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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

A. mivel a migráns nők egyre fontosabb szerepet játszanak mind a származási, mind a 
célországok gazdaságában és munkaerőpiacán;

B. mivel a nemekkel kapcsolatos sztereotípiák mélyebben gyökereznek a bevándorló 
közösségekben, és a migráns nők gyakrabban válnak a nők elleni erőszak különböző 
megnyilvánulásai, különösen a kényszerházasságok, a női nemi szervek megcsonkítása, az 
úgynevezett becsületbeli gyilkosságok, a kapcsolaton belüli bántalmazások, a munkahelyi 
szexuális zaklatás, sőt az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás áldozataivá;

C. mivel a migráns nők gyakran a megkülönböztetés, a sztereotípiák, a méltánytalan 
bánásmód és a munkacélú kizsákmányolás leginkább veszélyeztetett áldozatai, gyakran 
nem férnek hozzá a szociális szolgáltatásokhoz és a jogi védelemhez, továbbá fizikai, 
érzelmi, gazdasági és szexuális bántalmazásnak vannak kitéve;

D. mivel a társadalmi kirekesztés a megnövekedett veszélyeztetettség egyik kulcsfontosságú 
tényezője, mivel nagyszámú nő és lány lesz emberkereskedelem áldozata, és mivel, míg a 
nőkkel gyakran szexuális kizsákmányolás céljából kereskednek, addig a lányok jelentős 
számban esnek a különböző célú emberkereskedelem áldozataivá, ideértve a koldulásra 
kényszerítést, a munkacélú kizsákmányolást, a szervkereskedelmet és a jogellenes 
örökbefogadást is;

E. mivel elengedhetetlenül szükséges, hogy a migráns nők lehetőséget kapjanak az uniós 
munkaerőpiacra való biztonságos és jogszerű belépésre;

F. mivel sok más nőhöz hasonlóan a migráns nők is szenvednek a gazdasági és pénzügyi 
válság súlyos hatásaitól;

G. mivel a migráns nőket gyakrabban foglalkoztatják olyan területeken, mint a nem hivatalos 
otthoni gondozás, amelyet egyes tagállamok szociális biztonsági rendszerei nem ismernek 
el, és mivel ennek következtében nyugdíjba vonulásukkor nem kapnak nyugdíjat, és ezért 
idős korukban szegénységnek vannak kitéve;

H. mivel a migráns nőket jelentősen érinti a harmadik országokban szerzett felsőoktatási és 
szakmai képesítések leminősítése és el nem ismerése, aminek következtében szakképzést 
nem igénylő és szociálisan szabályozatlan állásokban próbálnak majd elhelyezkedni;

1. hangsúlyozza, hogy növelni kell a migráns nők jogainak tudatosulását, tiszteletben 
tartását, érvényesítését és védelmét az Unió valamennyi bevándorlási, integrációs, 
foglalkoztatási és szociális politikájában;

2. rámutat arra, hogy a képzettség, javadalmazás és elismertség tekintetében a migránsok, 
különösen a migráns nők gyakran a munkaerőpiac legalacsonyabb foglalkoztatási szintjein 
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találhatók, és ezért a foglalkoztatási viszonyok bizonytalansága sokkal nagyobb a migráns 
munkavállalók esetében;

3. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy szorosan működjenek együtt a migráns 
nőkkel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó hálózatokkal és nem kormányzati 
szervezetekkel olyan, a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő politikák 
kidolgozása és a nemek közötti egyenlőség érvényesítése céljából, a migráns nők emberi 
jogainak védelme érdekében; hogy az egyenlő jogok mellett biztosítsanak egyenlő 
esélyeket a foglalkoztatás és a munkaerőpiachoz való hozzáférés terén; és hogy vegyék fel 
a harcot a nőkkel szembeni mindenfajta erőszak, szexuális és munkacélú kizsákmányolás, 
a nemi szervek megcsonkítása, tisztességtelen gyakorlatok, emberrablás, rabszolgaság, 
kényszerházasság és nőkereskedelem ellen, illetve akadályozzák meg azokat;

4. sürgeti a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki megfelelő, az európai és a nemzeti 
jogszabályokkal tökéletes összhangban álló politikákat; hogy hajtsanak végre a migráns 
nők zökkenőmentes és igazságos integrációját elősegítő intézkedéseket, ideértve a jogállás 
megszerzését, a harmadik országokban megszerzett képesítések és az oktatási szintek 
elismerését, a szociális biztonsági rendszerekhez való hozzáférést, a tisztességes 
munkabérhez való jogot, az egészségügyi ellátáshoz, a munkahelyi egészségvédelem és 
biztonság szabályaihoz, a gyermekgondozási lehetőségekhez, oktatáshoz, szociális 
ellátásokhoz, képzéshez és az egész életen át tartó tanuláshoz, a társadalombiztosítási 
ellátásokhoz való hozzáférést, illetve a fogadó országok munkaügyi jogszabályai nyújtotta 
védelmet; és hogy vonják be a szakszervezeteket, a nem kormányzati szervezeteket és a 
civil társadalmat e politikák és intézkedések kidolgozásába;

5. felkéri a tagállamokat és a regionális és helyi hatóságokat, hogy kifejezetten a migráns 
nőkhöz intézett kampányok, az egészségügyi központokban megszervezett beszélgetések 
és a migráns nőkkel foglalkozó nem kormányzati szervezetekkel folytatott fokozottabb 
együttműködés útján tegyék lehetővé e csoport számára az információk elérését és 
szexuális és reproduktív jogaik gyakorlását;

6. felhívja a tagállamokat, hogy gondoskodjanak a helyi intézmények mozgósításáról a 
migráns nők aktív társadalmi részvételének, képviseletének és érdekvédelmének 
biztosítása céljából, ami elősegíti társadalmi beilleszkedésüket és bekapcsolja őket a helyi 
közösségek életébe;

7. felhívja a Tanácsot, a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a családegyesítés keretében 
érkező migráns nők számára biztosítsanak a házastársukétól független jogállást, lehetőleg 
az érkezésüktől számított egy éven belül;

8. felhívja a Tanácsot, a Bizottságot és a tagállamokat, hogy adjanak tartózkodási engedélyt 
a migráns nők és lányok, különösen a testi és lelki erőszak áldozatai számára, és hogy 
biztosítsák, hogy védelmük érdekében minden igazgatási intézkedést megtesznek, ideértve 
a segítségnyújtási és védelmi rendszerekhez való hatékony hozzáférést is;

9. kéri a Tanácsot, a Bizottságot és a tagállamokat, hogy alakítsanak ki olyan jogszabályi 
kereteket, amelyek biztosítják a bevándorló nők számára az egyéni útlevél és tartózkodási 
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engedély birtoklásához való jogot, és amelyek lehetővé teszik azt, hogy büntetőjogi 
szempontból felelősségre vonható legyen minden személy, aki ezeket a dokumentumokat 
elveszi tőlük;

10. felhívja a tagállamokat, hogy hozzanak létre és támogassanak a nemek közötti 
egyenlőséget figyelembe vevő joggyakorlatot a migráns munkavállalók felvételének 
szabályozására, és hogy könnyítsék meg a migráns nők hozzáférését és konzultációját az 
adott nyelveken a munkajogra, a szociális, gazdasági és munkavállalói jogaikra, a jogi és 
civil segítségre vonatkozó információkat illetően, valamint hogy szükség esetén 
biztosítsák az olcsó jogorvoslat elérhetőségét; 

11. felhívja a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki oktatási és kommunikációs programokat, 
amelyek tájékoztatják a migráns nőket jogaikról és felelősségeikről, és hozzanak létre 
többnyelvű tanácsadó szolgálatokat a nők számára;

12. felhívja a Bizottságot, hogy hozzon létre egy megfigyelési rendszert, amely a migráns nők 
munkaerő-piaci helyzetét a minimálbérek, a munkakörülmények és a munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági szabályok hatékony végrehajtása szempontjából vizsgálja;

13. felhívja a tagállamokat, hogy megfelelő mutatók alapján készítsenek pontos, 
összehasonlítható és lényegi statisztikákat a migráns nők helyzetéről az élet különböző 
területein;

14. sürgeti a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki hatékony és átlátható szabályozást a 
harmadik országokban megszerzett oktatási és szakképesítések elismerésére annak 
érdekében, hogy a migráns nők könnyebben tudjanak bejutni a munkaerőpiacra, és hogy 
ne kelljen a képzettségüknél alacsonyabb szinten munkát vállalniuk; hogy hozzanak létre 
képzési lehetőségeket a szakértelemmel nem rendelkező nők számára; és hogy biztosítsák 
a migráns nőknek a hozzáférést a szakképzéshez és az egész életen át tartó tanuláshoz, 
munkajogban jártas szaktanácsadókhoz, valamint az ingyenes vagy alacsony költségű 
nyelvtanfolyamokhoz;

15. hangsúlyozza, hogy képzettségi szintjüktől és szakmai gyakorlatuktól függetlenül a 
migráns nők foglalkoztatása nagyrészt a háztartási és ápolási szolgáltatásokra 
összpontosul; tiltakozik az ellen, hogy nagy többségük szerződés nélkül, nagyon alacsony 
bérért és bármiféle szociális jogosultság nélkül dolgozik;

16. úgy véli, hogy a tagállamok integrációs politikái és intézkedései képesítés és származás 
alapján nem tehetnek különbséget a migránsoknak a befogadó országokhoz való 
hozzáférésében és ottani beilleszkedésében, ezáltal is küzdve az uniós polgárok és a 
harmadik országok állampolgárai, valamint az állásajánlattal rendelkező vagy nem 
rendelkező migránsok megkülönböztetése ellen; úgy véli, hogy fel kell venniük a 
küzdelmet az illegális foglalkoztatás körében előforduló kizsákmányolás valamennyi 
formája ellen is;

17. felkéri a tagállamokat, hogy haladéktalanul ratifikálják a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezetnek a háromoldalú szervezet által 2011-ben a háztartási alkalmazottak megfelelő 
munkakörülményeinek és a többi munkavállalóéval azonos munkaügyi alapjogok 
biztosítása céljából elfogadott, a háztartási alkalmazottakról szóló 189. sz. egyezményét;
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18. hangsúlyozza, hogy a teljes körű integrációnak figyelembe kell vennie a 
családegyesítéshez való jogot, az eltartott családtagok után járó támogatásokhoz (családi 
támogatáshoz) való jogot és a családtámogatási közszolgáltatásokhoz – így a bölcsődei, 
óvodai és iskolai elhelyezéshez – való hozzáférést;

19. elítéli, hogy származási országaikban sok migráns nőt vezetnek félre fejlett országokba 
szóló munkaszerződések ígéretével, vagy akár rabolnak el maffiák és embercsempészettel 
foglalkozó hálózatok szexuális kizsákmányolás céljával; felkéri a tagállamokat, hogy 
fokozzák erőfeszítéseiket ezzel a visszaélésszerű és embertelen magatartással szemben;

20. hangsúlyozza, hogy a migráns nők sokszor többszörös megkülönböztetést szenvednek női 
mivoltuk és migráns hátterük, emellett valamely etnikai kisebbséghez való tartozásuk, 
illetve fogyatékosságuk miatt; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák a 
migráns nők védelmét a bántalmazás, a visszaélés, a zaklatás, a nemi alapú erőszak és a 
megkülönböztetés minden formájával szemben, és hogy biztosítsák jogukat arra, hogy 
jogi tanácsot kérjenek a velük rosszul bánó munkaadókkal szemben; 

21. felkéri a tagállamokat, hogy a migránsok közösségeiben a nemekkel kapcsolatos mélyen 
gyökerező sztereotípiák elleni küzdelem jegyében szervezzenek kampányokat a migráns 
nők társadalmi, gazdasági, oktatási és munkaerő-piaci integrációjának és részvételének 
javítása és a nemi alapú erőszak elleni küzdelem céljából;

22. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy szervezzenek európai és nemzeti tájékoztató 
kampányokat a migráns nők demokratikus életben való részvételének növelése céljából, 
továbbá hogy szervezzék meg és támogassák a migráns nők közötti tapasztalatcserét 
szolgáló platformokat;

23. felhívja a tagállamokat, hogy tájékoztassák a migráns női munkavállalókat jogaikról, a 
panasztételi eljárásokról és a munkavállalói jogokat védő csoportok elérhetőségeiről;

24. felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsák a származási országban befizetett 
nyugdíjjárulékok elismerését és azt, hogy az egy adott tagállamban megszerzett 
nyugdíjjogosultságokat át lehessen vinni a migráns nő származási országába;

25. felhívja a Bizottságot, hogy az előcsatlakozási támogatás keretében és az elért fejlődés 
szorosabb ellenőrzése révén tovább erősítse a bővítési országok erőfeszítéseit a romák 
társadalmi és gazdasági befogadásának javítására, még nagyobb figyelmet fordítva a roma 
nők és lányok helyzetére;

26. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy alkossanak foglalkozási profilokat a 
migráns nők számára, és hogy gyűjtsenek adatokat a migráns nők munkaerő-piaci 
integrációjáról;

27. hangsúlyozza, hogy a tagállamok és a nem uniós országok nemek közötti egyenlőséget 
leginkább tiszteletben tartó bevándorlási politikáinak legjobb gyakorlatait kell azonosítani, 
megosztani és előmozdítani;

28. hangsúlyozza, hogy a lehető legjobban ki kell aknázni a polgárok európai évében (2013) 
rejlő lehetőségeket, kiemelve a migráns nők szabad mozgását és az európai társadalomban 
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való teljes körű részvételüket.
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