
PA\923347SK.doc PE502.199v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

0000/2013(INI)

8.1.2013

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

pre Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

o vzdelávacej a profesijnej mobilite žien v EÚ
(0000/2013(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Csaba Sógor

(*) Postup pridružených výborov – článok 50 rokovacieho poriadku.



PE502.199v01-00 2/4 PA\923347SK.doc

SK

PA_NonLeg



PA\923347SK.doc 3/4 PE502.199v01-00

SK

NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje potrebu zvýšiť povedomie o situácii žien v politikách EÚ, najmä v politikách 
týkajúcich sa vzdelávania, integrácie, migrácie, zamestnanosti a v sociálnych politikách;

2. vyzýva členské štáty, aby ochraňovali práva žien, presadzovali rodovú rovnosť a rovnosť 
príležitostí a bojovali proti všetkým formám vykorisťovania a diskriminácie na trhu práce;

3. naliehavo vyzýva členské štáty, aby zvýšili ochranu žien, ktoré sa sťahujú do zahraničia 
za prácou, pred obchodovaním s ľuďmi ;

4. domnieva sa, že by sa malo osobitne dbať na rešpektovanie kultúrneho zázemia a/alebo 
tradícií žien z menšinových komunít;

5. vyzýva členské štáty, aby pri navrhovaní svojich vnútroštátnych politík týkajúcich sa 
mobility a/alebo migrácie a národných programov reforiem (NPR) zohľadnili aj 
ustanovenia na ochranu práv žien v súvislosti s profesijnou mobilitou, a aby pritom 
venovali osobitnú pozornosť plánovaniu a vykonávaniu operačných programov na 
vnútroštátnej a regionálnej úrovni, ktoré sú financované z prostriedkov Európskeho 
sociálneho fondu (ESF) na programové obdobie 2014 – 2020 a neskôr;

6. zdôrazňuje, že ak táto téma predstavuje osobitný cieľ alebo prioritu v rámci týchto 
programov, alebo ak sa zdá, že tvorí osobitnú horizontálnu prioritu, osvedčené postupy sa 
začnú prejavovať a opatrenia prinesú výsledky na regionálnej a/alebo miestnej úrovni;

7. vyzýva členské štáty, aby podporovali vnútroštátne, regionálne a miestne projekty na 
začleňovanie žien do dobrovoľníckych a charitatívnych činností pre komunitu;

8. povzbudzuje členské štáty, aby zjednodušili postupy s cieľom umožniť miestnym a 
regionálnym orgánom: 

- navrhovať a realizovať osobitné programy na budovanie komunít za účasti žien,

- venovať zvýšenú pozornosť osobitným potrebám žien vo vysťahovaleckých 
komunitách, 

- podporovať kampane neziskových organizácií na zvyšovanie spoločenského 
povedomia, ktoré sa zameriavajú na ženy v medzinárodných komunitách, ako sú 
manželky a partnerky žijúce v cudzine, 

- rozvíjať poradenské programy v oblasti integrácie, psychologické poradenstvo a 
integračné projekty; zdôrazňuje, že konkrétne opatrenia skutočne pomáhajú pochopiť 
a vyriešiť problémy;

9. odporúča zriadiť európsku sieť poradenských služieb s cieľom pomôcť miestnym 
hostiteľským komunitám riešiť tento problém prostredníctvom poskytovania informácií, 
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know-how a usmernení týkajúcich sa integrácie žien;

10. zdôrazňuje, že kľúčovým prvkom sociálnej integrácie je porozumieť miestnym zvykom a 
spoločenskému prostrediu;

11. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili vzájomné uznávanie diplomov a odborných 
kvalifikácií a umožnili zjednodušiť postupy uznávania;

12. upozorňuje, že v prípadoch, keď hlavným problémom nie je samotné uznávanie, môže 
čas, ktorý zaberie dokončenie celého procesu, mať za následok zlý začiatok v novom 
hostiteľskom prostredí v EÚ.


