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Zamestnávate!ia podporujú prvé opatrenia na zabezpečenie pracovnej mobility

Zamestnávatelia podporujú opatrenia smerujúce k podpore pracovnej mobility z tretích krajín.
Z tohto dôvodu vyz'ývajú poslancov NR sR ku schváIeniu noveIy zákona o službách zamestnanosti,
ktorá je podl'a zamestnávatelbv prvým a v'ýznamným krokom k naplneniu Stratégle pracovnej
mobility cudzincov v Slovenskei republike a tým ul'ahčeniu príchodu kvalifikovaných pracovníkov
z tzv. tretích krajín.
Slovenskí zamestnávatelia, uvedomujúc si neprĺaznivúsituáciu na trhu práce, ktorá je charakterĺstická

nedostatkom pracovníkov naprieč všetkými odvetviamĺ hospodárstva ĺniciovala súbor zmien, ktoré by
mali zabezpečiť jednoduchšípríchod a zamestnanie kvalifikovaných pracovníkov z tzv' tretích krajín
(krajín mĺmo EÚ). lniciatíva vyústila do vládou prijatej Stratégie pracovnej mobility cudzincov v
Slovenskej republike a následne ako prvej významnej legislatívnej zmeny - novely zákona č.5/2oo4z.
z. o službách zamestnanosti, ktorej hlavným cieľom je najmä zefektívnenie systému upravujúceho
Vstup a pobyt kvalĺfikovaných pracovníkov z tretích krajín na Slovensko za účelomzamestnanĺa, a to
najmä v profesiách s identifikovaným nedostatkom pracovnej sily.

Zamestnávatelĺa upozorňujú, Že ak sa nevyuŽije príležitosťschválĺť návrh zákona o službách
zamestnanosti v skrátenom legislatívnom konaní na práve prebiehajúcej schôdzi NR sR, je samotná
realizácia Stratégĺepracovnej mobility cudzincov v SR ohrozená už v samotnom počiatku. Týmto aktom
bude zmarené úsĺliezamestnávateľov, ktorí iniciovali prípravu tejto stratégie isamotného MPSVR SR
a ostatných zainteresovaných rezortov a zásadným spôsobom budú poškodené národohospodárske
záujmy a ekonomická stabilita Slovenska.

Zamestnávatelia vyzývajú všetkých poslancov NR sR, aby schválili predložený návrh o službách
zamestnanosti v predloženom znení a očakávajú,že v rovnakom tempe budú plnené aj d'alšie úlohy
vyplývajúce zo stratégie pracovnej mobility cudzincov v SR.
Sociálni partneri sa budú aktívne podieľať na d'alšom rozpracovaní Stratégie tak, aby boli zabezpečené
všetky opatrenia a kroky vedúce k úspešnej integrácii expertov a kvalifikovaných pracovníkov z tretích
krajín na Slovensku.
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