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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o imigrácii žien: úloha a miesto imigrantiek v Európskej únii
(2006/2010(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 13 Zmluvy o ES o boji proti diskriminácii,

– so zreteľom na článok 63 Zmluvy o ES, ktorý dáva Spoločenstvu právomoci a pôsobnosť 
v oblasti imigrácie a azylu,

– so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady, ktoré sa konalo v Tampere 15. a 16. 
októbra 1999, Európskej rady, ktorá sa konala v Laekene 14. a 15. decembra 2001, 
Európskej rady, ktorá sa konala v Seville 21. a 22. júna 2002, a Európskej rady, ktorá sa 
konala v Thessaloniki 19. a 20. júna 2003,

– so zreteľom na zelenú knihu Komisie pod názvom „O prístupe EÚ k riadeniu 
ekonomickej migrácie“ (KOM(2004)0811),

– so zreteľom na zelenú knihu Komisie pod názvom „O budúcnosti európskej migračnej 
siete“ (KOM(2005)0606),

– so zreteľom na oznámenie Komisie nazvané „O imigrácii, integrácii a zamestnanosti“ 
(KOM(2003)0336),

– so zreteľom na oznámenie Komisie, ktorým sa zriaďuje rámcový program „Solidarita a 
riadenie migračných tokov“ na obdobie rokov 2007 – 2013 (KOM(2005)0123),

– so zreteľom na oznámenie Komisie nazvané „Súvislosti medzi migráciou a rozvojom : 
niekoľko konkrétnych smerov pre partnerstvo medzi EÚ a rozvojovými krajinami” 
(COM(2005)0390),

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje 
Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 – 2013 ako súčasť všeobecného 
programu „Solidarita a riadenie migračných tokov“ (2005/0046(COD)-(SEK(2005)0435),

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje 
Fond pre riadenie vonkajších hraníc na obdobie rokov 2007 – 2013 ako súčasť 
všeobecného programu „Solidarita a riadenie migračných tokov“ (2005/0047(COD)-
(SEK(2005)0435),

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje 
Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na obdobie rokov 2007 –
2013 ako súčasť všeobecného programu „Solidarita a riadenie migračných tokov“ 
(2005/0048(CNS)-(SEK(2005)0435),
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– so zreteľom na návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje 
Európsky fond pre riadenie návratov na obdobie rokov 2008 – 2013 ako súčasť 
všeobecného programu „Solidarita a riadenie migračných tokov“ (2005/0049(COD)-
(SEK(2005)0435),

– so zreteľom na oznámenie Komisie pod názvom „Spoločný program pre zahrnutie Rámec 
pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín do Európskej únie“ (KOM(2005)0389),

– so zreteľom na oznámenie Komisie pod názvom „Plán politiky pre legálnu migráciu” 
(KOM(2005)0669)

– so zreteľom na oznámenie Komisie pod názvom „Prioritné akcie ako reakcia na problémy 
migrácie - Prvá etapa opatrení po stretnutí v Hampton Court“ (KOM(2005)0621),

– so zreteľom na oznámenie Komisie pod názvom „Tematický program pre spoluprácu s 
tretími krajinami v oblastiach migrácie a azylu“ (KOM(2006)0026),

– so zreteľom na Smernicu Rady č. 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada 
rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod,

– so zreteľom na Smernicu Rady č. 2003/86/ES z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie 
rodiny,

– so zreteľom na Smernicu Rady č. 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom,

– so zreteľom na Smernicu Rady č. 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych 
ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb 
bez štátnej príslušnosti ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú 
ochranu, a obsah poskytovanej ochrany,

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike Spoločenstva 
o migrácii a medzinárodnej ochrane (KOM(2005)0375 v konečnom znení, 
2005/0156(COD)),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. októbra 2005 o integrácii prisťahovalcov v Európe 
prostredníctvom škôl a mnohojazyčného vzdelávania 1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júna 2005 o väzbách medzi legálnou a nelegálnou 
imigráciou a o integrácii migrantov2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. marca 2004 o ženách z menšinových skupín 

  
1 Prijaté texty, P6_TA(2005)0385.
2 Prijaté texty, P6_TA(2005)0235.
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v Európskej únii1

– so zreteľom haagsky program prijatý Európskou radou 4. novembra 2004, ktorý stanovuje 
ciele, ktoré majú byť implementované v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti 
v období rokov 2005-2010,

– so zreteľom na informačné ministerské stretnutie, ktoré sa konalo 9. novembra 2004 
v Groningene, na ktorom sa po prvý raz stretli ministri zodpovední za integračnú politiku,

– so zreteľom na spoločné základné princípy integrácie, prijaté Radou Európskej únie 19. 
novembra 20042,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, na najmä jaj články 18, 20, 21 a 
22,

– so zreteľom článok 45 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu,

– so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A6-0000/2006),

A. keďže počet imigrantiek v EÚ stále rastie, pričom tvoria asi 54% celkového počtu 
imigrantov a pokrývajú stále širšie spektrum kategórií (ekonomická migrácia, zlúčenie 
rodiny, utečenci, nelegálna imigrácia, azyl),

B. keďže imigrantky sa vo všeobecnosti stretávajú s výraznými problémami pri integrácii, 
predovšetkým čo sa týka zložitosti prístupu na pracovný trh, nízkej zamestnanosti 
a vysokej nezamestnanosti, zamestnania na málo platených pracovných miestach alebo 
v sektoroch „šedej“ ekonomiky a ilegálneho zamestnávania, obmedzených jazykových 
schopností, nízkej miery účasti na základnom a predovšetkým terciárnom vzdelávaní, 
obmedzenej účasti na sociálnom, politickom, odborovom a kultúrnom živote hostiteľskej 
krajiny, chudoby a sociálnej exklúzie,

C. keďže imigrantky sa často stretávajú s tvrdou diskrimináciou ako osoby závislé na 
právnom postavení svojho manžela a kvôli mentalite, negatívnym stereotypom 
a praktikám, ktoré v hostiteľskej krajine prevažujú; navyše poznamenáva, , že 
v niektorých spoločnostiach čelia kritickým problémom ako svatby z donútenia a zločiny 
kvôli cti,

D. keďže sa podľa najnovších správ hodnotiacich národné politiky pre integráciu imigrantov 
zdá, žedimenzia rodu nebola systematicky zohľadnená ani naúrovni harmonizovaných 
politík, ani na úrovni zberu údajov,

1. domnieva sa, že politika Európskej únie v oblasti rozvoja a sociálnej súdržnosti by mala 
implementovať účinné recepčné a integračné politiky pre imigrantov, najmä pre 
imigrantky, ktoré v súčasnosti predstavujú väčšinu migrujúcich do Európskej únie zo stále 

  
1 Ú. v. EÚ C 102, 28.4.2004, s. 35.
2 Dokument č. 14615/04, 19. november 2004.



PE 374.229v01-00

Externý preklad 6/12 PR\616105SK.doc

Externý preklad

SK

väčšieho spektra dôvodov (ekonomické dôvody, utečenci, nelegálna imigrácia, azyl, 
zlúčenie rodiny); víta iniciatívu Komisie zverejniť usmernenia pre „spoločný rámcový 
program pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín v EÚ“, v ktorých zdôrazňuje, 
že všetky opatrenia by mali zohľadniť najmäpovahu rodu a situáciu žien;

2. uznáva problémy, s ktorými sa stretávajú imigranti, najmä ženy, po príchode; vyzýva 
členské štáty, aby posilnili štruktúry a sociálne služby, ktoré imigrantom umožňujú hladko 
sa usadiť a poskytujú im informácie o ich právach a záväzkoch v súlade s princípmi 
a legislatívou členských štátov;

3. vyzýva členské štáty, aby prostredníctvom bilaterálnych pracovných dohôd týkajúcich sa 
vstupu štátnych príslušníkov tretích štátov alebo inými metódami zaistili, aby mali 
imigrantky bezpečné a nezávislé právne postavenie ako pracovné sily1 v hostiteľských 
krajinách a aby neboli diskriminované, v súlade s acquis cummunautaire;

4. vyzýva členské štáty, aby do svojich národných akčných plánov v oblasti zamestnanosti 
a sociálnej integrácie začlenili opatrenia na podporu zapojenia imigrantiek na pracovnom 
trhu, boj proti ilegálnej práci, dosiahnutie rešpektovania ich sociálnych práv (rovnaká 
mzda, sociálne zabezpečenie, dôchodkové práva, atď.), podporu podnikania, ochranu 
starých imigrantiek pred chudobou a exklúziou, a podporu úlohy sociálnych partnerov 
a odborov v procese ich sociálnej a ekonomickej integrácie;

5. vyzýva členské štáty, aby podporovali prístup mladých imigrantiek ku vzdelaniu 
a systémom odbornej prípravy v hostiteľských krajinách, a aby podporovali ich účasť na 
programoch Socrates, Leonardo Da Vinci, Kultúra a Mládež; domnieva sa, že je obzvlášť 
dôležité uznanávať odbornú kvalifikáciu a schopnosti žien (najmä vedecké diplomy) 
a zaistiť, aby mali prístup k jazykovej príprave, čo im umožní lepšie sa integrovať;

6. vyzýva členské štáty, aby ukázali zvláštnu citlivosť pri podpore účasti imigrantiek na 
sociálnom a politickom živote v súlade s národnou legislatívou a z nej vyplývajúcimi 
príležitosťami;

7. zdôrazňuje, že miestne a regionálne orgány sa vyzývajú, aby hrali stále sa rozrastajúcu 
úlohu v procese integrácie imigrantiek, riešenia ich zvláštnych problémov (bývanie, 
„getoizácia“, kriminalita, prístup s verejným a sociálnym službám, zdravotníckym 
službám, starostlivosť o deti atď.) a zdôrazňuje tiež úlohu MVO, ktoré poskytujú rady, 
informácie a podporu pre informácie;

8. vyzýva Komisiu, členské štáty a krajiny pôvodu, aby svojim obyvateľom poskytovali 
systematické a zodpovedné informácie o imigračných politikách EÚ a výzvach, 
príležitostiach a povinnostiach imigrantov, mužov i žien, v hostiteľských krajinách, 

  
1 Legislatíva Európskej únie už umožňuje isté práva, ktoré sa týkajú implementácie programov sociálneho 
zabezpečenia (nariadenie (EHS) č. 1408/71 (Ú. v. ES L 149, 5.7.1971, s. 2) a proti diskriminačnému 
zaobchádzaniu (smernice č. 2000/43/ES (Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, s. 22) a 2000/78/ES (Ú. v. ES L 303, 
2.12.2000, s. 16)).  Navyše existuje niekoľko smerníc o záležitostiach ako bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
a pracovné podmienky, ktoré sa týkajú všetkých pracovníkov bez ohľadu na národnosť.
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s cieľom predísť negatívnemu dopadu nelegálnej imigrácie a využívania imigrantiek 
v hostiteľských krajinách;

9. vyzýva Komisiu, aby vykonala kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie harmonizovaných 
politík a opatrení zavedených v mene imigrantiek prostredníctvom existujúcich 
finančných nástrojov a programov (Európsky socálny fond, Európsky fond regionálneho 
rozvoja, Európsky fond pre utečencov, iniciatíva EQUAL, európske programy 
v oblastiach vzdelávania ,zamestnanosti, boju proti sociálnej exklúxii a diskriminácii);

10. víta skutočnosť, že jedným z hlavných špecifických cieľov Európskeho integračného 
fondu je záväzok organizácií poskytujúcich služby v členských štátoch zlepšiť spôsob, 
akým napĺňajú potreby rôznych skupín štátnych príslušníkov tretích krajín, vrátane žien 
a detí;

11. víta rozhodnutie označiť rok 2007 za rok proti diskriminácii a rok 2008 za rok 
medzikultúrneho dialógu, čo sa má využiť na zvýšenie povedomia o diskriminácii žian 
a poskytnúť spoločnosti širšie spektrum informácii o postavení a úlohe imigrantiek, ich 
kultúre a ich ašpiráciách v hostiteľských krajinách;

12. zdôrazňuje, že národné, regionálne a miestne orgány by mali viesť otvorený dialóg 
s cieľom komunikovať a spolupracovať s komunitami a sieťami imigrantov, predchádzať 
praktikám, ktoré majú na ženy negatívny vplyv, a riešiť ich, a podporovať aktívne 
politiky;

13. naliehavo žiada členské štáty, ktoré tak ešte neučinili, aby do svojho trestného zákona 
zaviedli zákaz a trest za sobáš z donútenia, aby zaviedli účinné a odstrašujúce tresty za 
zločiny z dôvodu cti a aby zvýšili povedomie polície a súdnictva o týchto záležitostiach;

14. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Komisii, Rade a vládam 
a národným parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Vstup imigrantov do EÚ je historickou realitou, nutne sa však týka i budúcnosti. Naše ciele 
v oblasti rozvoja a sociálnej súdržnosti sú preto priamo prepojené so schopnosťou riadiť 
migračné prúdy, a využiť imigrantov a integrovať ich do našich spoločností.
Sociálny nepokoj, ktorý je zjavný v mnohých európskych mestách, je spojený so zlyhaniami 
výskumu, štúdia a politiky v tejto oblasti. Najmä situácia a problémy imigrantiek zostávajú na 
okraji a sú zatienené. Cieľom vašej spravodajkyne je zdôrazniť rôzne aspekty imigrácie žien 
a príležitosti, ktoré prináša, spolu s nástrojmi európskej politiky, ktoré môžu chrániť práva 
imigrantiek a pomôcť im lepšie využiť svoje príležitosti.

A. ZHRNUTIE IMIGRÁCIE ŽIEN DO EÚ

(a) Všeobecné číselné údaje
Je nutné poznamenať, že na úrovni členských štátov i EÚ sa stretávame s veľkými 
problémami pri zbere a zaznamenávaní údajov a štatistík o migračných prúdoch do Európy 
a najmä o migrácii žien1. Podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu predstavujú 
ženy 45% imigrantov do rozvinutých krajín.

V rozšírenej EÚ je trend k stálemu rastu počtu imigrantiek, ktoré tvoria približne 54% 
celkového počtu imigrantov2. Podľa najnovších dostupných štatistík3 tvoria legálne 
imigrantky v Európskej únii až 4% celkového počtu jej obyvateľov.

(b) Kvalitatívne údaje
Imigrácia žien do EÚ pokrýva široké spektrum kategórií, ako sú:

- zlúčenie rodiny
- ekonomická migrácia
- utečenci
- nelegálna imigrácia.

Napriek politikám, ktoré uplatňuje EÚ, žije v súčasnosti veľký počet imigrantov na okraji 
spoločnosti. Ich prístup k verejnému, politickému a ekonimickému životu zostáva extrémne 
obmedzený a, podľa údajov Rady Európy, imigrantky sú obeťami dvojnásobnej diskriminácie 
na základe rodu a etnického pôvodu. Takáto diskriminácia sa i odohráva na dvoch rovinách –
v hostiteľskej spoločnosti a v imigrantskej komunite, v ktorom žijú.4.

Imigračná politika musí zohľadniť rod a rozdiely medzi imigrantskými komunitami, pretože 
problémy a diskriminácia nie sú všade rovnaké alebo v rovnakom rozsahu. V niektorých, 

  
1 Pozri návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej 
ochrane [KOM(2005) 375 v konečnom znení – Nepublikované v Úradnom vestníku].
2 Prieskum pracovných síl Európskeho spoločenstva (European Community Labour Forces Survey) (Eurostat).
3 Eurostat, Statistics in Focus, Theme 3-2/2003, p. 1.
4 Pozri uznesenie č. 1478(2006) o intgrácii imigrantiek v Európe, odsek 1.
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predovšetkým moslimských komunitách zostávajú imigrantky po svatbe vo všeobecnosti 
doma bez toho, že by mali príležitosť bližšie sa zoznámiť s hostiteľskou spoločnosťou 
a naučiť sa jazyk, čo zvyšuje ich izoláciu. V prípade, že pracujú, zaujímajú pozície, ktoré sú 
považované za pozície „nižšej úrovne“, alebo pracujú na nelegálnych miestach či v „šedej“ 
ekonomike (poľnohospodárstvo, stravovanie, upratovacie služby, domáce práce), čo im 
nedáva žiadnu finančnú nezávislosť a bezpečnosť.

Miera zamestnanosti legálnych imigrantiek je len 44%, pričom miera nezamestnanosti je 
19%.1. Existuje tiež veľka disparita v zamestnanosti (16,9%) medzi imigrantkami z tretích 
krajín a imigrantkami z členských štátov EÚ, pričom rovnaká disparita pre mužov imigrantov 
je 11%. Disparita v zamestnanosti medzi imigrantkami z tretích krajín s vysokou 
kvalifikáciou a imigratami z členských štátov EÚ je výrazne vyššia (23,2%)2. V roku 2000 
boli zárobky migrantiek z tretích krajín asi o 10% nižšie, než príslušné zárobky migrantiek 
z členských štátov EÚ. Pri mužoch je táto disparita len 4%.

Hlavným problémom, ktorému imigrantky čelia, zostáva vzdelanie, pri zohľadnení 
skutočnosti, že 50% imigrantiek nepresiahne povinné vzdelanie, pričom približne 17% 
pokračuje do terciárneho vzdelávania3.

Situácia imigrantiek je v mnohých prípadoch závislá na právnom postavení ich manžela, 
alebo sú právne považované za závislé osoby, čo má negatívne dôsledky v prípade rozvodu či 
smrti manžela a, predovšetkým, v prípade polygamie, čo ich smeruje do „ilegálnej“ či 
„čiernej“ práce a strate sociálnej ochrany a dôstojnosti.

V niektorých komunitách vedú negatívne rodové stereotypy ako pravidlo k tvrdej 
diskriminácii žien, ktorá často kulminuje v násilí, psychickom i fyzickom, ktoré niekedy ide 
až po zločiny z dôvodu cti. Podľa štatistík MVO sa stane obeťou zločinu z dôvodu cti 
každoročne 5 000 žien, z čoho veľká časť sú imigrantky, ktoré sú členkami moslimských 
komunít v Európe. Komisia nemá spoľahlivé štatistiky o rozsahu fenoménu v Európe, ale 
odhodlala sa čoskoro zverejniť oznámenie o vytvorení systému porovnávacích štatistík 
o kriminalite a trestnej justícii.

B.  POLITIKA SPOLOČENSTVA V OTÁZKE IMIGRÁCIE – ŽENSKÁ DIMENZIA

(a)  Právny základ
Podpora základných práv, neprítomnosť diksriminácie a rovnosť príležitostí pre všetkých sú 
základné rysy integračných politík. Legislatíva EÚ stanovuje pevný rámec ustanovení 
o rovnom zaobchádzaní, založený na článku 13 Zmluvy o ES. Článok 63 Zmluvy o ES 
zveruje právomoci a pôsobnosť Európskemu spoločenstv v oblastiach imigrácie a azylu.

(b)  Legislatíva a iniciatívy Spoločenstva
  

1 Eurostat, Statistics in Focus, Theme 3-2/2003, s. 1.
2 Pozri správu Komisie Rade, Euróskemu parlamentu, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov 
o rovnosti medzi ženami a mužmi (KOM (2005) 44 v konečnom znení) zo 14. februára 2005, strana 6.
3 Eurostat, Statistics in Focus, 3-2/2003, p. 1.
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Schôdza Európskej rady v Tampere (1999) určila rámec stratégie potrebného účinného 
riadenia migračných prúdov s rezolútnou politikou integrácie štátnych prílušníkov tretích 
krajín, ktorí sa legálne zdržujú na úzeí členského štátu.

Hlavnými právnymi aktami a iniciatívami v rámci tohto rámca sú:

Smernica 2000/43/ES, ktorá definuje a zakazuje priamu a nepriamu diskrimináciu na základe 
etnického pôvodu a smernica 2003/109/ES, ktorá stanovuje postavenie a rovnosť práv pre 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom.

Smernica 2003/86/ES reguluje dôležitú otázku, ktorá sa priamo týka imigrantiek, právo na 
zlúčenie rodiny, v súlade so záväzkom chrániť rodinu a reškeptovať rodinný život. Je to 
právo, ktoré môže manžel (-ka) žiadateľa (-ky) o zlúčenie požadovať. Okrem povolenia 
k pobytu v rovnakej dĺžke ako žiadateľ majú členovia jeho rodiny prístup ku vzdelaniu, 
zamestnaniu a príprave na zamestnanie. Najneskôr po piatich rokoch pobytu majú manžel (-
ka) alebo nezosobášený partner (-ka), a akékoľvek dieťa, ktoré medzitým dospelo, právo na 
osobné povolenie k pobytu.

Začiatkom roku 2005 vydala Komisia Zelenú knihu o prístupe EÚ k riadeniu ekonomickej 
migrácie a, v decembri toho istého roku, oznámenie o „návrhu politiky v oblasti legálnej 
imigrácie“, ktorá položila základy niekoľkých návrhov smerníc (podmienky vstupu a pobytu 
pre imigrantov so zvláštnymi schopnosťami, sezónnych pracovníkov, pracovníkov 
presunutých v rámci podniku, platených stážistov) atď.

Ako je vyššie spomenuté, významnou skupinou imigrantiek sú ekonomické migrantky. 
Politika EÚ v tejto oblasti by preto mala mala túto dimenziu vážne zohľadniť. Je pozitívne, že 
oznámenie Komisie (zo septembra 2005) o „spoločnom programe integrácie. Rámec 
integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín v Európskej únii“výslovne zdôrazňuje, že 
opatrenia, ktoré sa majú implementovať, by mali zohľadniť zvláštnu povahu rodu a situáciu 
žien, mladých ľudí a detí imigrantov.

Pre opatrenia v mene žien alebo opatrenia imigrantiek by sa mali tiež riadne využívať 
príležitosti, ktoré ponúkajú finančné nástroje (Európsky sociálny fond, EQUAL, Európsky 
fond regionálneho rozvoja, Európsky akčný program pre vzdelávanie).

Návrhy Komisie na označenie roku 2007 za Európsky rok rovnosti ríležitostí pre všetkých 
a roku 2008 za Rok medzikultúrneho dialógu sú výraznými iniciatívami na zvýšenie 
povedomia, ktoré pomôžu dosiahnuť ciele vzájomného porozumenia, integrácie a podpory 
rovnosti imigrantiek.

(c)  Súčasná situácia
V roku 2003 vydala Komisia všeobecné oznámenie o imigrácii, integrácii a za estnanosti 
a v roku 2004 vypracovala počiatočnú výročnú hodnotiacu správu. Zdá sa, ževäčšina 
členských štátov nezohľanidla systematicky rodové otázky vo vzťahu k imigrácii ani na 
úrovni politiky, ani v zbere údajov, ako s objavuje v hodnotení národných integračných 
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politík (správy národných integračných kontaktných bodov, národých akčných plánov pre 
zamestnanosť, národnýc akčných plánov pre sociálnu integráciu). Za zmienku nasledujúce 
stoja rôzne praktiky a inovatívne opatrenia, ktoré sa zvlášť týkajú žien:

Čo sa týka problému jazykových schopností, väčšina členských štátov prijíma opatrenia na 
zlepšenie situácie (obzvlášť pre nových imigrantov). Zvláštna snaha sa venuje zlepšeniu 
usmerňovania prípravy na zamestnanie. Snaha sa venuje podpore účasti a odhodlania 
sociálnych partnerov v tejto oblasti. Kladie sa väčší dôraz na vzdlávanie verejnosti, 
poskytovanie informácií o základných právach a povinnostiach imigrantov, vrátane rovnosti 
medzi mužmi a ženami, a o pravidlách a hodnotách, ktoré sa v hostiteľských krajinách 
uplatňujú. Čo sa týka nezamestnanosti, chudoby a sociálnej exklúzie, teda oblastí, v ktorých 
sú imigrantky dosť zraniteľné, mnohé krajiny zdá sa doteraz nevykonali hĺbkovú analýzu 
faktorov, ktoré vedú k týmto situáciám.

Niektoré členské štáty sa snažia o poskytnutie ubytovania za prijateľnú cenu a o boj proti 
negatívnym dôsledkom „getoizácie“ a zničených mestských oblastí, kde tvoria imigranti 
obrovskú väčšinu.

Podpora účasti na rozhodovacích procesoch sa v súlade s národnou legislatívou členských 
štátov naďalej rozvíja; viac než 25 členských štátov už imigrantom na miestnej úrovni 
poskytlo isté volebné práva (v zmysle poskytnutia „občianskych práv).

C.  NÁVRHY ĎALŠÍCH KROKOV

1. Hodnotenie a revízia implementovaných politík
Správy Komisie a sociálne bezvýchodiskové situácie, ktoré sa vytvorili v mnohých krajinách 
s významnými komunitami imigrantov, demonštrujú potrebu seriózneho vyhodnotenia 
implementovaných politík a revízie rýchlosti preberania a používania zdrojov Spoločenstva.

2.  Príprava imigrantov
Vaša spravodajkyňa je toho názoru, že je nutné prijať niekoľko opatrení na zlepšenie 
vedomostí imigrantov o základných hodnotách a pravidlách hostiteľských spoločností a ich 
akceptácie, a aby sa podporovalo ich učenie sa jazyku krajiny určenia v spolupráci 
s európskymi krajinami.

3. Cielené integračné politiky
Hlavnou prioritou pre vašu spravodajkyňu je prístup imigrantiek na praconý trh a k príprave 
na zamestnanie, s rovnosťou pracovných práv (mzda, poistenie, dôchodok), čo sú faktory, 
ktoeré zaistia ich autonómiu a nezávislosť.

Zdôrazňuje zodpovednosť a úlohu členských štátov pri podpore prístupu žien na pracovný trh 
a rešpektovania ich pracovných práv, úlohu sociálnych partnerov a úlohu Komisie pri 
monitoringu uplatňovania acquis communautaire. 

4. Integrácia do vzdelávacieho systému
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Sociálne problémy mladých imigrantiek by sa mali zohľadňovať prostredníctvom opatrení 
zameraných na predchádzanie zlyhania a zanechania školskej výchovy. Zároveň môže 
zlepšenie prístupu mladých imigrantiek k vyššiemu vzdelaniu prostredníctvom používania 
pozitívnej diskriminácie túto skupinu stimulovať.

Čo sa týka prípravy na zamestnanie, mala by sa súčasná legislatíva doplniť o poskytovanie 
nových foriem uznávania odbornej kvalifikácie, odbornej prípravy alebo odborných 
skúseností nových imigrantov.

5. Účasť na spoločenskom živote - siete
Posilnenie účasti imigrantiek na všetkých formách spoločenského života ich vyviaže z ich 
pocitu izolácie a odcudzenia od hostiteľskej spoločnosti. Podpora účasti na verejnom živote 
na všetkých úrovniach a so všetkými príležitosťami, ktoré poskytuje národná legislatíva, je 
nevyhnutná. Navyše, zlepšenie dialógu medzi rôznymi skupinami štátnych príslušníkov 
tretích krajín a úradmi, sociálnymi partnermi a MVO v hostiteľských spoločnostiach je 
dôležitou súčasťou ich sociálnej integrácie.

Zároveň je potrebné podporovať vytvorenie organizácií imigrantov, ktoré sú v pozícii 
poskytovať informácie a podporu novým imigrantom, a účasť ich zástupcov v programoch 
ako učiteľov. Je zvlášť užitočné, aby si imigrantky vytvorili kontakty s novými imigrantkami. 
Navyše by tieto organizácie mali tvoriť bod dialógu s hostiteľskou spoločnosťou, čo je presne 
dôvod, prečo je členstvo žien v týchto organizáciách považované za podstatné.

6. Zvyšovanie povedomia hostiteľskej spoločnosti
Dosiahnutie našich cieľom si žiada pozitívny prístup a spoluprácu zo stany hostiteľskej 
spoločnosti. Opatrenia na zvýšenie povedomia medzi národmi Európy o dôležitosti imigrácie, 
úlohe imigrantiek, ich zvláštnych problémoch a spôsoboch ich riešenia by sa preto mali 
podporovať.

7. Výmena dobrej praxe
V členských štátoch EÚ existujú rôzne skúsenosti a politiky v oblasti imigrácie. V úsilí 
o zavedenie európskej imigračnej politiky založenej na spoločných cieľoch a výzvach by EÚ 
mala podporovať výmenu dobrej praxe a otázok na zváženie, čo zahŕňa i rodovú dimenziu.


