze studie Evropského hospodářského a sociálního výboru z roku 
201819 vyplývá, že nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi na trzích 
práce členských států je pro Unii velmi nákladný a vede k více než 2% ztrátě 
produktivity za rok; vzhledem k tomu, že tato studie rovněž uvádí, že nesoulad existuje 
na všech úrovních dovedností – od kuchařů a řidičů kamionů až po lékaře a učitele; 
vzhledem k tomu, že podle této studie nejsou současné legislativní systémy dostatečné 
pro zajištění toho, aby Unie zůstala hospodářsky konkurenceschopná z krátkodobého, 
střednědobého i dlouhodobého hlediska a aby uspokojila poptávku trhů práce členských 
států;

Q. vzhledem k tomu, že v roce 2017 bylo přibližně 3,1 milionu státních příslušníků třetích 
zemí držiteli povolení k pobytu v EU pro dlouhodobě pobývajícího rezidenta, oproti 
přibližně 7,1 milionu státních příslušníků třetích zemí, kteří byli držiteli vnitrostátního 
povolení k dlouhodobému pobytu20;

R. vzhledem k tomu, že dvěma hlavními cíli směrnice 2011/98/EU je usnadnit postupy 
podávání žádostí o kombinované pracovní povolení a povolení k pobytu a zajistit rovné 
zacházení; vzhledem k tomu, že hodnocení směrnice v rámci kontroly účelnosti a 
zpráva o jejím provádění odhalily řadu nedostatků, pokud jde o naplňování těchto cílů; 
vzhledem k tomu, že v zájmu řešení těchto nedostatků oznámila Komise v novém paktu 
o migraci a azylu řadu nových iniciativ, včetně revize uvedené směrnice;

S. vzhledem k tomu, že technický rozvoj změnil způsob fungování světa a vytvořil situaci, 
kdy mnoho unijních pracovníků a osob samostatně výdělečně činných pracuje na dálku; 
vzhledem k tomu, že distanční pracovníci se z právního hlediska v současnosti 
nacházejí v šedé zóně, neboť nemohou požádat o tradiční pracovní povolení v členském 

18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 
o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) (Úř. věst. L 243, 15.9.2009, s. 1).

19 https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/skills-mismatches-eu-
businesses-are-losing-millions-and-will-be-losing-even-more

20 https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/report-on-the-implementation-of-
directive-2003/109/ec-on-the-status-of-long-term-foreign-residents
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státě21;

T. vzhledem k tomu, že řada členských států zavedla nová „digitální kočovná víza“, jejichž 
cílem je usnadnit usazování distančních pracovníků nebo osob samostatně výdělečně 
činných v některém z členských států a umožnit jim pracovat22;

U. vzhledem k tomu, že Unie prochází procesem hospodářského oživení po pandemii; 
vzhledem k tomu, že jedním z klíčových faktorů hospodářského oživení Unie je 
zlepšení právních předpisů v oblasti legální migrace pracovních sil;

V. vzhledem k tomu, že podle studie Společného výzkumného střediska Komise ze dne 
23. dubna 2020 nazvané „Immigrant Key Workers: Their Contribution to Europe’s 
COVID-19 Response“ (Klíčoví pracovníci z řad přistěhovalců: Jejich příspěvek k reakci 
Evropy na COVID-19) v průměru 13 % pracovníků, kteří mají pro společnost zásadní 
význam, jsou přistěhovalci do Unie, což ukazuje, že byli kriticky důležití pro zvládání 
pandemie COVID-19 v Unii;

W. vzhledem k tomu, že přímá vazba mezi právem pobytu oprávněně pobývajícího státního 
příslušníka třetí země a jeho zaměstnavatelem vystavuje tyto osoby potenciálnímu 
pracovnímu vykořisťování; vzhledem k tomu, že zaznívají výzvy k postupnému zrušení 
těchto povolení a k tomu, aby oprávněně pobývající státní příslušníci třetích zemí mohli 
změnit zaměstnavatele, aniž by přišli o pracovní povolení23;

X. vzhledem k tomu, že směrnice 2009/52/ES stanoví sankce a opatření, jež lze použít vůči 
zaměstnavatelům, kteří zneužívají pracující neoprávněně pobývající státní příslušníky 
třetích zemí; vzhledem k tomu, že státní příslušníci třetích zemí, kteří legálně vstoupili 
do Unie, mohou být rovněž zneužíváni a měli by požívat stejné úrovně ochrany;

Y. vzhledem k tomu, že Evropský orgán pro pracovní záležitosti posílil svou přeshraniční 
operační kapacitu na podporu a posílení vnitrostátních inspektorátů práce a příslušných 
orgánů, jakož i sociálních partnerů, s cílem podpořit spravedlivou pracovní mobilitu a 
bojovat proti přeshraničním podvodům a zneužívání;

1. domnívá se, že aby bylo možné čelit budoucím demografickým výzvám v členských 
státech, neboť podle údajů by měl v roce 2050 tvořit podíl obyvatel ve věku 65 let a 
více přibližně jednu třetinu obyvatel Unie24, což povede ke značnému nedostatku 
pracovních sil na všech úrovních dovedností25, musí Unie navrhnout nové cesty pro 
legální migraci pracovních sil do Unie a zároveň zohlednit skutečnost, že pracovní trhy 
členských států jsou rozdílné a čelí různým typům nedostatku pracovních sil a různým 
problémům; je toho názoru, že tyto nové cesty se ukáží jako nezbytné pro zvýšení 
hospodářské konkurenceschopnosti Unie a jejího globálního vlivu jako zastánce 
demokracie, právního státu, lidských práv a volného obchodu se zbožím a službami a 

21 https://www.etiasvisa.com/etias-news/digital-nomad-visas-eu-
countries#:~:text=The%20digital%20nomad%20visa%20allows,are%20reviewed%20w
ithin%2030%20days

22 Tamtéž.
23 https://picum.org/wp-content/uploads/2021/03/Designing-labour-migration-policies-to-

promote-decent-work-EN.pdf
24 Ageing Europe – looking at the lives of older people in the EU (Stárnoucí Evropa – 

analýza života starších osob v EU), 2020.
25 https://www.eesc.europa.eu/cs/news-media/press-releases/skills-mismatches-eu-

businesses-are-losing-millions-and-will-be-losing-even-more
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jako lídra v boji proti změně klimatu; konstatuje, že tyto nové cesty by měly zajistit 
důstojné pracovní podmínky a omezit vykořisťování pracovníků ze třetích zemí; dále 
konstatuje, že ve scénáři, kdy dojde k omezení překážek legální migrace pracovních sil 
a ke snížení diskriminace pracovníků ze třetích zemí na trhu práce, by mohlo v Unii 
podle odhadů dojít k dlouhodobému nárůstu HDP o 74 miliard EUR ročně26; vyjadřuje 
znepokojení nad tím, že značné překážky pro legální migraci pracovních sil vedou 
ke snížení přitažlivosti Unie v celosvětové konkurenci pracovníků všech úrovní 
dovedností; zdůrazňuje, že zavedení nových legálních cest pro vstup přistěhovalců 
do Unie za účelem práce by mohlo přinést roční nárůst HDP ve výši až 37,6 miliardy 
EUR27; 

2. žádá Komisi, aby do 31. ledna 2022 předložila na základě čl. 79 odst. 2, zejména písm. 
a) a b), Smlouvy o fungování EU návrh aktu, který bude představovat soubor návrhů 
pro usnadnění a podporu oprávněného vstupu státních příslušníků třetích zemí, kteří se 
ucházejí o práci nebo kteří jsou již držiteli pracovního povolení, do Unie a jejich 
mobility v rámci Unie, a který harmonizací ustanovení stávajících směrnic týkajících se 
legální migrace sníží byrokracii, posílí jednotnost, bude chránit základní práva, jako je 
rovné zacházení, a zabrání pracovnímu vykořisťování, v souladu s doporučeními 
stanovenými v příloze této zprávy; konstatuje, že tento nový akt podporující legální 
pracovní migraci ze třetích zemí a vyšší míru mobility je stále jednou z hlavních 
odpovědí na současný nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce;

3. má za to, že zásadním nástrojem pro dosažení účelu navrhovaného aktu by bylo 
vytvoření unijního fondu talentů pro státní příslušníky třetích zemí, kteří se chtějí 
ucházet o práci za účelem legální migrace do členského státu, a pro zaměstnavatele 
usazené v Unii, kteří by mohli případně hledat zaměstnance ve třetích zemích, a vyzývá 
Komisi, aby vytvoření tohoto fondu zahrnula do svého návrhu; navrhuje, aby Komise 
do fondu talentů zahrnula distanční síť talentů Unie, která by státním příslušníkům 
třetích zemí umožnila pracovat na dálku v jiném členském státě, než je členský stát, 
v němž pobývají, a aby Komise a členské státy spolupracovaly s cílem lépe porozumět 
výhodám a výzvám spojeným s přijímáním talentovaných státních příslušníků třetích 
zemí k práci na dálku a podporovat spravedlivé najímání těchto mezinárodních talentů; 
poukazuje na to, že tato síť by byla pro členské státy nepovinná;

4. podporuje vyjádření Komise, které uvedla ve svém sdělení ze dne 23. září 2020 
o novém paktu o migraci a azylu a jež se týká posílení krátkodobé mobility v dobré víře 
coby doplňku legálních cest, zejména za účelem výzkumu nebo studia, aby se zlepšila 
spolupráce se třetími zeměmi již v rané fázi, a žádá Komisi, aby tento směr dále 
prozkoumala;

5. žádá Komisi, aby zohlednila čl. 15 odst. 1 části předběžné dohody Parlamentu a Rady 
o podmínkách přijímání v přepracovaném znění směrnice a snížila tak negativní dopad 
nucené nečinnosti až do dokončení azylového řízení;

6. vítá směrnici (EU) 2021/1883 („revidovaná směrnice o modré kartě“), avšak považuje ji 
za nedostatečnou vzhledem k tomu, že trhy práce v Unii potřebují rovněž pracovníky 
s nízkou a střední kvalifikací, ačkoli se tyto potřeby liší; konstatuje, že v klíčových 

26 Navarra, C. a Fernandes, M. Politika a právní předpisy v oblasti legální migrace - 
Posouzení evropské přidané hodnoty, Výzkumná služba Evropského parlamentu 
(EPRS), 2021, přílohy I a II.

27 Tamtéž.

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/document.html?reference=EPRS_STU%282021%29694211


odvětvích, jako je zemědělství a zdravotnictví, je Unie na těchto pracovnících již 
závislá28; vyzývá proto Komisi, aby považovala za prioritu zahrnout do svého návrhu 
ambiciózní systém pro přijímání pracovníků ze třetích zemí s nízkou a střední 
kvalifikací, a to po konzultaci se sociálními partnery a občanskou společností a se 
zřetelem na potřeby členských států; vyzývá Komisi, aby zahrnula vytvoření rámce 
pro validaci a uznávání dovedností a kvalifikací státních příslušníků třetích zemí, včetně 
odborné přípravy, na základě objektivních a jednotných kritérií, s cílem usnadnit jejich 
včasné začlenění na trh práce; požaduje, aby rámec pro validaci a uznávání dovedností a 
kvalifikací zajistil, že se státními příslušníky třetích zemí bude během procesu 
potvrzování a uznávání vždy zacházeno spravedlivě, umožňoval účinné systémy a 
postupy a usnadňoval získávání informací účinným a jednoduchým způsobem; vybízí 
Komisi, aby trvala na tom, aby vnitrostátní orgány nadále vzájemně sdílely informace a 
osvědčené postupy; dále Komisi vyzývá, aby všemi možnými prostředky, a to i 
prostřednictvím cílených kampaní, prosazovala revidovanou směrnici o modré kartě a to 
i v začínajících podnicích a v odvětví informačních technologií, kde jsou dovednosti 
uznávány ve stejné míře jako kvalifikace, jak je stanoveno v článku 26 ve spojení 
s přílohou I uvedené směrnice; připomíná však, že čl. 79 odst. 5 Smlouvy o fungování 
EU se „nedotýká práva členských států stanovit objem vstupů státních příslušníků 
třetích zemí přicházejících ze třetích zemí na jejich území s cílem hledat tam práci jako 
zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné“;

7. domnívá se, že Unie potřebuje přilákat více osob samostatně výdělečně činných a 
podnikatelů a že musí posílit inovace, například prostřednictvím programů pro mobilitu 
mládeže a pro nomády; s cílem zajistit, aby Unie zůstala důležitým a 
konkurenceschopným hráčem na globálním trhu, zvýšit agilitu, robustnost, stabilitu a 
růst jejího hospodářství a vytvořit nové příležitosti v oblasti hospodářské činnosti a 
zaměstnanosti vyzývá Komisi, aby do svého návrhu zahrnula celounijní systém 
přijímání osob samostatně výdělečně činných a podnikatelů, zejména těch, kteří 
zakládají malé a střední podniky a začínající podniky, a vysoce mobilních samostatně 
výdělečně činných osob, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí, jako jsou umělci a 
pracovníci v kulturních odvětvích, a to na základě objektivních a jednotných kritérií; 
trvá na tom, že navrhované režimy musí zahrnovat opatření, která posilují základní 
práva a podporují rovné zacházení s pracovníky ze třetích zemí; domnívá se, že Komise 
by měla zavést pětileté vízum pro více vstupů, které této kategorii státních příslušníků 
třetích zemí umožní vstup do Unie na dobu až 90 dnů ročně;

8. žádá Komisi, aby do svého návrhu zahrnula rámec pro talentová partnerství se třetími 
zeměmi, do něhož by se členské státy mohly dobrovolně zapojit, který by byl 
přizpůsoben a prospěšný vysílající i přijímající zemi a který by měl zahrnovat programy 
odborné přípravy založené na tvrdých a měkkých dovednostech, zejména zkoušky 
způsobilosti, pozorování na pracovišti a simulace; vyzývá Komisi, aby zajistila, že tento 
rámec umožní Parlamentu plně vykonávat svou úlohu v oblasti kontroly a hodnocení a 
že návrh bude obsahovat adekvátní mechanismy pro předcházení vykořisťování 
pracovníků a zajištění rovného zacházení; zdůrazňuje, že inspiraci pro talentová 
partnerství lze nalézt ve stávajících dohodách založených na dovednostech v členských 
státech a že talentová partnerství by měla být rozvíjena v konzultaci s příslušnými 
organizacemi v členských státech i ve třetích zemích;

9. trvá na tom, že je nezbytné zaujmout odlišný a vyvážený přístup ke vztahům mezi Unií 

28 https://knowledge4policy.ec.europa.eu/publication/immigrant-key-workers-their-
contribution-europes-covid-19-response_en
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a třetími zeměmi v oblasti migrace; vyzývá Unii, aby usilovala o uzavírání formálních 
dohod s partnerskými zeměmi o mobilitě migrantů;

10. vítá záměr Komise revidovat směrnici 2011/98/EU; konstatuje, že jedním z cílů 
uvedené směrnice je zjednodušit a harmonizovat pravidla týkající se povolení, která 
jsou v současné době platná v členských státech, a podporovat rovné zacházení a že 
těchto cílů nebylo plně dosaženo, neboť některá ustanovení uvedené směrnice byla 
v různých částech Unie provedena různými způsoby; dále se domnívá, že Komise by 
měla přijmout nezbytná opatření s cílem především zajistit, aby byla směrnice řádně 
provedena v členských státech, aby byla pozměněna tak, aby umožňovala, aby žádosti 
o jednotné povolení mohly být podávány jak v rámci dotčeného členského státu, tak i ze 
třetí země, s cílem dále zjednodušit a harmonizovat pravidla, a aby byl jasně upraven 
postup pro získání vstupního víza tak, aby žadatelé nemuseli předkládat doklady 
potřebné k získání jednotného povolení dvakrát a aby se snížila závislost pracovníků a 
riziko vykořisťování; poukazuje na to, že podání žádosti přímo z členského státu by 
mělo být možné pouze tehdy, je-li státní příslušník třetí země držitelem povolení 
k pobytu v době podání žádosti; vyzývá Komisi, aby tyto změny směrnice zahrnula 
do svého návrhu; 

11. žádá Komisi, aby do svého návrhu zahrnula vytvoření nadnárodní sítě poradenských 
služeb pro legálně migrující pracovníky ze třetích zemí, kterou by spravovala Komise, 
přičemž by každý členský stát určil vedoucí orgán pro zpracování žádostí a koordinaci 
poradenství a informací poskytovaných státním příslušníkům třetích zemí, kteří se 
ucházejí o práci v Unii nebo kteří již mají pracovní povolení; trvá na tom, že vedoucí 
orgány by měly být odpovědné za sdílení informací o pracovnících ze třetích zemí mezi 
členskými státy, měly by fungovat jako kontaktní místa pro pracovníky a 
zaměstnavatele, pokud jde o fond talentů, a měly by poskytovat relevantní informace 
státním příslušníkům třetích zemí, kteří mají zájem legálně se přistěhovat do Unie 
za účelem výkonu zaměstnání; poukazuje na to, že tyto informace by mohly být 
předávány buď virtuálně, nebo prostřednictvím příslušných orgánů působících ve třetích 
zemích, jako jsou velvyslanectví členských států nebo delegace Unie; požaduje, aby 
byly vedoucí orgány odpovědné rovněž za vzájemnou úzkou spolupráci, pokud jde 
o podané žádosti o jednotné povolení k pobytu a práci v souladu se směrnicí 
2011/98/EU, aby se zabránilo jejich dvojímu podávání a zaměstnavatelé byli 
podněcováni k tomu, aby zvážili možnost o toto povolení požádat, a podporováni v této 
snaze; poukazuje na to, že je třeba usnadnit shromažďování údajů, statistik a důkazů, 
jakož i sdílení informací mezi členskými státy s cílem zlepšit účinnost a účelnost acquis 
v oblasti legální migrace;

12. vyzývá Komisi, aby do svého návrhu začlenila změnu směrnice 2014/36/EU, která by 
držitelům pracovních povolení podle uvedené směrnice poskytla tři měsíce na hledání 
nového zaměstnání poté, co opustili svého předchozího zaměstnavatele, aniž by jim 
bylo odňato pracovní povolení, což by jim umožnilo legálně pobývat v daném členském 
státě až do konce doby, po kterou mohou zůstat, avšak ne déle než devět měsíců, jak je 
stanoveno v uvedené směrnici, za předpokladu, že po celou tuto dobu žádají o práci 
u jiného zaměstnavatele; aby se dále zabránilo pracovnímu vykořisťování, Komise by 
měla vybízet členské státy, aby plně uplatňovaly uvedené ustanovení, a tím oddělily 
povolení k pobytu od konkrétního zaměstnavatele a pracovního místa; vyzývá Komisi, 
aby do svého návrhu začlenila změnu uvedené směrnice, která by členským státům 
umožnila obnovit pracovní povolení pro účely sezónní práce na celkovou dobu, která 
nepřekročí pět let;



13. žádá Komisi, aby do svého návrhu zahrnula změnu směrnice 2009/52/ES s cílem 
přizpůsobit její oblast působnosti tak, aby zahrnovala vykořisťované oprávněně 
pobývající státní příslušníky třetích zemí pracující v Unii, kteří jsou oběťmi podmínek, 
které ovlivňují jejich zdraví a bezpečnost a porušují jejich lidskou důstojnost, a aby 
zlepšila prosazování ustanovení o rovném zacházení, jako jsou dostupné a účinné 
mechanismy pro podávání stížností a přístup ke spravedlnosti pro všechny pracovníky 
v případě vykořisťování a jiných trestných činů;

14. domnívá se, že je třeba změnit směrnici 2003/109/ES, která je v současnosti 
nedostatečně využívána a neumožňuje účinné právo na mobilitu uvnitř Unie, tak, aby 
umožňovala státním příslušníkům třetích zemí, kteří dlouhodobě pobývají v určitém 
členském státu, trvale pobývat v jiném členském státu ode dne, kdy je vydáno jejich 
povolení, za podobných podmínek, jaké se uplatňují na občany Unie, a aby se počet let 
pobytu, které se vyžadují k získání postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v EU, 
snížil z pěti let na tři roky; žádá Komisi, aby tyto změny začlenila do své nadcházející 
revize uvedené směrnice; uznává, že nepřetržitý pobyt v jednom členském státě je 
jedním z aspektů, který podporuje řádnou integraci daného člověka do společnosti 
předtím, než se tato osoba rozhodne pobývat v jiném členském státě; vyzývá Komisi, 
aby tyto změny zahrnula do svého návrhu; 

15. domnívá se, že je třeba zajistit dostatečné financování návrhů stanovených v této 
zprávě, a má za to, že finanční dopady požadovaných návrhů by měly být pokryty 
příslušnými příděly z rozpočtu Unie;

16. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a doporučení, která tvoří jeho 
přílohu, Komisi, Radě a vnitrostátním parlamentům.



PŘÍLOHA K USNESENÍ:
DOPORUČENÍ K OBSAHU POŽADOVANÉHO NÁVRHU

Doporučení č. 1 (o vytvoření unijního fondu talentů pro legálně migrující státní příslušníky 
třetích zemí)

– Evropský parlament se domnívá, že legislativní akt, který má být přijat, by měl vytvořit 
unijní fond talentů a platformu pro zprostředkování dovedností pro státní příslušníky 
třetích zemí, kteří by se chtěli ucházet o práci a legálně se přistěhovat do určitého 
členského státu, a pro zaměstnavatele se sídlem v Unii, kteří by ve třetích zemích mohli 
hledat případné zaměstnance, a měl by usnadnit přijímání a volný pohyb pracovníků ze 
třetích zemí. Párování pracovního místa prostřednictvím unijního fondu talentů by mělo 
probíhat na dobrovolném základě. Evropský parlament se domnívá, že takový unijní 
fond talentů by měl vytvořit synergie se stávajícím rámcem a legislativní akt by měl 
tedy změnit nařízení (EU) 2016/589, aby se rozšířil současný rozsah portálu EURES 
stanovený uvedeným nařízením. 

– Unijní fond talentů, který zřizuje legislativní akt, by státním příslušníkům třetích zemí 
měl umožnit, aby vyjádřili svůj zájem o práci a ucházeli se o ni, přičemž by současně 
dal zaměstnavatelům možnost hledat případné zaměstnance. Státní příslušníci třetích 
zemí by se mohli ucházet o práci tam, kde je na trzích práce členských států nedostatek 
pracovních sil, poté, co by si podali žádost a byli předběžně prověřeni, a to 
transparentně a bez diskriminace a za podpory Unie. Unijní fond talentů by sloužil jako 
dobrovolný nástroj, který by členské státy mohly použít k uspokojení poptávky 
a pokrytí nedostatku pracovní síly na trzích práce členských států, které nelze vyřešit 
pomocí domácí pracovní síly. Unijní fond talentů by měla doplňovat posílená 
koordinace mezi zapojenými vnitrostátními orgány, přičemž se na něm měly podílet 
veřejné služby zaměstnanosti a místní orgány, a měl by zohlednit vnitrostátní specifika 
a specifické požadavky vnitrostátních trhů práce. Podpora unijního fondu talentů a jeho 
používání by mohly být posíleny díky cílenému šíření informací na propagaci tohoto 
unijního fondu talentů a platformy pro zprostředkování dovedností ve třetích zemích 
a zúčastněných členských státech. V tomto duchu by mělo být fungování unijního fondu 
talentů dále usnadněno díky celounijní nadnárodní síti poradenských služeb uvedené 
v doporučení č. 6, která by měla sloužit jako kontaktní místo pro unijní fond talentů 
v členských státech. Využití této sítě založené na harmonizaci žádostí by pomohlo 
omezit byrokracii na úrovni členských států. V rámci unijního fondu talentů by měla být 
vytvořena unijní síť pro vzdálené talenty, která by státním příslušníkům třetích zemí 
umožnila pracovat na dálku v jiném členském státě, než ve kterém pobývají, přičemž 
těmto vzdáleným pracovníkům by mělo být přiznáno rovné zacházení.

Doporučení č. 2 (o programu přijímání pro pracovníky ze třetích zemí s nízkou a střední 
kvalifikací)

– Vzhledem k demografickým výzvám a celosvětové konkurenci o talenty je naléhavě 
nutné, aby mnoho členských států zvýšilo svou přitažlivost a vytvořilo systémy 
přijímání pro všechny kvalifikované pracovníky ze třetích zemí, nejen pro pracovníky, 
kteří jsou vysoce kvalifikovaní. Nahrazením směrnice Rady 2009/50/ES směrnicí (EU) 
2021/1883 (revidovaná směrnice o modré kartě) se Unie významně přiblížila dosažení 
tohoto cíle pro vysoce kvalifikované pracovníky ze třetích zemí. Je však zcela nezbytné 
dosáhnout tohoto cíle pro pracovníky ze třetích zemí také v zaměstnáních 
považovaných za málo nebo středně kvalifikovaná, aby se obsadila prázdná pracovní 



místa, zlepšilo se sladění konkrétní nabídky a poptávky na trzích práce členských států, 
jak je určí samotné členské státy, a dosáhlo se soudržnosti při uplatňování hodnot Unie. 
Tím se také dále posílí hospodářská konkurenceschopnost Unie.

– V zájmu náležitého řešení této otázky vyzývá Evropský parlament Komisi, aby 
do legislativního aktu, který má být přijat, zahrnula ustanovení zavádějící program 
přijímání s podmínkami vstupu a pobytu pro pracovníky ze třetích zemí s nízkou 
a střední kvalifikací. Tento program by měl zajistit rovné zacházení v souladu 
se stávajícím acquis Unie ohledně migrace pracovníků a zahrnovat vytvoření rámce, 
který by pracovníkům ze třetích zemí umožnil řádné uznání a potvrzení jejich 
dovedností a kvalifikace pro využití na trzích práce členských států. Aby se zabránilo 
jakémukoli zneužívání pracovníků ze třetích zemí a zajistilo, aby s nimi bylo zacházeno 
stejně, když pracují nebo žádají o práci v Unii, Evropský parlament trvá na řádném 
provádění směrnice 2009/52/ES a jejích monitorovacích mechanismů a vyzývá k tomu, 
aby byla směrnice pozměněna tak, aby do její oblasti působnosti spadali i oprávněně 
pobývající pracovníci ze třetích zemí, jak je stanoveno v doporučení č. 8. Evropský 
parlament dále vyzývá členské státy, aby řádně provedly příslušný stávající právní 
rámec v oblasti legální migrace pracovníků. 

Doporučení č. 3 (o programu přijímání pro podnikatele a osoby samostatně výdělečně 
činné)

– Pracovní povolení se vydávají v místě, kde již má státní příslušník třetí země nabídku 
zaměstnání. Evropský parlament se nicméně domnívá, že základ pro vydávání 
pracovních povolení by mohl být zlepšen a dále rozvinut. Ve stejném duchu Komise 
uvedla, že jejím cílem je pobídnout více osob k zahájení podnikání, čímž by se posílily 
inovace a tvořivost a zvýšila se hospodářská výkonnost Unie29. Státní příslušníci třetích 
zemí, kteří podnikají nebo jsou osobami samostatně výdělečně činnými, se mohou 
setkat s tím, že prostředí v jejich zemi původu nenapomáhá jejich začínajícímu podniku 
nebo jejich podnikatelskému úsilí. Celounijní program přijímání by těmto státním 
příslušníkům třetích zemí mohl poskytnout příležitost legálně se přistěhovat do Unie, 
usadit se v ní a založit tam svůj podnik. Opatření na úrovni Unie by měla usilovat 
o zavedení příznivého prostředí pro podnikání, a to i podnikání státních příslušníků 
třetích zemí, a prosazovat přísné společné normy v oblasti základních práv podnikatelů 
a osob samostatně výdělečně činných.

– Evropský parlament se proto domnívá, že legislativní akt, který má být přijat, by měl 
zahrnovat program přijímání s podmínkami pro vstup a pobyt osob samostatně 
výdělečně činných a podnikatelů, zejména státních příslušníků třetích zemí, kteří 
zakládají malé a střední podniky a začínající podniky (start-ups), a že tento program by 
měl zajistit odolné záruky, rovné zacházení a ochranu základních práv. Definice pojmů 
„samostatně výdělečně činná osoba“ a „podnikatel“ se v rámci Unie liší a každý členský 
stát by je měl i nadále definovat v souladu se svými vnitrostátními právními tradicemi 
a judikaturou. 

Doporučení č. 4 (o přípravě rámce pro talentová partnerství mezi členskými státy a třetími 
zeměmi)

– Evropský parlament vyzývá Komisi, aby připravila odpovídající rámec pro talentová 
partnerství, do něhož se členské státy budou moci dobrovolně zapojit, a zahrnula jej 

29 https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-strategy/start-up-procedures_en
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do legislativního aktu, který má být přijat. Tato partnerství by byla otevřená 
pracovníkům ze třetích zemí se všemi úrovněmi dovedností a také studentům a 
absolventům a sloužila by členským státům jako účinný nástroj pro sladění dovedností 
pracovníků ze třetích zemí s požadavky trhů práce členských států, které domácí 
pracovní síla není schopna uspokojit. Cílem talentových partnerství je doplnit další 
legální cestu jako možnost v oblasti mobility pro státní příslušníky třetích zemí, kteří by 
se chtěli přistěhovat do Unie za prací, a řešit otázky nedostatků a nesouladu na trhu 
práce v celé Unii, a dosáhnout tak „čtyřnásobného vítězství“: pro Unii, třetí země, 
zaměstnavatele a migrující pracovníky. Praktická realizace partnerství by se opírala 
o úzkou spolupráci s vnitrostátními orgány, institucemi trhu práce, občanskou 
společností a sociálními partnery. Komise by měla zajistit, aby mohl Evropský 
parlament pravidelně kontrolovat a hodnotit fungování talentových partnerství a 
zároveň navrhovat doporučení s cílem zlepšit celkové fungování rámce talentových 
partnerství.

– Spolupráci s partnerskými zeměmi a posílení vzájemně výhodné mezinárodní mobility 
by umožnil důslednější a komplexnější přístup. Je důležité, aby členské státy a třetí 
země měly rovné příležitosti k rozvoji partnerství talentů a byly schopny vytvořit 
transparentní a přístupný postup pro žadatele. Tato talentová partnerství by měla být 
inkluzivní a měla by vybudovat silnou spolupráci mezi dotčenými institucemi, například 
vnitrostátními ministerstvy práce a školství, zaměstnavateli, sociálními partnery 
a poskytovateli vzdělávání a odborné přípravy. Je však důležité, aby členské státy 
intenzivně spolupracovaly s těmito talentovými partnerstvími, aby byl do nich zapojen 
soukromý sektor, zejména podniky, sociální partneři a příslušní aktéři občanské 
společnosti v Unii, a aby měly partnerské země smysluplný pocit spoluodpovědnosti.

Doporučení č. 5 (o zjednodušení a zdokonalení směrnice 2011/98/EU)

– Evropský parlament je toho názoru, že postupy týkající se směrnice 2011/98/EU by 
měly být dále harmonizovány, aby byla tato směrnice, zejména její ustanovení 
o rovném zacházení, plně účinná a byla také řádně prováděna. Evropský parlament se 
proto domnívá, že legislativní akt, který má být přijat, by měl tuto směrnici změnit tak, 
aby umožňovala podávat žádosti o jednotné povolení jak z území členského státu, tak ze 
třetí země, přičemž by členské státy i třetí země zapojila do výměny informací a do 
koordinace podaných žádostí v plném souladu s normami Unie v oblasti ochrany údajů. 
Aby však státní příslušník třetí země mohl podat žádost o jednotné povolení z území 
členského státu, musí mít v době podání žádosti platné povolení k pobytu. Evropský 
parlament dále vyzývá k jasné regulaci a racionalizaci postupu pro podávání žádostí 
o vstupní vízum, aby žadatelé nemuseli předkládat doklady potřebné k získání 
jednotného povolení dvakrát. Evropský parlament rovněž žádá Komisi, aby analyzovala 
a omezila administrativní požadavky a nedostatky v postupech udělování povolení, 
které znemožňují, aby legální migrace reagovala na skutečné potřeby trhu práce. 
V neposlední řadě se Evropský parlament domnívá, že legislativní akt, který má být 
přijat, by měl obsahovat změny, které by zmírnily obtíže, s nimiž se státní příslušníci 
třetích zemí, kteří jsou držiteli pracovního povolení, setkávají při změně zaměstnání, 
neboť jsou v současné době příliš závislí na zaměstnavateli, a jsou proto zranitelní vůči 
pracovnímu vykořisťování. 

Doporučení č. 6 (o vytvoření nadnárodní sítě poradenských služeb pro celou Unii pro 
legálně migrující pracovníky)

– Evropský parlament se domnívá, že za účelem zdokonalení legálních cest pro migraci 



pracovníků je nezbytná systematická spolupráce mezi orgány členských států a třetích 
zemí a spolupráce s nimi. Aby se dosáhlo tohoto cíle, má Evropský parlament za to, že 
legislativní akt, který má být přijat, by měl vytvořit nadnárodní sítě poradenských 
služeb pro pracovníky ze třetích zemí, kterou by spravovala Komise, přičemž každý 
členský stát by určil vedoucí orgán pro koordinaci poradenství a informací 
poskytovaných legálně migrujícím státním příslušníkům třetích zemí, kteří se ucházejí 
o práci v Unii. Tato nadnárodní síť poradenských služeb by měla vycházet 
ze stávajících zavedených sítí a služeb a v případě potřeby rozšířit rozsah těchto 
zavedených sítí a služeb. Orgány jednotlivých členských států by rovněž měly 
zodpovídat za vzájemnou úzkou koordinaci, pokud jde o podané žádosti o jednotné 
povolení k pobytu a práci v Unii v souladu se směrnicí 2011/98/EU, aby se zabránilo 
dvojímu podávání. Nadnárodní síť poradenských služeb by také měla zohledňovat 
vnitrostátní specifika a rozmanité požadavky vnitrostátních trhů práce.

– Kromě toho by měl být každý členský stát odpovědný za žádost o informace 
o pracovnících ze třetích zemí od zaměstnavatelů – za plného dodržení práva Unie 
v oblasti ochrany údajů –, aby mohli státní příslušníci třetích zemí zůstat ve spojení 
s příslušnými orgány a podpůrnými službami a aby se usnadnila ochrana pracovníků 
ze třetích zemí a posílila se jejich rovná práva a rovné zacházení s nimi. Legislativní 
akt, který má být přijat, by měl zajistit, aby zaměstnavatelé státním příslušníkům třetích 
zemí poskytovali přesné a včasné informace o jejich právech, příslušných orgánech 
a dostupných službách. Tato nadnárodní síť poradenských služeb by měla usnadnit 
fungování talentového fondu, jak je popsáno v doporučení č. 1, a při jejím rozvoji by 
měly být konzultovány příslušné organizace občanské společnosti, včetně diaspor.

Doporučení č. 7 (o změně směrnice 2014/36/EU s cílem umožnit sezónním pracovníkům 
změnit zaměstnavatele)

– Podpora profesní mobility pro státní příslušníky třetích zemí oprávněně pobývající 
a pracující v členském státě znamená též chránit je před vykořisťováním. Mnoho 
pracovníků ze třetích zemí, zejména státních příslušníků třetích zemí s nízkou 
kvalifikací, váhá s odchodem od vykořisťujícího zaměstnavatele, protože by to 
znamenalo, že by ztratili své pracovní povolení a oprávnění k pobytu v Unii. To je 
v současné době patrné v případě zoufalé situace mnoha pracovníků v různých 
odvětvích napříč Unií, jakou jsou např. stravování, hotely a odvětví zábavy, jakož i 
u pečovatelů30. Držitelé pracovního povolení vydaného podle směrnice 2014/36/EU 
jsou obzvláště zranitelní vůči vykořisťování, protože často pracují v odvětvích 
zaměstnávajících zejména pracovníky s nízkou kvalifikací. 

– Evropský parlament se proto domnívá, že legislativní akt, který má být přijat, by měl 
změnit směrnici 2014/36/EU s cílem poskytnout držitelům pracovního povolení podle 
uvedené směrnice tříměsíční lhůtu na nalezení nového zaměstnání poté, co opustili 
svého předchozího zaměstnavatele, aniž by bylo zrušeno jejich pracovní povolení. 
Držitelé by měli mít možnost pobývat v Unii až do konce doby, po kterou mohou 
pobývat, avšak ne déle než devět měsíců, jak je stanoveno v uvedené směrnici. 
Evropský parlament doporučuje, aby Komise současně zvážila jiné vhodné změny 
uvedené směrnice s cílem aktualizovat ji a sladit ji s ostatními novějšími právními akty 
Unie zabývajícími se legální migrací (včetně umožnění toho, aby mohly být žádosti 
podávány přímo z území členského státu) a dále řešila setrvalé vykořisťování sezónních 
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pracovníků.

Doporučení č. 8 (o změně směrnice 2009/52/ES, která ji upraví tak, aby zahrnovala 
oprávněně pobývající státní příslušníky třetích zemí a zabývala se problémem pracovního 
vykořisťování)

– Směrnice 2009/52/ES obsahuje několik nástrojů, které lze využít na podporu 
neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí pracujících v Unii. 
Skutečnost, že pokrývá pouze neoprávněně pobývající pracovníky ze třetích zemí, je 
však podstatným nedostatkem. Ačkoli oprávněně pobývající pracovníci ze třetích zemí 
požívají vysoké úrovně ochrany, zejména na základě svého zákonného oprávnění 
k pobytu v Unii, ale i na základě dalších prostředků, mohou být rovněž vykořisťováni 
a zůstávají zranitelnější než občané Unie. Evropský parlament proto považuje za nutné 
změnit směrnici 2009/52/ES s cílem prosadit horizontální ustanovení posilující účinný 
přístup k pracovním právům a účinným opravným prostředkům prostřednictvím 
mechanismů pro podávání stížností a právních postupů a zajistit, aby se tato směrnice 
vztahovala na všechny státní příslušníky třetích zemí pracující v Unii. 

Doporučení č. 9 (o potřebě revidovat směrnici 2003/109/ES) 

– Držitelé povolení k pobytu v EU pro dlouhodobě pobývajícího rezidenta čelí při výkonu 
práva svobodně se pohybovat a pobývat v ostatních členských státech za účelem práce, 
studia nebo jiných důvodů řadě překážek. Důvodem je to, že podmínky pro mobilitu, 
které musí dlouhodobě pobývající rezidenti v EU splňovat, jsou často podobné 
podmínkám, které musí splnit státní příslušníci ostatních třetích zemí v případě první 
žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu. V roce 2017 bylo ve 25 členských státech, 
na něž se vztahuje směrnice 2003/109/ES, přibližně 3,1 milionu státních příslušníků 
třetích zemí držiteli povolení k pobytu v EU pro dlouhodobě pobývajícího rezidenta, 
oproti přibližně 7,1 milionu státních příslušníků třetích zemí, kteří byli držiteli 
vnitrostátního povolení k dlouhodobému pobytu; Je proto možné dojít k závěru, že 
státní příslušníci třetích zemí nedostatečně využívají povolení k pobytu v EU 
pro dlouhodobě pobývajícího rezidenta, což znamená, že mnoho z nich nemá prospěch 
z přínosů vyplývajících z unijního statusu, a to navzdory skutečnosti, že by k tomu byli 
způsobilí. Zpráva o provádění uvedené směrnice poukazuje na skutečnost, že většina 
členských států aktivně nepodporuje využívání povolení k pobytu v EU pro dlouhodobě 
pobývajícího rezidenta a v důsledku toho neexistují rovné podmínky mezi legislativním 
systémem Unie a jeho vnitrostátní obdobou31. 

– Evropský parlament se proto domnívá, že legislativní akt, který má být přijat, by měl 
změnit směrnici 2003/109/ES tak, aby umožňovala státním příslušníkům třetích zemí, 
kteří jsou dlouhodobými rezidenty určitého členského státu, trvale pobývat v jiném 
členském státě ode dne, kdy je vydáno jejich povolení, za podobných podmínek, jaké se 
uplatňují na občany Unie. Evropský parlament doporučuje, aby Komise současně 
zvážila jiné vhodné změny uvedené směrnice, čímž by ji aktualizovala a sladila 
s ostatními novějšími právními akty Unie zabývajícími se státními příslušníky třetích 
zemí oprávněně pobývajícími v Unii. Evropský parlament žádá Komisi, aby do svého 
návrhu zahrnula přinejmenším snížení počtu let požadovaných k získání povolení 
k pobytu v EU pro dlouhodobě pobývajícího rezidenta z pěti let na tři roky, zejména 
k posílení mobility a zjednodušení a harmonizaci postupů. Provedením těchto změn by 

31 https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/report-on-the-implementation-of-
directive-2003/109/ec-on-the-status-of-long-term-foreign-residents
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směrnice 2003/109/ES usnadnila mobilitu uvnitř Unie, jakož i mezinárodní mobilitu 
z Unie a do ní a ze třetích zemí. V neposlední řadě Parlament vybízí Komisi, aby 
vypracovala studii o míře fluktuace státních příslušníků třetích zemí v rámci Unie 
s cílem lépe pochopit důvody odchodu z členského státu během prvních tří let 
po příchodu.


