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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o imigraci žen: úloha a postavení přistěhovalkyň v Evropské unii
(2006/2010(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 13 Smlouvy o ES o boji proti diskriminaci,

– s ohledem na článek 63 Smlouvy o ES, který svěřuje Společenství pravomoci a 
kompetence v oblasti přistěhovalectví a azylu,

– s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady, které se konalo v Tampere 
ve dnech 15. a 16. října 1999, v Laekenu ve dnech 14. a 15. prosince 2001, v Seville ve 
dnech 21. a 22. června 2003 a v Soluni ve dnech 19. a 20. června 2003,

– s ohledem na Zelenou knihu Komise nazvanou „O přístupu EU k řízení ekonomické 
migrace“ (KOM(2004)0811),

– s ohledem na Zelenou knihu Komise nazvanou „O budoucnosti evropské migrační sítě“ 
(KOM(2005)0606),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „O přistěhovalectví, integraci a zaměstnanosti“ 
(KOM(2003)0336),

– s ohledem na sdělení Komise o zřízení rámcového programu týkajícího se solidarity a 
řízení migračních toků pro období 2007–2013 (KOM(2005)0123),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Vzájemné souvislosti migrace a rozvoje: Některé 
konkrétní pokyny“ (KOM(2005)0390),

– s ohledem na návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského 
fondu pro uprchlíky pro období 2008–2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a 
řízení migračních toků“ (2005/0046(COD)-(SEC(2005)0435),

– s ohledem na návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady zřídit Fond pro vnější 
hranice pro období 2007–2013 jako součást obecného programu „Solidarita a řízení 
migračních toků“ (2005/0047 (COD)-(SEC(2005)0435),

– s ohledem na návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje 
Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí pro období 2007–2013 jako 
součást obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ (2005/0048 (CNS)-
(SEC(2005)0435,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje 
Evropský fond pro navracení pro období 2008–2013 jako součást obecného programu 
„Solidarita a řízení migračních toků“ (2005/0047 (COD)-(SEC(2005)0435),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Společný program pro integraci. Rámec 
pro integraci státních příslušníků třetích zemí v Evropské unii“ (KOM(2005)0389),
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– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Plán politiky v oblasti legální migrace“ 
(KOM(2005)0669),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Prioritní opatření zaměřená na řešení problémů 
přistěhovalectví: první opatření po schůzce v Hampton Court“ (KOM(2005)0621),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Tematický program spolupráce se třetími zeměmi 
v oblasti migrace a azylu“ (KOM(2006)0026),

– s ohledem na směrnici Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada 
rovného zacházení mezi osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ,

– s ohledem na směrnici Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny, 

– s ohledem na směrnici Rady 2003/109/ES ze dne 23. ledna 2004 o právním postavení 
státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty,

– s ohledem na směrnici Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních normách, 
které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby 
mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje 
mezinárodní ochranu, a o obsahu tohoto postavení, 

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice Společenství 
v oblasti migrace a mezinárodní ochrany (KOM(2005)0375 v konečném znění, 
2005/0156(COD)),

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. října 2005 o integraci přistěhovalců v Evropě 
prostřednictvím školní docházky a vícejazyčné výuky1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 9. června 2005 o vazbách mezi legálním a nelegálním 
přistěhovalectvím a integrací přistěhovalců2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 9. března 2004 o ženách z menšinových skupin 
v Evropské unii3,

– s ohledem na Haagský program přijatý Evropskou radou dne 4. listopadu 2004, v němž 
jsou stanoveny cíle, které mají být realizovány v oblasti svobody, bezpečnosti a práva 
v období 2005–2010,

– s ohledem na neformální ministerskou schůzku v Groningenu dne 9. listopadu 2004, na 
níž se ministři odpovědní za integrační politiku poprvé setkali,

– s ohledem na společné základní principy integrace přijaté Radou Evropské unie dne 19. 
listopadu 20044,

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, a zejména na její články 18, 20, 21 a 

  
1 Přijaté texty, P6_TA(2005)0385.
2 Přijaté texty, P6_TA(2005)0235.
3 Úř. věst. C 102, 28.4.2004, s. 35.
4 Dokument 14615/04, 19.listopadu 2004.



PR\616105CS.doc 5/12 PE 374.229v01-00

CS

22,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A6-0000/2006),

A. vzhledem k tomu, že se počet přistěhovalkyň v EU neustále zvyšuje a že přistěhovalkyně 
tvoří přibližně 54 % celkového počtu přistěhovalců a pokrývají stále širší řadu kategorií 
(ekonomická migrace, sloučení rodiny, uprchlictví, ilegální přistěhovalectví, azyl), 

B. vzhledem k tomu, že přistěhovalkyně narážejí při integraci zpravidla na velké problémy, 
především pokud jde o přístup na pracovní trh, nízkou zaměstnanost a vysokou
nezaměstnanost, špatně placená zaměstnání nebo zaměstnávání v sektorech „šedé“ 
ekonomiky a zaměstnávání načerno, omezené jazykové znalosti, nízkou účast na 
základním, ale zejména vysokoškolském vzdělávání, omezenou účast na společenském, 
politickém, odborářském a kulturním životě v hostitelské zemi, chudobu a sociální 
vyloučení,

C. vzhledem k tomu, že přistěhovalkyně často narážejí na hrubou diskriminaci jako 
jednotlivkyně, které jsou závislé na právním postavení svého manžela, a také kvůli 
smýšlení, negativním stereotypům a praktikám rozšířeným v hostitelské společnosti; 
upozorňuje, že přistěhovalkyně jsou navíc někdy vystaveny kritickým problémům, jako 
jsou vynucené sňatky a trestné činy motivované ctí,

D. vzhledem k tomu, že podle nejnovější zprávy hodnotící národní politiky pro integraci 
přistěhovalců se zdá, že hledisko rovnosti pohlaví nebylo systematicky zohledňováno na 
úrovni harmonizovaných politik ani na úrovni shromažďování údajů,

1. je přesvědčen, že politika Evropské unie v oblasti rozvoje a sociální soudržnosti by měla 
uplatňovat účinné politiky pro přijímání a integraci přistěhovalců, a zejména 
přistěhovalkyň, které nyní představují většinu těch, kdo přicházejí do EU, a to ze stále 
většího počtu různých důvodů (ekonomické důvody, uprchlictví, ilegální přistěhovalectví, 
azyl, sloučení rodiny); vítá iniciativu Komise zveřejnit hlavní směry „společného 
rámcového programu pro integraci státních příslušníků třetích zemí v EU“, ve kterých se 
zdůrazňuje, že všechna opatření by měla zohledňovat specifičnost pohlaví a postavení 
žen;

2. uznává problémy, kterým jsou vystaveni nově příchozí přistěhovalci, zejména ženy; 
vyzývá členské státy, aby posílily struktury a sociální služby, které přistěhovalcům 
umožní usadit se bez problémů, a aby jim poskytly informace o jejich právech a 
povinnostech v souladu se zásadami a zákony členských států;

3. vyzývá členské státy, aby zajistily, prostřednictvím dvoustranných dohod o pracovních 
silách týkajících se vstupu státních příslušníků třetích zemí, nebo prostřednictvím jiných 
metod, že přistěhovalkyně budou mít v hostitelských zemích jisté a nezávislé právní 
postavení jako pracující 1a že nebudou trpět v hostitelských zemích diskriminací, 

  
1 Právní předpisy Evropské unie již stanovují některá práva týkající se uplatňování systémů sociálního 
zabezpečení (nařízení (EHS) č. 1408/71 (Úř. věst. L 149, 5.7.1971, s. 2) a proti diskriminačnímu zacházení 
(směrnice 2000/43/ES (Úř. věst. L 180, 19.7.2000, s. 22) a 2000/78/ES (Úř. věst. L 303, 2.12.2000, s. 16)). 
Kromě toho existuje několik směrnic pro otázky zdraví a bezpečnosti na pracovišti a pracovní podmínky, které 
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v souladu s acquis Společenství;

4. vyzývá členské státy, aby do svých národních akčních plánů pro zaměstnanost a sociální 
začlenění zahrnuly opatření, která budou podporovat tyto cíle: účast přistěhovalkyň na 
pracovním trhu, boj proti práci načerno, dodržování sociálních práv přistěhovalkyň (stejná 
odměna za práci, sociální zabezpečení, nároky na důchod atd.), podpora podnikání, 
ochrana starších přistěhovalkyň před chudobou a vyloučením a podpora úlohy sociálních 
partnerů a odborů v procesu sociální a ekonomické integrace přistěhovalkyň;

5. vyzývá členské státy, aby podporovaly přístup mladých přistěhovalkyň ke vzdělávacím 
systémům a systémům odborného vzdělávání v hostitelských zemích a aby podporovaly 
jejich účast na programech Socrates, Leonardo Da Vinci, Culture a Youth; považuje za 
zvlášť důležité uznávat odborné kvalifikace a schopnosti žen (zejména vědecké diplomy) 
a zajistit, aby měly přístup k jazykovému vzdělávání, což jim umožní lepší začlenění;

6. vyzývá členské státy, aby postupovaly zvlášť citlivě při povzbuzování přistěhovalkyň 
k účasti na společenském a politickém životě v souladu s vnitrostátními právními předpisy 
a s možnostmi, které z těchto předpisů vyplývají;

7. zdůrazňuje, že místní a regionální orgány mají v procesu integrace přistěhovalkyň a při 
řešení jejich konkrétních problémů (bydlení, „ghettoizace“, kriminalita, přístup 
k veřejným a sociálním službám, zdravotnickým službám, péče o děti atd.) hrát větší roli 
než dosud, a zdůrazňuje také úlohu nevládních organizací, které přistěhovalkyním 
poskytují rady, informace a podporu;

8. vyzývá Komisi, členské státy a země původu, aby své obyvatele systematicky a 
zodpovědně informovaly o integračních politikách a problémech přistěhovalectví v EU, 
příležitostech a povinnostech přistěhovalců i přistěhovalkyň v hostitelských zemích 
s cílem zabránit negativnímu dopadu ilegálního přistěhovalectví a vykořisťování 
přistěhovalkyň v hostitelských zemích;

9. vyzývá Komisi, aby provedla kvalitativní a kvantitativní hodnocení harmonizovaných 
politik a opatření uplatňovaných ve prospěch přistěhovalkyň prostřednictvím stávajících 
finančních nástrojů a programů (Evropský sociální fond, Evropský fond pro regionální 
rozvoj, Evropský fond pro uprchlíky, iniciativa EQUAL, evropské programy v oblasti 
vzdělávání, zaměstnanosti, boje proti sociálnímu vyloučení a diskriminaci);

10. vítá skutečnost, že jedním z hlavních konkrétních cílů Evropského fondu pro integraci je 
povinnost organizací, které v členských státech poskytují služby, zlepšit způsob 
uspokojování potřeb různých skupin státních příslušníků třetích zemí, včetně žen a dětí;

11. vítá rozhodnutí prohlásit rok 2007 rokem proti diskriminaci a rok 2008 rokem 
mezikulturního dialogu, díky čemuž bude možno společnost lépe informovat o 
diskriminaci žen a poskytnout jí široké spektrum informací o postavení a úloze 
přistěhovalkyň, jejich kultuře a jejich očekáváních;

12. zdůrazňuje, že národní, regionální a místní orgány by měly vést otevřený dialog a 
komunikovat a spolupracovat s komunitami přistěhovalců a sítěmi s cílem předcházet a 

    
platí pro všechny pracovníky bez ohledu na státní příslušnost.
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zamezit praktikám, které nepříznivě ovlivňují ženy a za účelem podpory aktivních politik;

13. naléhá na členské státy, které tak dosud neučinily, aby zavedly do svých trestních 
zákoníků zákaz vynucených sňatků a postih za porušení tohoto zákazu, dále aby zavedly 
účinné a odrazující tresty za trestné činy motivované ctí a aby zvýšily informovanost 
policejních a soudních orgánů o těchto otázkách;

14. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a národním 
parlamentům členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Příchod přistěhovalců do EU je historickou skutečností, bude však také rysem budoucnosti. 
Naše cíle rozvoje a sociální soudržnosti proto přímo souvisejí se schopností řídit migrační 
toky, využít přistěhovalců a začlenit je do našich společností.
Sociální napětí patrné v mnoha evropských městech souvisí s nedostatky ve výzkumu, 
pozorování a politice této oblasti. Zejména situace a problémy přistěhovalkyň zůstaly na 
pokraji a zatlačeny do pozadí. Zpravodajka si klade za cíl zdůraznit různá hlediska ženského 
přistěhovalectví a příležitosti s ním spojené současně s nástroji evropské politiky, která může 
práva přistěhovalkyň chránit a pomoci jim těchto příležitostí lépe využívat. 

A. ZÁKLADNÍ INFORMACE O IMIGRACI ŽEN DO EU

(a) Obecné číselné údaje
Je třeba uvést, že na úrovni členských států i na úrovni EU jsme narazili na velké potíže při 
shromažďování a zaznamenávání údajů a statistických informací o migračních tocích do 
Evropy a zejména o přistěhovalectví žen1. Podle údajů Mezinárodní organizace pro 
přistěhovalce představují ženy 45 % přistěhovalců do rozvinutých zemí.

V rozšířené EU existuje tendence stálého zvyšování počtu přistěhovalkyň, které tvoří asi 54 % 
celkového počtu přistěhovalců2. Podle nejnovější dostupné statistiky3 tvoří legální 
přistěhovalkyně v Evropské unii 4 % celkového počtu obyvatel.

(b) Kvalitativní údaje
Imigrace žen do EU pokrývá širokou škálu kategorií, jako je:

- sloučení rodiny
- ekonomická migrace
- uprchlictví
- ilegální přistěhovalectví.

Navzdory politikám, které Evropská unie uplatňuje, žije v současné době velké množství 
přistěhovalců na okraji společnosti. Jejich přístup k veřejnému, politickému a společenskému 
životu je i nadále velmi omezený a podle údajů Rady Evropy jsou přistěhovalkyně oběťmi 
dvojí diskriminace kvůli pohlaví a etnickému původu. Také tato diskriminace probíhá na dvou 
úrovních – v hostitelské společnosti a v komunitě přistěhovalců, v nichž tyto ženy žijí4.

Imigrační politika musí zohledňovat rovnost pohlaví a rozdíly mezi komunitami 
přistěhovalců, protože problémy a diskriminace nejsou všude stejné nebo stejně palčivé. 
V některým komunitách, zejména muslimských, zůstávají vdané přistěhovalkyně většinou 
doma, aniž by měly příležitost seznámit se s hostitelskou společností a naučit se jazyk, což 
zvyšuje jejich izolaci. V případě že pracují, zastávají pozice, které jsou považovány za 
„podřadné“, nebo vykonávají práci načerno nebo v „šedé“ ekonomice (zemědělství, 
stravování, úklidové služby, práce v domácnosti), která jim neposkytuje finanční nezávislost a 

  
1 Viz návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní 
ochrany [KOM(2005) 0375 v konečném znění – Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku].
2 Průzkum pracovních sil Evropského společenství (Eurostat).
3 Eurostat, Statistics in Focus, téma 3–2/2003, s.1.
4 Viz usnesení 1478 (2006) o integraci přistěhovalkyň v Evropě odstavec 1.
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jistotu.

Míra zaměstnanosti legálních přistěhovalkyň je pouze 44 %, zatímco míra nezaměstnanosti 
činí 19 %1. Existují rovněž velké rozdíly v zaměstnanosti (16,9 %) mezi přistěhovalkyněmi ze 
třetích zemí a přistěhovalkyněmi z členských zemí EU, zatímco tento rozdíl v zaměstnanosti 
přistěhovalců – mužů je 11 %. Rozdíl v zaměstnanosti mezi vysoce kvalifikovanými 
přistěhovalkyněmi z třetích zemí a přistěhovalkyněmi z členských států je podstatně větší 
(23,2 %)2. V roce 2000 byly platy přistěhovalkyň ze třetích zemí asi o 10 % nižší než 
odpovídající platy přistěhovalkyň z členských států EU. U mužů činil rozdíl pouze 4 %.

Hlavním problémem, se kterým se přistěhovalkyně setkávají, je i nadále vzdělání, když 
vezmeme v úvahu skutečnost, že 50 % přistěhovalkyň dokončí pouze povinné vzdělávání, 
zatímco přibližně 17 % absolvuje vysokoškolské vzdělávání3.

Situace přistěhovalkyň v mnoha případech závisí na právním postavení jejich manžela, nebo 
jsou z právního hlediska považovány za osobu závislou, což má negativní dopad v případě 
rozvodu nebo úmrtí manžela a zejména v případech polygamie, kdy jsou tyto ženy nuceny 
pracovat ilegálně nebo načerno a jsou tak zbaveny sociální ochrany a důstojnosti. 

V některých komunitách vedou obecné negativní ustálené představy o ženách k jejich hrubé 
diskriminaci, což je často dovršeno násilím, jak psychickým, tak i fyzickým, někdy dochází až 
k trestným činům motivovaným ctí. Podle statistických údajů nevládních organizací se ročně 
stává obětí trestných činů motivovaných ctí 5000 žen, z nichž mnohé jsou přistěhovalkyně, 
které jsou příslušnice muslimských komunit v Evropě. Komise nemá spolehlivé statistické 
údaje o rozsahu tohoto fenoménu v Evropě, zavázala se však, že brzy zveřejní sdělení o 
zavedení systému srovnávací statistiky pro kriminalitu a trestní soudnictví.

B. POLITIKA SPOLEČENSTVÍ V OBLASTI PŘISTĚHOVALECTVÍ – ŽENSKÝ 
ROZMĚR

(a) Právní základ
Základními prvky integrační politiky jsou podpora základních práv, nediskriminace a rovné 
příležitosti pro všechny. Právní předpisy EU stanovují přesný rámec ustanovení pro rovné 
zacházení vycházejících z článku 13 Smlouvy o ES. Článek 63 Smlouvy o ES svěřuje 
Evropskému společenství pravomoci a kompetence v oblasti přistěhovalectví a azylu.

(b) Právní předpisy a iniciativy Společenství
Evropská rada na svém zasedání v Tampere (1999) stanovila rámec pro strategii nezbytného 
účinného řízení migračních toků s politikou zaměřenou na začlenění státních příslušníků 
třetích zemí, kteří legálně bydlí na území členského státu. 

Hlavní právní akty a opatření tohoto rámce jsou:

Směrnice 2000/43/ES, v níž se definuje a zakazuje přímá a nepřímá diskriminace na základě 

  
1 Eurostat, Statistics in Focus, téma 3–2/2003, s.1.
2 Viz zprávu Komise pro Radu, Evropský parlament, Hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů o rovnosti 
mužů a žen (KOM (2005) 0044 v konečném znění) ze dne 14. února 2005, strana 6.
3 Eurostat, Statistics in Focus, 3–2/2003, s.1.
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etnického původu, a směrnice 2003/109/ES, která stanovuje právní postavení a rovná práva 
státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobými rezidenty.

Směrnice 2003/86/ES upravuje důležitou otázku, která se přímo týká přistěhovalkyň, práva na 
sloučení rodiny, v souladu s povinností chránit rodinu a respektovat rodinný život. To je 
právo, kterého se nyní může manžel nebo manželka žadatele o sloučení dovolávat. Kromě 
povolení k pobytu, jehož platnost je stejně dlouhá jako platnost povolení žadatele, mají 
rodinní příslušníci přístup ke vzdělávání, zaměstnání a odbornému vzdělávání. Nejpozději po 
pěti letech pobytu mají manžel/manželka či druh/družka a všechny děti, které za tu dobu 
dosáhly plnoletosti, nárok na své vlastní povolení k pobytu.

Na začátku roku 2005 zveřejnila Komise Zelenou knihu o přístupu k řízení ekonomické 
migrace a v prosinci téhož roku zveřejnila sdělení o „plánu politiky v oblasti legální migrace“, 
které je základem mnoha návrhů směrnic (podmínky vstupu a pobytu vysoce kvalifikovaných 
migrantů, sezónních pracovníků, dočasně vyslaných pracovníků, placených stážistů) atd.

Jak bylo uvedeno výše, velká část přistěhovalkyň jsou ekonomické migrantky. Politika EU 
v této oblasti by proto měla tento aspekt vážně zohledňovat. Je pozitivní, že sdělení Komise 
(září 2005) o „Společné agendě pro integraci. Rámec pro integraci státních příslušníků třetích 
zemí v Evropské unii“ výslovně zdůrazňuje, že opatření, která mají být uplatňována, musí 
zohledňovat specifičnost pohlaví a postavení žen, mladých lidí a dětí přistěhovalců.

Je třeba rovněž řádně využívat příležitosti, které nabízejí finanční nástroje pro opatření ve 
prospěch žen nebo opatření učiněná přistěhovalkyněmi (Evropský sociální fond, EQUAL, 
Evropský fond pro regionální rozvoj, evropské programy v oblasti vzdělávání).

Návrhy Komise prohlásit rok 2007 Evropským rokem rovných příležitostí pro všechny a rok 
2008 Rokem mezikulturního dialogu jsou hlavní opatření na zlepšení informovanosti, která 
pomohou plnit cíle vzájemného porozumění, integrace a podpory rovného postavení 
přistěhovalkyň.

(c) Současná situace
V roce 2003 zveřejnila Komise obecné sdělení o přistěhovalectví, integraci a zaměstnanosti a 
v roce 2004 vypracovala počáteční výroční hodnotící zprávu. Jak vyplývá z hodnocení 
národních integračních politik (zprávy národních kontaktních míst pro integraci, národní 
akční plány pro zaměstnanost, národní akční plány pro sociální začlenění), většina členských 
států otázku rovnosti pohlaví ve vztahu k přistěhovalectví zřejmě systematicky nezohledňuje 
ani na politické úrovni ani na úrovni shromažďování údajů. Různé postupy a inovativní 
opatření, která se týkají zejména žen a stojí za zmínku, jsou:

Pokud jde o problém jazykových znalostí, činí většina členských států opatření na zlepšení 
této situace (zejména pro nově příchozí přistěhovalce). Zvláštní úsilí bylo věnováno zlepšení 
poradenství pro volbu povolání. Bylo vyvinuto úsilí na podporu účasti a závazku sociálních 
partnerů v této oblasti. Větší důraz byl kladen na osvětu veřejnosti, poskytování informací o 
základních právech a povinnostech přistěhovalců, včetně rovného postavení mužů a žen a o 
pravidlech a hodnotách platných v hostitelských zemích. Zdá se, že pokud jde o 
nezaměstnanost, chudobu a sociální vyloučení, tedy oblasti, ve kterých jsou přistěhovalkyně 
zvlášť ohroženy, mnoho zemí dosud neučinilo hluboké analýzy okolností, které k těmto 
situacím vedou.
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Některé členské státy se snaží poskytovat dostupné ubytování a bojovat proti negativním 
vlivům „ghettoizace“ a upadajících městských částí, kde přistěhovalci tvoří převažující 
většinu.

Podpora účasti při postupech rozhodování se i nadále rozvíjí v souladu s národními právními 
předpisy členských států; více než 25 členských států již poskytlo přistěhovalcům některá 
volební práva na místní úrovni (ve smyslu poskytnutí „občanských práv“). 

C. NÁVRHY NA DALŠÍ OPATŘENÍ

1. Posouzení a hodnocení již uplatňovaných politik
Zprávy Komise a bezvýchodné situace v sociální oblasti v mnoha zemích s velkými 
komunitami přistěhovalců ukazují, že je třeba vážně posoudit uplatňované politiky a 
vyhodnotit míru přijímání a používání zdrojů Společenství.

2. Příprava přistěhovalců
Zpravodajkyně zastává názor, že je nezbytné přijmout několik opatření k tomu, aby 
přistěhovalci měli lepší znalosti základních hodnot a pravidel hostitelských společností, aby je 
lépe přijímali a aby byli stimulováni k učení se jazyku země, do které směřují, a to ve 
spolupráci s evropskými zeměmi.

3. Cílené integrační politiky
Pro zpravodajku je hlavní prioritou přístup přistěhovalkyň k pracovnímu trhu a odbornému 
vzdělávání a rovná práva pracovníků (plat, pojištění, důchod), tedy faktory, které zajišťují 
jejich samostatnost a nezávislost. 

Zpravodajka zdůrazňuje odpovědnost a úlohu členských států při podporování přístupu žen 
k pracovnímu trhu a dodržování jejich pracovních práv, podporování úlohy sociálních 
partnerů a úlohu Komise při sledování provádění acquis Společenství.

4. Začlenění do vzdělávacího systému 
Zvláštní problémy mladých přistěhovalkyň by měly být zohledněny prostřednictvím opatření, 
jejichž cílem je předcházení neúspěchu a předčasné ukončení školní docházky. Zlepšení 
přístupu mladých přistěhovalkyň k vyššímu vzdělávání využitím pozitivní diskriminace může 
být pro tuto skupinu současně pobídkou.

Pokud jde o odborné vzdělávání, stávající právní předpisy by měly být doplněny o nové 
formy uznávání odborných kvalifikací, odborné přípravy a/nebo odborné praxe nově 
příchozích přistěhovalců.

5. Sociální účast – sdružování
Posilování účasti přistěhovalkyň na všech formách společenského života jim pomůže oprostit 
se od pocitu izolace a odcizení od hostitelské společnosti. Podpora účasti na společenském 
životě na všech úrovních a se všemi příležitostmi, které národní právní předpisy nabízejí má 
zásadní význam. Zlepšení dialogu mezi různými skupinami státních příslušníků třetích zemí a 
orgány, sociálními partnery a nevládními organizacemi v hostitelských společnostech je navíc 
důležitou součástí jejich společenského začlenění.
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Současně je třeba podporovat vytváření přistěhovaleckých organizací, které mohou nově 
příchozím přistěhovalcům poskytovat informace a podporu, a účast zástupců těchto organizací 
na programech jako učitelů. Pro přistěhovalkyně je zvlášť užitečné rozvíjet kontakty s nově 
příchozími ženami. Tyto organizace by kromě toho měly představovat místo pro dialog 
s hostitelskou společností, což je právě ten důvod, proč je účast žen v těchto organizacích 
považována za nezbytnou.

6. Zlepšení informovanosti v hostitelské společnosti
K dosažení našich cílů je nutný pozitivní přístup a spolupráce ze strany hostitelské 
společnosti. Proto by měla být podporována opatření, která zlepší informovanost evropských 
národů o významu přistěhovalectví, úloze přistěhovalkyň, jejich konkrétních problémech a 
způsobech jejich řešení.

7. Výměna osvědčených postupů
V oblasti přistěhovalectví existují v členských státech EU různé zkušenosti a politiky. Ve 
snaze uplatňovat evropskou politiku přistěhovalectví založenou na společných cílech a 
výzvách by EU měla podporovat výměnu osvědčených postupů a otázek k posouzení, které 
zahrnují také hledisko rovnosti pohlaví.


