
EVROPSKÁ KOMISE

V Bruselu dne 6.12.2016 
C(2016) 7745final

Vážený pane předsedo,

Komise by ráda poděkovala Poslanecké sněmovně za její odůvodněné stanovisko k návrhu 
směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách pro vstup a pobyt státních 
příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysoce odborné 
dovednosti (COM(2016) 378 final).

Komise pečlivě zvážila obavy Poslanecké sněmovny týkající se řady prvků obsažených 
v návrhu, konkrétně práva členských států stanovit objem migrace, zákazu paralelních 
národních systémů legální migrace pro státní příslušníky třetích zemí s vysoce odbornými 
dovednostmi, omezování možnosti testování trhu práce a rozšíření působnosti na držitele 
mezinárodní ochrany. Komise by ráda cestou poskytla ke svému návrhu několik
vysvětlení a věří, že tím obavy Poslanecké sněmovny rozptýlí.

Komise je hluboce přesvědčena, že v globální soutěži o talenty může být EU silnějším 
hráčem, vystupuje-li jako jediný celek namísto toho, aby každý členský stát jednal 
samostatně. Současný složitý systém mnoha paralelních souborů pravidel pro stejnou 
kategorii osob není z pohledu migrantu, zaměstnavatelů nebo orgánů členských států 
jednoduše ani efektivní, ani jasný. Naproti tomu jediný zjednodušený a pružný nástroj EU v 
podobě revidované modré karty EU by zvýšil její atraktivitu, účinnost a hodnotu její značky 
jak pro zaměstnavatele, tak pro pracovníky z třetích zemí. Pří volbě možností, jak tohoto cíle 
dosáhnout, se Komise inspirovala osvědčenými postupy všech členských států a navrhla 
podstatné změny ve stávající směrnici, díky nimž by byl systém EU inkluzivnější, pružnější a 
atraktivnější.

Cílem revidovaného systému modré karty EU navrženého Komisí je proto spojit vysokou 
úroveň harmonizace a začleňování s dostatečnou mírou pružnosti, takže si členské státy 
budou moci systém přizpůsobit svým vnitrostátním prioritám, potřebám a situaci na trhu 
práce. Návrhem nové směrnice o modré kartě EU není dotčeno právo členských států stanovit 
objem vstupů státních příslušníků třetích zemí přicházejících ze třetích zemí na jejich území s 
cílem hledat tam práci. Navíc je samozřejmé, že u kategorií pracovníků, na něž se modrá 
karta EU nevztahuje - tedy u pracovníků bez vysoce odborných dovedností - by si členské 
státy ponechaly plnou pravomoc к vydávání „zaměstnaneckých karet“ v rámci stávajícího 
vnitrostátního systému. Komise je tedy po zvážení všech aspektů toho názoru, že návrh plně
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respektuje zásadu subsidiarity a nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné k dosaženi jeho 
cílů.

Návrhem těchto opatření Komise plní závazek předsedy Junckera řešit nedostatky směrnice 
o modré kartě EU a podstatně prohloubit její dopad tím, že do EU přiláká větší počet 
pracovníků s vysoce odbornými dovednostmi1.

EU stále více soutěží s čím dál větším počtem cílových zemí o tentýž globální zdroj talentů. 
Ve srovnání s jinými rozvinutými ekonomikami je celkový počet povoleni (ať už povolení 
vnitrostátních, nebo modrých karet EU), která členské státy vydávají pracovníkům s vysoce 
odbornými dovednostmi, v současné době nízký, přestože průzkumy mezi migranty, jejichž 
odborné dovednosti jsou potenciálně vysoké, naznačují, že EU je pro ně značně atraktivní. 
Komise při přezkumu2 stávajících opatření shledala, že současný systém kombinující modrou 
kartu EU s vnitrostátními systémy členských států má mnoho podstatných slabin, není 
dostatečně atraktivní a zkrátka nepřináší dostatečně uspokojivé výsledky. Systém EU v oblasti 
migrace pracovních sil s vysoce odbornými dovednostmi je proto třeba modernizovat pomoci 
dalších opatření na úrovni EU.

Prostřednictvím revidovaného systému modré karty EU Komise navrhuje celounijní systém 
pro pracovníky s vysoce odbornými dovednostmi, který by zásadně zvýšil 
konkurenceschopnost EU tím, že by nabídl jasné a jednoduché podmínky přijímání 
pracovníků spolu s rychlými a pružnými postupy a zvýšil její přidanou hodnotu. Z navrhované 
reformy by měli prospěch jak zaměstnavatelé, tak pracovníci s vysoce odbornými 
dovednostmi, čímž se zvýší schopnost celé Unie a jejích členských států více zviditelnit své 
trhy práce a posílit jejich konkurenceschopnost v celosvětovém úsilí o získávání nadaných 
lidí.

Pokud jde o připomínky technického charakteru obsažené v odůvodněném stanovisku, 
odkazuje Komise na připojenou přílohu.

Tvrzení uvedená výše a v příloze vycházejí z původního návrhu Komise, který v současné 
době prochází legislativním procesem, na němž se podílí Evropský parlament i Rada.

Komise doufá, že podané vysvětlení je dostatečnou odptmědí na připomínky Poslanecké 
sněmovny, a těší se na pokračování vzájemného politickém dialogu.

S úctou

Frans Timmermans 
první místopředseda Komise

iris Ąvnįjnopoulos 
(eniKomiše
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parlamentu a Rady o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků tretícÁ, zěmí za účelem výkonu
zaměstnání vyžadujícího vysoce odborné dovednosti a o zrušeni směrnice 2009/50/ESNgWD(20 l6) 193 final.
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Komise pečlivě posoudila jednotlivé otázky, na něž Poslanecká sněmovna ve svém 
odůvodněném stanovisku poukázala, a nyní by ráda uvedla následující připomínky a podala 
následující vysvětlení:

Objem přijatých státních yříslušníků třetích zemí (7. bod odůvodnění):

Jakje uvedeno výše, návrhem nové směrnice o modré kartě EU není dotčeno právo členských 
států stanovit objem vstupů státních příslušníků třetích zemí přicházejících ze třetích zemí na 
jejich území s cílem hledat tam práci. Toto právo vyplývá přímo z čl. 79 odst. 5 Smlouvy 
o fungování Evropské unie (SFEU): к jeho potvrzení stačí bod odůvodnění v preambuli.

Zjišťování situace na trhu práce (čl. 6 odst. 2):

Komise uznává, že testy trhu práce jsou nástrojem umožňujícím členským státům chránit svůj 
domácí trh práce a pracovníky, kteří již na něm působí. Nicméně provádění těchto testů 
obecně zvyšuje administrativní náklady a zátěž, prodlužuje řízení a nábor zahraničních 
zaměstnanců je v jejich důsledku pro zaměstnavatele méně atraktivní. Je třeba poznamenat, 
že pracovníci s vysoce odbornými dovednostmi, na něž modrá karta EU cílí, jsou již často od 
testu trhu práce členských států osvobozeni, a i když je na ně tento test uplatněn, je jim ve 
vstupu do země z tohoto důvodu zabráněno jen zřídkakdy.

Komise proto navrhuje uplatňovat test trhu práce pouze v nezbytných případech, tedy pokud 
dojde k vážnému narušení vnitrostátního trhu práce. Tím je zachována vhodná rovnováha 
mezi zjednodušením postupu a zachováním nezbytných záruk, jež mají členské státy k 
dispozici.

Začlenění osob požívajících mezinárodní ochrany:

Stávající směrnice o modré kartě obsahuje řadu výjimek z kategorií osob, jež spadají do její 
oblasti působnosti, a Komise navrhuje zrušit ty, které již nejsou odůvodněné.

Osoby požívající mezinárodní ochrany jsou osoby, které již mají široký přístup na trh práce 
členského státu, který jim poskytl ochranu, ale dokud nezískají právní postavení dlouhodobě 
pobývajícího rezidenta EU, nemají přístup k pracovním příležitostem v jiných členských 
státech. Možnost, aby tyto osoby, které již legálně pobývají na území některého členského 
státu, směly požádat o modrou kartu EU v kterémkoli jiném členském státě uplatňujícím 
směrnici, by vedla k optimálnímu využití jejich potenciálu. Začít vykonávat zaměstnání, které 
odpovídá jejich dovednostem a vzdělání, a pokrýt nedostatek pracovních sil by tyto osoby 
mohly i v případě, že v členském státě, který jim poskytl ochranu, pro ně nejsou žádná 
pracovní místa v jejich konkrétním oboru volná. To by usnadnilo jejich účast na trhu práce a 
podpořilo jejich integraci i schopnost zajistit si obživu a být přínosem pro hostitelskou 
společnost.
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Dlužno dodat, že tyto osoby by musely splňovat podmínky pro získání modré karty EU jako 
každý jiný žadatel. Kromě toho by získání modré karty EU nijak neovlivnilo jejich postavení 
a práva osob požívajících ochrany. Zároveň lze připomenout, že byl zajištěn nezbytný soulad 
s nedávno předloženými legislativními návrhy EU v oblasti azylové politiky.
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