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NÁVRHY

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

A. vzhledem k tomu, že ekonomická migrace by nemohla být uplatněna dříve, než všichni 
občané EU budou moci skutečně využívat zásady volného pohybu, že společná politika 
v oblasti ekonomické migrace musí nutně respektovat politiky Společenství v oblasti 
rozvoje a konstatuje, že Radě se nepodařilo stanovit společnou migrační politiku;

B. vzhledem k tomu, že ekonomická migrace neřeší demografický problém či hospodářské 
problémy Evropy, také s vědomím, že úsilí, jež má být vynaloženo k nalezení nových 
řešení v oblasti hospodářské politiky a trhu práce, zejména pokud jde o nalezení 
rovnováhy mezi profesním a rodinným životem mužů i žen, a v oblasti boje za stejný plat 
za stejnou práci mužů i žen, aby byly úspěšně zdolávány výzvy spojené s globalizací;

C. vzhledem k podobné diskriminaci, jejíž obětí jsou ženy v mnoha třetích zemích;

1. Vyzývá Komisi, aby při uplatňování „preference Společenství“ více zohlednila zvláštní 
situaci žen na evropském trhu práce, zejména u nových zdrojů pracovních míst a
usnadnila jim tak přístup k volným pracovním místům;

2. Vyzývá členské státy, aby využívaly podnětů umožňujících přechodnou odbornou 
přípravu pro ženy, které již nyní působí na evropském trhu práce a kterým dostatečné
základní vzdělání umožňuje obsadit volná pracovní místa;

3. Vyzývá Komisi a členské státy, aby dohlížely na uplatňování zásady stejného platu 
evropských pracovníků a migrujících pracovníků a také žen a mužů, kteří pocházejí ze 
třetích zemí a vstupují na trh práce Společenství;

4. Vyzývá Komisi a členské státy, aby posílily spolupráci mezi členskými státy a státy 
původu a informovaly migranty ve státech původu o skutečných vyhlídkách a zákonných 
omezeních v přijímacích zemích; žádá Komisi a členské státy, aby posílily své konzulární 
a diplomatické struktury a lépe řídily cíl migrace a skutečné požadavky firem v přijímající 
zemi;

5. Vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly rovnost pohlaví pomocí opatření, jež 
doprovázejí návrat migrujících pracovníků do země původu po ukončení pracovní 
smlouvy, zejména v otázkách začlenění nebo opětného začlenění na trhu práce a přístupu 
k dalšímu vzdělávání;

6. Vyzývá Komisi a členské státy, aby věnovaly zvláštní pozornost specifické situaci 
migrujících žen přistěhovalců s nezaopatřenými dětmi, zejména v otázce práv 
vyplývajících z dočasných pracovních smluv.


