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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 významnú úlohu v rozvoji hospodárstva a pracovného trhu vysielajúcich aj 
prijímajúcich krajín zohrávajú migrantky; 

B. keďže migrantky sú vysoko ohrozené diskrimináciou, majú obmedzený prístup 
k sociálnym službám a právnej ochrane a čelia fyzickému, psychickému, ekonomickému 
a sexuálnemu zneužívaniu; 

1. zdôrazňuje, že je nutné zviditeľniť práva migrantiek v politikách EÚ pre oblasti 
prisťahovalectva, integrácie, zamestnanosti a sociálnych vecí;

2. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vytvorili politiky zohľadňujúce rodovú otázku, ktoré 
budú chrániť ľudské práva migrantiek, vytvoria rovné príležitosti v oblasti zamestnanosti 
a prístupu na trh práce a budú bojovať proti obchodovaniu so ženami a ich sexuálnemu 
zneužívaniu a predchádzať im;

3. vyzýva členské štáty, aby vypracovali a uplatňovali opatrenia na podporu bezproblémovej 
a spravodlivej integrácie migrantiek vrátane získavania právneho postavenia, uznania 
kvalifikácií a dosiahnutého vzdelania, prístupu k zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu, 
odbornej príprave a dávkam sociálneho zabezpečenia a ochrane podľa pracovnoprávnych 
predpisov, a aby do vytvárania týchto opatrení zapojili odbory, mimovládne organizácie 
a občiansku spoločnosť;

4. 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 formálnych náležitostiach a pracovnom 
práve; 

5. vyzýva členské štáty, aby vybudovali účinné systémy uznávania kvalifikácie získanej 
v tretích krajinách, aby pre nekvalifikované osoby vytvorili príležitosti na odbornú 
prípravu a aby zabezpečili prístup migrantiek k odbornému a celoživotnému vzdelávaniu 
a bezplatným jazykovým kurzom;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaistili ochranu migrantiek pred všetkými formami 
zneužívania, obťažovania a diskriminácie.


