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NÁVRHY

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

A. keďže migrantky zohrávajú čoraz významnejšiu úlohu v rozvoji hospodárstiev a 
pracovných trhov krajín pôvodu aj cieľových krajín;

B. keďže rodové stereotypy sú hlbšie zakorenené v prisťahovaleckých spoločenstvách 
a migrantky sú častejšie obeťami rôznych druhov násilia páchaného na ženách, najmä 
nútených sobášov, zmrzačovania ženských pohlavných orgánov, tzv. zločinov z cti, zlého 
zaobchádzania v rámci úzkych vzťahov, sexuálneho obťažovania na pracovisku a dokonca 
obchodovania so ženami a sexuálneho zneužívania;

C. keďže migrantky sú často najzraniteľnejšími obeťami diskriminácie a stereotypov, 
nespravodlivého zaobchádzania a pracovného vykorisťovania a okrem toho majú 
obmedzený prístup k sociálnym službám a právnej ochrane a podliehajú fyzickému, 
psychickému, ekonomickému a sexuálnemu zneužívaniu;

D. keďže sociálne vylúčenie je kľúčovým faktorom prispievajúcim k zvýšenej zraniteľnosti; 
keďže vysoký počet žien a dievčat je obeťou obchodovania, pričom ženy sa často 
predávajú na účely sexuálneho zneužívania a značný počet dievčat je obeťou 
obchodovania na rôzne účely vrátane núteného žobrania, pracovného vykorisťovania, 
obchodovania s orgánmi a nezákonnej adopcie;

E. keďže je mimoriadne dôležité, aby migrantky dostali príležitosť vstúpiť na pracovný trh 
EÚ bezpečným a zákonným spôsobom;

F. keďže migrantky, tak ako mnohé iné ženy, trpia závažnými dôsledkami hospodárskej 
a finančnej krízy;

G. keďže migrantky sú častejšie zamestnávané v oblastiach, ako napríklad sektor neformálnej 
starostlivosti, ktoré systémy sociálneho zabezpečenia v niektorých členských štátoch 
neuznávajú, a keďže po odchode do dôchodku nemajú prístup k dôchodkovému systému, 
a preto sú v staršom veku vystavené chudobe;

H. keďže priznávanie nižšej hodnoty akademickému vzdelaniu a odborným kvalifikáciám 
získaných v tretích krajinách a ich neuznávanie má na migrantky značný vplyv a následne 
ich vedie k tomu, aby si hľadali zamestnanie v sociálne neregulovaných povolaniach, 
ktoré si nevyžadujú osobitné zručnosti;

1. zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť rešpektovanie, vykonávanie a ochranu práv migrantiek a 
informovanosť o týchto právach vo všetkých politikách EÚ pre oblasti prisťahovalectva, 
integrácie, zamestnanosti a sociálnych vecí;

2. zdôrazňuje, že pracovné miesta migrujúcich pracovníkov sú oveľa menej isté vzhľadom 
na to, že migranti a najmä migrantky často pracujú z hľadiska zručností, platu a prestíže 
na najpodradnejších pozíciách na trhu práce;
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3. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby úzko spolupracovali so sieťami a mimovládnymi 
organizáciami, ktoré sa zaoberajú otázkami týkajúcimi sa migrantiek, s cieľom vytvoriť 
politiky zohľadňujúce rodovú otázku a začleniť do nich koncepciu rodovej rovnosti, a tým  
chrániť ľudské práva migrantiek, vytvoriť rovnaké príležitosti v oblasti zamestnanosti 
a prístupu na trh práce a bojovať proti obchodovaniu so ženami a ich sexuálnemu 
zneužívaniu a predchádzať im, ; zároveň ich vyzýva, aby bojovali proti všetkým druhom 
násilia, sexuálnemu zneužívaniu, zmrzačovaniu pohlavných orgánov a nespravodlivým 
praktikám, únosom, nútenému otroctvu, núteným sobášom a obchodovaniu so ženami 
a predchádzali im;

4. naliehavo vyzýva členské štáty, aby vypracovali vhodné politiky plne v súlade 
s európskymi a vnútroštátnymi právnymi predpismi, aby zaviedli osobitné opatrenia na 
podporu a zabezpečenie bezproblémovej a spravodlivej integrácie migrantiek vrátane 
získavania právneho postavenia, uznania kvalifikácií a vzdelania dosiahnutého v tretích 
krajinách, zahrnutia do systémov sociálneho zabezpečenia a práva na dôstojnú mzdu, 
prístup k zdravotnej starostlivosti a zdravotným a bezpečnostným normám na pracovisku, 
vzdelaniu, sociálnym službám, odbornej príprave a celoživotnému vzdelávaniu, dávkam 
sociálneho zabezpečenia a ochrane podľa pracovnoprávnych predpisov v prijímajúcich 
krajinách, a aby do vypracúvania týchto politík a opatrení zapojili odbory, mimovládne 
organizácie a občiansku spoločnosť;

5. vyzýva členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby uľahčili prístup migrantiek 
k informáciám a uplatňovaniu ich sexuálnych a reprodukčných práv prostredníctvom 
kampaní osobitne zameraných na túto skupinu, diskusií v zdravotníckych centrách, väčšej 
spolupráce s mimovládnymi organizáciami pracujúcimi s migrantkami atď.

6. vyzýva členské štáty, aby zmobilizovali miestne inštitúcie na podporu aktívnej účasti 
migrantiek v sociálnej štruktúre a aby pritom zabezpečili zastupovanie a hájenie ich 
záujmov, a tým podporovali ich socializáciu a začlenenie do miestneho spoločenstva;

7. vyzýva Radu, Komisiu a členské štáty, aby migrantkám prichádzajúcim na základe dohôd 
o zlúčení rodiny udeľovali právne postavenie nezávisle od ich manželov, podľa možnosti 
do jedného roka od ich príchodu;

8. vyzýva Radu, Komisiu a členské štáty, aby prisťahovalkyniam – či už ženám, alebo 
dievčatám – zaručili povolenie na pobyt, najmä obetiam fyzického a psychického násilia, 
a aby sa prijali všetky administratívne opatrenia na ich ochranu, vrátane účinného prístupu 
k pomoci a ochranným mechanizmom;

9. vyzýva Radu, Komisiu a členské štáty, aby vytvorili právny rámec, ktorý by 
prisťahovalkyniam zaručil právo na vlastníctvo vlastného pasu a povolenia na pobyt 
a ktorý by umožnil vyvodiť trestnú zodpovednosť voči osobe, ktorá takéto dokumenty 
odcudzí;

10. vyzýva členské štáty, aby zaviedli a presadzovali právne postupy zohľadňujúce rodovú 
otázku, ktorými sa bude riadiť prijímanie migrantiek do pracovného pomeru, a aby 
uľahčili prístup migrantiek k informáciám o právnej a občianskej pomoci v príslušných 
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jazykoch a aby im v prípade potreby poskytli prístup k finančne nenáročným právnym 
prostriedkom;

11. vyzýva členské štáty, aby vytvorili programy v oblasti vzdelávania a komunikácie 
s cieľom informovať migrantky o ich právach a povinnostiach a aby podporili vznik 
poradenských služieb pre ženy vo viacerých jazykoch;

12. vyzýva Komisiu, aby vytvorila systém monitorovania situácie migrantiek na trhu práce, 
pokiaľ ide o minimálne mzdy, pracovné podmienky a účinné vykonávanie nariadení 
v oblasti zdravia a bezpečnosti;

13. vyzýva členské štáty, aby vypracovali presnú, porovnateľnú a dôslednú štatistiku, pokiaľ 
ide o situáciu migrantiek v rôznych oblastiach života na základe primeraných 
ukazovateľov;

14. Urges the Member States: to develop efficient and transparent mechanisms for the 
recognition of educational and professional qualifications obtained in third countries, 
thereby making it easier for migrant women to enter the labour market and avoiding a 
situation where they are obliged to take jobs for which they are overqualified; to provide 
training opportunities for women lacking skills; and to ensure access for migrant women 
to vocational and lifelong training, advice from labour law experts and free or low-cost 
language courses;

15. zdôrazňuje, že väčšina migrantiek je zamestnaná v odvetví domácich služieb a osobnej 
starostlivosti bez ohľadu na ich vzdelanie a pracovné skúsenosti; vyjadruje poľutovanie 
nad skutočnosťou, že prevažná väčšina migrantiek pracuje bez pracovnej zmluvy za veľmi 
nízku mzdu a bez sociálnych práv akéhokoľvek druhu;

16. domnieva sa, že integračné politiky a opatrenia členských štátov nesmú diskriminovať na 
základe kvalifikácie a pôvodu, pokiaľ ide o prístup a integráciu migrantov do 
hostiteľských krajín, a že by preto mali bojovať proti robeniu rozdielov medzi občanmi 
EÚ a príslušníkmi tretích krajín a medzi migrantmi s ponukou práce alebo bez nej;
domnieva sa, že by tiež mali bojovať proti všetkým formám vykorisťovania 
prostredníctvom nelegálnej práce;

17. vyzýva členské štáty, aby bezodkladne ratifikovali Dohovor MOP č. 189 o pracovníčkach 
v domácnosti, ktorý bol prijatý tripartitnou organizáciou v roku 2011 s cieľom zabezpečiť 
pracovníčkam v domácnosti slušné pracovné podmienky a rovnaké pracovné práva, ako 
majú ostatní pracovníci;

18. zdôrazňuje, že plná integrácia musí zohľadňovať právo na zlúčenie rodiny, právo na 
príspevok na závislých rodinných príslušníkov (rodinné prídavky) a prístup k verejným 
službám rodinnej podpory, najmä prístup k jasliam, škôlkam a školám;

19. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že mnohé migrantky sú vo svojich krajinách 
pôvodu zavádzané sľubmi o pracovných zmluvách v rozvinutých krajinách a niektoré 
z nich sa dokonca stávajú obeťami únosov na účely sexuálneho zneužívania mafiánskymi 
organizáciami a sieťami obchodovania s ľuďmi; vyzýva členské štáty, aby zvýšili svoje 
úsilie v boji proti takýmto nezákonným a neľudským praktikám;
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20. zdôrazňuje, že migrantky často čelia viacnásobnej diskriminácii nielen preto, že sú 
zároveň ženy aj migrantky, ale aj preto, že patria k etnickej menšine alebo sú zdravotne 
postihnuté; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaistili ochranu migrantiek pred všetkými 
formami zneužívania, obťažovania a diskriminácie a aby im zaručili právo na právnu 
pomoc pred zamestnávateľmi, ktorí s nimi zle zaobchádzajú.

21. vyzýva členské štáty, aby viedli kampane zamerané na migrantov cieľom bojovať proti 
zakoreneným stereotypom v týchto spoločenstvách, aby sa zlepšila integrácia a účasť 
migrantiek v spoločnosti, v oblasti hospodárstva, vzdelávania a na trhu práce a aby sa 
bojovalo proti násiliu založenému na rodovej príslušnosti;

22. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby organizovali európske a vnútroštátne informačné 
kampane zamerané na zvýšenie účasti migrantiek na demokratickom živote, ako aj na 
organizovanie a podporovanie výmenných platforiem pre migrantky;

23. Calls on the Member States to inform women migrant workers of their rights and of 
complaint procedures, and to provide them with contact details for workers’ rights groups;

24. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, aby boli dôchodky vyplácané v krajine pôvodu plne 
uznávané a aby sa nárok na dôchodok, ktorý vzniká v určitom členskom štáte, mohol 
preniesť do krajín pôvodu migrantiek;

25. vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom predvstupovej pomoci naďalej posilňovala a užšie 
monitorovala dosiahnutý pokrok v úsilí prístupových krajín zlepšiť sociálne a hospodárske 
začlenenie Rómov, pričom ešte väčšia pozornosť by sa mala venovať rómskym ženám 
a dievčatám;

26. vyzýva členské štáty a Európsku komisiu, aby vytvorili profesijné profily migrantiek 
a aby zosumarizovali údaje o začlenení migrantiek na trhu práce;

27. zdôrazňuje potrebu určiť a vzájomne si vymieňať najlepšie postupy a podporovať túto 
výmenu medzi krajinami z EÚ a mimo EÚ so zameraním na najlepšie prisťahovalecké 
politiky z hľadiska rodovej rovnosti;

28. zdôrazňuje potrebu optimálneho využitia Európskeho roka občanov 2013 s cieľom 
zamerať sa na voľnú mobilitu a plné zapojenie migrantiek do európskej spoločnosti.
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