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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovné příležitosti vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a 
vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. bere na vědomí, že podle posledních dostupných výzkumů1 legální přistěhovalci v 
Evropské unii představují 4 % celkového počtu obyvatelstva, míra zaměstnanosti této 
skupiny dosahuje 44 %, zatímco míra nezaměstnanosti 19 %, a vyzývá proto členské 
státy, aby lépe přezkoumaly stávající struktury a nástroje hlavně ve věci integrace 
přistěhovalců do systému vzdělávání a přípravy na povolání a také ve věci uznání jejich 
schopností a profesních způsobilostí, jejich přístupu na trh práce a rozvoje jejich 
podnikatelského ducha; vyzývá dále Komisi, aby tuto věc prostudovala v rámci evropské 
strategie zaměstnanosti a sociální integrace;

2. vzhledem k tomu, že legální přistěhovalci pracují převážně v rámci šedé ekonomiky a bez 
povolení (zemědělství, stravování, úklidové služby, domácí práce), žádá členské státy, aby 
pomocí bilaterálních smluv o zaměstnanosti umožňujících přijímání občanů třetích zemí 
nebo jinými postupy zajistily, aby přijaté zaměstnankyně získaly v přijímající zemi 
bezpečné legální pracovní povolení2 a aby se nestávaly terčem diskriminace, v souladu s 
právem Společenství; domnívá se, že boj s prací bez povolení a její změna na legální 
zaměstnání je hlavní částí boje proti nedovolené hospodářské imigraci, jejímiž obětmi 
jsou velmi často ženy;

3. vyzývá Komisi, aby s ohledem na cíl, jímž je snížení ilegálního přistěhovalectví a 
hospodářská a společenská integrace legálních přistěhovalců, počítala s finančními 
prostředky pro specifické programy pro ženy, které by vedly k informování o podmínkách 
vstupu a pobytu přistěhovalců v Evropské unii, vytvoření vzdělávacích středisek v zemích 
původu, kde by se vyučovalo dovednostem potřebným v evropském prostoru, jazyku 
přijímající země, povinnostem a právům a kde by se zájemci seznámili s kulturními a 
společenskými zvyklostmi;

4. domnívá se, že čerstvě příchozí přistěhovalci obecně a ženy zvláště se setkávají s 
těžkostmi a vyzývá proto členské státy, aby posílily dialog a spolupráci s organizacemi 
zabývajícími se přistěhovalci a s náboženskými obcemi, aby měly členské státy jistotu, že 
tyto organizace a obce budou chápat a uznávat základní pravidla a hodnoty lidské 
důstojnosti (rovnost pohlaví, práva jednotlivce na práci, zdraví, vzdělání, kvalitu života, 
volný čas, hospodářskou nezávislost atd.) a přispějí k integraci svých členů, zvláště žen, 
do nového prostředí;

5. vyzývá Komisi, aby do roční statistické zprávy o přistěhovalectví zahrnující statistickou 
analýzu významných vývojových tendencí v této oblasti ve členských státech, kterou je 

  
1 Eurostat, Statistics in focus, Theme 3-2/2003, str. 1.
2 Právní řád Evropské unie již nyníobsahuje určitá práva (nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o provádění systémů 
sociálního zabezpečení [ÚV 149 L ze dne 5. 7. 1971, str. 2] – směrnice 2000/43/ES [ÚV 180 L ze dne 19. 7. 
2000, str. 22]  a 2000/78/ES [ÚV 303 L ze dne 2. 12. 2000, str. 16] proti diskriminacím). Mimo jiné existuje 
série směrnic týkajících se témat jako je zdraví a bezpečnost při práci nebo pracovní podmínky, které se vztahují 
na všechny zaměstnance nezávisle na jejich národnosti.
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povinna vypracovat, začlenila ukazatele, věrohodné a srovnatelné údaje a informace o 
přistěhovaných ženách, aby bylo možné vytvořit si přesnou představu o jejich situaci a 
problémech, s nimiž se setkávají.
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