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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví žiada Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a 
vnútorné veci, aby ako gestorský výbor prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

1. na základe posledných dostupných číselných údajov1 predstavujú legálni imigranti v 
Európskej únii 4% z celkového obyvateľstva a miera zamestnanosti tejto skupiny je iba 
44% zatiaľčo miera nezamestnanosti dosahuje 19% a preto vyzýva členské štáty, aby 
lepšie preskúmali existujúce štruktúry a nástroje, najmä čo sa týka integrácie imigrantov 
do systému vzdelávania a odbornej prípravy ako i uznávanie ich spôsobilosti a odborných 
schopností, ich prístup na trh práce a rozvíjanie ich podnikateľského ducha; vyzýva tiež 
Komisiu, aby preskúmala túto oblasť v rámci európskej stratégie zamestnanosti a sociálnej 
integrácie;

2. vzhľadom na to, že legálne prisťahovalkyne pracujú najmä v odvetviach šedej ekonomiky 
a načierno (poľnohospodárstvo, stravovanie, čistiace služby, domáce práce) žiada členské 
štáty, aby pomocou bilaterálnych zmlúv o zamestnanosti v súvislosti s prijímaním 
občanov tretích krajín alebo inými postupmi zabezpečili, aby zamestnankyne získali v 
krajine, ktorá ich prijala bezpečné legálne pracovné povolenie2 a aby sa nestávali terčom 
diskriminácie, v súlade s acquis Spoločenstva; domnieva sa, že boj s prácou načierno a jej 
zmena na legálnu prácu je hlavnou súčasťou boja proti ilegálnej hospodárskej imigrácii, 
ktorej obeťami sú častokrát ženy;

3. vyzýva Komisiu, aby s ohľadom na ciele, ktorými sú zníženie nelegálnej imigrácie a 
hospodárska a sociálna integrácia legálnych prisťahovalcov počítala s financovaním 
špecifických programov pre ženy, ktoré by sa týkali informovania o podmienkach vstupu  
a pobytu prisťahovalcov v Európskej únii a vytvorenia vzdelávacích centier v krajinách 
pôvodu, kde by sa rozvíjali spôsobilosti, ktoré sú potrebné v európskom priestore, 
vyučoval by sa jazyk prijímacej krajiny, oboznamovali by sa so svojimi právami a 
povinnosťami a zoznámili by sa tam s kultúrnymi a sociálnymi zvyklosťami;

4. so zreteľom na to, že novo prichádzajúci imigranti vo všeobecnosti a ženy zvlášť sa 
stretávajú s ťažkosťami, vyzýva členské štáty, aby posilnili dialóg a spoluprácu s 
organizáciami, ktoré pomáhajú imigrantom a s náboženskými obcami, aby mali istotu, že 
tieto organizácie a obce chápu a uznávajú základné pravidlá a hodnoty ľudskej dôstojnosti 
(rovnosť pohlaví, práva jednotlivca na prácu, zdravie, vzdelanie, kvalitu života, volný čas, 
hospodársku nezávislosť, atď) a prispievajú k integrácii svojich členov, najmä žien do 
nového prostredia;

  
1 Eurostat, Statistics in Focus, Theme 3-2/2003,
2 Právo Európskej únie už teraz zahŕňa určité práva (nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov 
sociálneho zabezpečenia [ÚV L 149 z 5.7.1971, str. 2] - smernice 2000/43/ES [ÚV L 180 z 19.7.2000, str. 22] a 
2000/78/ES [ÚV L 303 z 2.12.2000, str. 16] proti diskriminácii). Okrem toho existuje súbor smerníc, ktoré sa 
týkajú tém ako sú bezpečnosť a zdravie pri práci a tiež pracovné podmienky, ktoré sa vzťahujú na všetkých 
zamestnancov bez rozdielu národnosti.
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5. vyzýva Komisiu, aby v súlade so svojou angažovanosťou vypracovať výročnú štatistickú 
správu o prisťahovalectve, ktorá bude zahŕňať štatistickú analýzu veľkých tendencií 
členských štátov v tejto oblasti do nej začlenila ukazovatele ako i vierohodné a 
porovnateľné údaje o prisťahovalkyniach, aby si bolo možné vytvoriť presnú predstavu o 
ich situácii a problémoch, s ktorými sa stretávajú.
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