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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:

A. keďže ekonomická imigrácia nemôže byť uplatňovaná predtým ako všetci občania EÚ 
nebudú skutočne využívať princíp voľného pohybu; spoločná politika v oblasti 
ekonomickej migrácie musí nevyhnutne rešpektovať politiky Spoločenstva v oblasti 
rozvoja a konštatuje, že Rade sa nepodarilo stanoviť spoločnú migračnú politiku; 

B. keďže ekonomická imigrácia nerieši demografický problém alebo ekonomické problémy 
Európy konštatuje, že okrem iného sa treba pousilovať v rámci nových riešení týkajúcich 
sa hospodárskej politiky a trhu práce, spočívajúcich najmä v spravodlivom zosúladení 
pracovného a rodinného života mužov a žien a v rámci boja za rovnakú mzdu, za rovnakú 
prácu pre mužov a ženy za účelom úspešne čeliť svetovej globalizácii;

C. keďže ženy sú obeťami podobných diskriminácií v mnohých tretích krajinách;

1. vyzýva Komisiu, aby prednostne zohľadnila pri uplatňovaní zásady „prednosti 
Spoločenstva“ osobitnú situáciu žien na európskom trhu práce, zvlášť v nových zdrojoch 
pracovných miest a uľahčila im tak prístup k voľným pracovným miestam;

2. vyzýva členské štáty k realizácii iniciatív, ktoré by umožnili prechodné odborné vzdelanie 
pre ženy už zamestnané na európskom pracovnom trhu, a ktoré sa vyznačujú základným 
vzdelaním dostatočným na obsadenie voľných pracovných miest;

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby dozerali na uplatnenie princípu rovnosti miezd medzi 
európskymi pracovníkmi a migrujúcimi pracovníkmi rovnako ako medzi ženami a mužmi 
pochádzajúcich z tretích krajín, ktorí sú zapojení do trhu práce Spoločenstva;   

4. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili spoluprácu medzi členskými štátmi a štátmi 
pôvodu, a aby v krajinách pôvodu informovali migrantov o ich skutočných perspektívach 
a právnych obmedzeniach hostiteľských krajín; žiada Komisiu a členské štáty, aby 
posilnili svoje konzulárne a diplomatické služby za účelom lepšieho riadenia cieľa 
migrácie a skutočného dopytu hostiteľských krajín;

5. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili rovnosť pohlaví pomocou opatrení 
sprevádzajúcich návrat migrujúcich pracovníkov do ich krajiny pôvodu po ukončení 
pracovnej zmluvy, hlavne čo sa týka zjednotenia alebo znovuzjednotenia miestneho trhu a 
prístupu k trvalému vzdelávaniu; 

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby venovali mimoriadnu pozornosť osobitnej situácii 
migrujúcich žien, ktoré majú nezaopatrené deti, najmä čo sa týka práv vyplývajúcich z 
dočasnej pracovnej zmluvy.


