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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že přistěhovalkyně hrají stále významnější roli v rozvoji hospodářství 
a pracovního trhu země původu i hostitelské země;

B. vzhledem k tomu, že v komunitách přistěhovalců jsou genderové stereotypy zakořeněny 
mnohem hlouběji a přistěhovalkyně jsou častěji oběťmi různých druhů násilí na ženách, 
zejména nucených sňatků, mrzačení ženských pohlavních orgánů, takzvaných zločinů ze 
cti, špatného zacházení v rámci užších vztahů, sexuálního obtěžování na pracovišti 
a dokonce i obchodování a sexuálního vykořisťování;

C. vzhledem k tomu, že přistěhovalkyně jsou často nejohroženějšími oběťmi diskriminace, 
stereotypů, nespravedlivého zacházení a vykořisťování v rámci pracovních vztahů a 
v mnoha případech mají omezený přístup k sociálním službám a právní ochraně a čelí 
fyzickému, psychickému, ekonomickému a sexuálnímu zneužívání;

D. vzhledem k tomu, že sociální vyloučení je zásadním faktorem, který přispívá k vyšší míře 
ohrožení, vzhledem k tomu, že značný počet žen a dívek je obětí obchodování s lidmi, 
a vzhledem k tomu, že zatímco se ženami se často obchoduje za účelem sexuálního 
vykořisťování, velký počet dívek je obětí obchodování pro různé účely, např. za účelem 
nuceného žebrání, vykořisťování v pracovních vztazích, obchodování s lidskými orgány 
a nezákonné adopce;

E. vzhledem k tomu, že je zásadní, aby přistěhovalkyně dostaly příležitost vstoupit na 
pracovní trh EU bezpečně a legálně;

F. vzhledem k tomu, že přistěhovalkyně, stejně jako mnoho jiných žen, trpí vážnými 
důsledky hospodářské a finanční krize;

G. vzhledem k tomu, že přistěhovalkyně jsou častěji zaměstnány v odvětvích, jako je 
neformální péče, které systémy sociálního zabezpečení v některých členských státech 
neuznávají, a vzhledem k tomu, že po odchodu do důchodu tedy nemají přístup k systému 
důchodového zabezpečení a ve stáří čelí chudobě;

H. vzhledem k tomu, že nižší hodnota a neuznávání akademických a profesních kvalifikací 
získaných ve třetích zemích má na přistěhovalkyně významné dopady a v konečném 
důsledku vede k tomu, že hledají práci v nekvalifikovaných a sociálně neregulovaných 
profesích;

1. zdůrazňuje, že je nutné zvýšit povědomí o právech přistěhovalkyň, jejich dodržování, 
uplatňování a ochranu ve všech politikách EU pro oblast přistěhovalectví, integrace, 
zaměstnanosti a sociálních věcí;

2. poukazuje na to, že pracovní místa migrujících pracovníků jsou mnohem méně zajištěná, 
neboť přistěhovalci, a zejména přistěhovalkyně, pracují často na nejnižších pracovních 
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pozicích trhu práce z hlediska kvalifikace, platu a prestiže;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby v úzké spolupráci se sítěmi a nevládními 
organizacemi, které se zabývají problematikou přistěhovalkyň, vytvořily politiky 
zohledňující genderové aspekty a zohledňovaly rovnost žen a mužů ve všech oblastech 
tak, aby byla chráněna lidská práva přistěhovalkyň, aby vytvořily rovné příležitosti 
v oblasti zaměstnanosti a přístupu na trh práce a zaručily rovná práva a aby zamezily všem 
druhům násilí, vykořisťování v pracovních vztazích a sexuálnímu vykořisťování, 
mrzačení pohlavních orgánů a nespravedlivým praktikám, únosům, otroctví, nuceným 
sňatkům a obchodování se ženami a aby jim předcházely;

4. naléhavě vyzývá členské státy, aby vypracovaly vhodné strategie, které budou plně 
v souladu s evropskými a vnitrostátními právními předpisy, aby uplatňovaly konkrétní 
opatření na podporu a pro zajištění bezproblémové a spravedlivé integrace přistěhovalkyň, 
včetně získávání právního postavení, uznávání kvalifikací a vzdělání dosažených ve 
třetích zemích, začlenění do systémů sociálního zabezpečení, práva na spravedlivou mzdu, 
přístupu ke zdravotní péči, norem ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti a přístupu 
k zařízením péče o děti, ke vzdělání, k sociálním službám, odborné přípravě 
a celoživotnímu učení, k dávkám sociálního zabezpečení a ochraně podle 
pracovněprávních předpisů hostitelské země, a aby do vytváření těchto strategií a opatření 
zapojily odbory, nevládní organizace a občanskou společnost;

5. vyzývá členské státy a orgány regionální a místní samosprávy, aby usnadnily přístup 
přistěhovalkyň k informacím o jejich sexuálních a reprodukčních právech a uplatňování 
těchto práv, a to prostřednictvím kampaní zaměřených konkrétně na tuto skupinu, 
poradenství ve zdravotních centrech a užší spolupráce s nevládními organizacemi, které 
pracují s přistěhovalkyněmi;

6. vyzývá členské státy, aby podněcovaly místní organizace k podpoře aktivní účasti 
přistěhovalkyň na budování společnosti a aby zajistily, že jejich zájmy budou zastoupeny 
a prosazovány, čímž se podpoří jejich zapojení do společnosti a integrace v rámci místní 
komunity;

7. vyzývá Radu, Komisi a členské státy, aby přistěhovalkyním, které přijíždějí v rámci 
dohod o sloučení rodin, přiznaly právní postavení nezávislé na právním postavení jejich 
manžela, a to pokud možno do jednoho roku od jejich příchodu;

8. vyzývá Radu, Komisi a členské státy, aby přistěhovalkyním – ženám i dívkám – zaručily 
povolení k pobytu, zejména v případě obětí fyzického a psychického násilí, a aby zajistily, 
že budou přijata veškerá možná administrativní opatření na jejich ochranu, včetně 
skutečného přístupu k mechanismům pomoci a ochrany;

9. vyzývá Radu, Komisi a členské státy, aby vytvořily právní rámec, který zaručí 
přistěhovalkyním právo mít vlastní cestovní pas a povolení k pobytu a který umožní 
pohlížet na osobu, která jim tyto dokumenty odebere, jako na trestně odpovědnou;

10. vyzývá členské státy, aby zavedly a prosazovaly právní postupy zohledňující genderové 
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aspekty, jimiž se bude řídit přijímání přistěhovalkyň do pracovního poměru, a aby 
usnadnily přístup k informacím a poradenství o pracovněprávních předpisech, jejich 
sociálních, ekonomických a pracovních právech a právní a občanské pomoci v příslušných 
jazycích a v případě potřeby poskytly přístup k cenově dostupným právním prostředkům; 

11. vyzývá členské státy, aby vytvořily vzdělávací a komunikační programy s cílem 
informovat přistěhovalkyně o jejich právech a povinnostech a aby zřídily vícejazyčné 
poradenské služby pro ženy;

12. vyzývá Komisi, aby vytvořila systém pro sledování situace přistěhovalkyň na pracovním 
trhu z hlediska minimální mzdy, pracovních podmínek a účinného uplatňování předpisů 
v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti;

13. vyzývá členské státy, aby připravily přesné, srovnatelné a ucelené statistiky týkající se 
situace přistěhovalkyň v různých oblastech života na základě příslušných ukazatelů;

14. naléhavě vyzývá členské státy, aby vytvořily účinné a transparentní mechanismy pro 
uznávání vzdělání a profesních kvalifikací získaných ve třetích zemích s cílem usnadnit 
přistěhovalkyním vstup na pracovní trh a zabránit tomu, aby byly nuceny přijímat 
zaměstnání, pro něž mají příliš vysokou kvalifikaci, aby nekvalifikovaným ženám 
poskytly příležitost k odborné přípravě a aby přistěhovalkyním zajistily přístup 
k odbornému a celoživotnímu vzdělávání, poradenství ze strany odborníků na pracovní 
právo a bezplatným či levným jazykovým kurzům; 

15. zdůrazňuje, že většina přistěhovalkyň je zaměstnána v domácích službách a osobní péči 
bez ohledu na to, jaké mají vzdělání a profesní zkušenosti; vyjadřuje politování nad 
skutečností, že velká většina z nich pracuje bez řádné smlouvy za velmi nízkou mzdu 
a nemá žádná sociální práva;

16. zastává názor, že integrační politiky a opatření členských států nesmí diskriminovat na 
základě kvalifikací a původu, co se týče vstupu přistěhovalců do hostitelských zemí 
a jejich integrace, a že by tedy měly zamezit rozlišování mezi občany EU a státními 
příslušníky třetích zemí a mezi přistěhovalci, kteří mají pracovní nabídku, a těmi, kteří ji 
nemají; je toho názoru, že by také měly zabraňovat všem formám vykořisťování v rámci 
nelegálního zaměstnávání;

17. vyzývá členské státy, aby neprodleně ratifikovaly Úmluvu Mezinárodní organizace práce 
č. 189 o osobách pracujících v domácnosti, přijatou tripartitou v roce 2011 s cílem zajistit 
důstojné pracovní podmínky pro osoby pracující v domácnosti a stejná základní pracovní 
práva, jaká mají ostatní pracovníci;

18. zdůrazňuje, že úplná integrace musí zohledňovat právo na sloučení rodiny, právo na 
platby pro závislé rodinné příslušníky (rodinné přídavky) a přístup k veřejným službám na 
podporu rodiny, zejména k jeslím, školkám a školám;

19. vyjadřuje politování nad skutečností, že mnoho přistěhovalkyň je nalákáno v zemi svého 
původu na příslib pracovní smlouvy ve vyspělých zemích a že některé jsou dokonce 
uneseny a poté sexuálně vykořisťovány mafií a sítěmi obchodníků s lidmi; vyzývá členské 
státy, aby zvýšily úsilí v boji proti tomuto násilnému a nelidskému chování;
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20. zdůrazňuje, že přistěhovalkyně se často potýkají s několikanásobnou diskriminací, která 
se zakládá nejen na tom, že jsou ženy a přistěhovalkyně, ale také na tom, že patří k etnické 
menšině nebo jsou zdravotně postižené; vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily 
ochranu přistěhovalkyň před všemi formami špatného zacházení, zneužívání, obtěžování, 
násilí založeného na příslušnosti k ženskému pohlaví a diskriminace a aby jim zaručily 
právo získat právní pomoc proti zaměstnavatelům, kteří je zneužívají; 

21. vyzývá členské státy, aby uspořádaly kampaně zaměřené na přistěhovalce s cílem bojovat 
proti genderovým stereotypům zakořeněným v těchto komunitách, a zlepšit tak integraci 
a zapojení přistěhovalkyň do společnosti, ekonomiky, vzdělání a pracovního trhu 
a zabránit páchání násilí na základě příslušnosti k ženskému pohlaví;

22. vyzývá Komisi a členské státy, aby uspořádaly evropské a vnitrostátní informační 
kampaně s cílem posílit zapojení přistěhovalkyň do demokratického života a aby 
vybudovaly a podporovaly výměnné platformy pro přistěhovalkyně;

23. vyzývá členské státy, aby informovaly pracující přistěhovalkyně o jejich právech a 
o postupech podávání stížností a aby jim poskytly kontakty na skupiny zabývající se právy 
pracovníků;

24. vyzývá členské státy, aby zajistily, že příspěvky na důchodové zabezpečení zaplacené 
v zemi původu budou řádně uznány a že důchodové nároky získané v některém členském 
státě budou moci být převedeny do zemí původu přistěhovalkyň;

25. vyzývá Komisi, aby prostřednictvím předvstupní pomoci a užšího sledování dosaženého 
pokroku dále podpořila snahy zemí usilujících o přistoupení o zlepšení sociálního 
a ekonomického začlenění Romů, se zvláštním ohledem na situaci romských žen a dívek;

26. vyzývá členské státy a Komisi, aby zpracovaly pracovní profily přistěhovalkyň a sestavily 
údaje o začlenění přistěhovalkyň do pracovního trhu;

27. zdůrazňuje nutnost určit osvědčené postupy členských států i zemí mimo EU v oblasti 
imigračních politik, které jsou nejspravedlivější z hlediska rovnosti žen a mužů, tyto 
postupy sdílet a podporovat jejich výměnu;

28. zdůrazňuje, že je nutné optimálně využít rok 2013, který je Evropským rokem občanů, 
k zaměření pozornosti na volný pohyb přistěhovalkyň a jejich plné zapojení do evropské 
společnosti.



AD\917805CS.doc 7/7 PE496.521v02-00

CS

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí 6.11.2012

Výsledek konečného hlasování +:
–:
0:

12
8
0

Členové přítomní při konečném 
hlasování

Regina Bastos, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Marije Cornelissen, Mikael 
Gustafsson, Mary Honeyball, Sophia in ‘t Veld, Constance Le Grip, 
Astrid Lulling, Krisztina Morvai, Norica Nicolai, Siiri Oviir, Joanna 
Senyszyn, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marc Tarabella, Britta 
Thomsen, Anna Záborská, Inês Cristina Zuber

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném 
hlasování

Minodora Cliveti, Silvia Costa, Mariya Gabriel, Kartika Tamara Liotard


