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ANO2011
Zajistíme změnu postavení a fungování
pracovních agentur, které najímají v
zahraničí pracovníky pro naše firmy. Je
potřeba nastavit jasná pravidla,
zjednodušit, zprůhlednit a zrychlit celý
systém pracovních povolení dle
požadavků firem a živnostníků.

ČSSD
Podpoříme zaměstnance, kteří za prací
neváhají dojíždět. Zavedeme daňové
zvýhodnění na částečnou úhradu
nákladů na cesty do práce.

KDU-ČSL
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KSČM

STAN
Přijmeme systémová opatření
v oblasti zaměstnávání cizinců ze
třetích zemí, která by snížila
administrativní bariéry a urychlila
proces při náboru cizinců k pokrytí
tzv. nedostatkových profesí
zaměstnavatelů a podnikatelů na
českém trhu práce. Týká se to
špičkových odborníků, ale i profesí, o
které není mezi českými uchazeči
zájem.

ODS
Zavedeme: Odpovědnou a důslednou
přistěhovaleckou politiku; je důležité
ulehčovat podmínky vstupu těm
cizincům, kteří mohou být přínosem, a
naopak zpřísňovat podmínky těm, kteří
nemají úctu k našim zákonům, hodnotám
a zvykům a jde jim o zneužívání našeho
sociálního systému.

TOP09
Legální migrace na trh práce je pro
otevřenou ekonomiku typu té naší
nezbytností. Musí reagovat na aktuální
nedostatky trhu práce, ovšem musí být
rozvážně promyšlená, aby Česká
republika neopakovala některé chyby
svých západoevropských spojenců
v migrační a integrační politice.

Jsme si vědomi toho, že růst ekonomiky,
který naše hospodářská politika přinese,
bude vyžadovat dostatek kvalifikované
pracovní síly. Ten pomůžeme zajistit
kombinací motivace k účasti na trhu
práce pro naše občany, podpory růstu
produktivity podniků a možností vstupu
chybějící pracovní síly na náš pracovní
trh, bude-li to třeba.
Česká republika si musí sama určit,
v jakém počtu, z jakých zemí a s jakou
kvalifikací budou přicházet ekonomičtí
migranti na trh práce.

Na trhu chybí experti v oblasti
informačních a telekomunikačních
technologií (ICT), proto zrychlíme
získávání pracovních povolení.
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