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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi moterys migrantės atlieka vis svarbesnį vaidmenį plėtojant tiek kilmės šalies, tiek 
šalies, į kurią atvyko, ekonomiką ir darbo rinką;

B. kadangi lyčių stereotipai giliau įsišakniję imigrantų bendruomenėse ir moterys migrantės 
dažniau tampa įvairaus tipo smurto prieš moteris aukomis, ypač kai tai susiję su 
priverstinėmis santuokomis, moters lytinių organų žalojimu, vadinamaisiais garbės 
nusikaltimais, netinkamu asmenų, su kuriais jos palaiko artimus santykius, elgesiu, 
seksualiniu priekabiavimu darbo vietoje ir netgi prekyba žmonėmis bei seksualiniu 
išnaudojimu;

C. kadangi moterys migrantės dažnai yra pažeidžiamiausios diskriminacijos, stereotipų, 
netinkamo elgesio ir išnaudojimo darbe aukos, kurioms dažnais atvejais neprieinamos 
socialinės paslaugos ir teisinė apsauga ir kurios išnaudojamos fiziškai, psichologiškai, 
ekonomiškai ir seksualiai;

D. kadangi socialinė atskirtis yra esminis didesnio pažeidžiamumo veiksnys ir kadangi daug 
moterų ir merginų yra prekybos žmonėmis aukos, taip pat kadangi moterimis dažnai 
prekiaujama seksualinio išnaudojimo tikslais, o didelis skaičius mergaičių yra prekybos 
žmonėmis įvairiais tikslais, įskaitant priverstinį elgetavimą, išnaudojimą darbe, prekybą 
organais ir neteisėtą įvaikinimą, aukos;

E. kadangi itin svarbu, kad moterims migrantėms būtų sudaryta galimybė saugiai ir teisėtai 
įsilieti į ES darbo rinką;

F. kadangi moterys migrantės, kaip ir daugybė kitų moterų, patiria didelį ekonomikos ir 
finansų krizės poveikį;

G. kadangi moterys migrantės dažniau dirba tokiose srityse, kaip pagal kai kurių valstybių 
narių socialinės apsaugos sistemas nepripažįstamas neoficialios priežiūros sektorius, ir 
kadangi dėl šios priežasties išėjusios į pensiją jos neturi galimybės pasinaudoti pensijų 
sistema ir todėl būdamos vyresnio amžiaus patiria skurdą;

H. kadangi moterys migrantės labai nukenčia dėl trečiosiose šalyse įgytų akademinių ir 
profesinių kvalifikacijų nuvertinimo ir dėl to jos priverstos ieškoti darbo pagal 
nekvalifikuotas ir socialiai nereglamentuojamas profesijas;

1. pabrėžia, kad vykdant visų sričių ES migracijos, integracijos, užimtumo ir socialinę 
politiką būtina išsamiau informuoti apie moterų migrančių teisių įgyvendinimą ir apsaugą 
ir labiau į tai atsižvelgti;

2. pažymi, kad darbuotojų migrantų darbo vietos kur kas mažiau saugios, nes migrantai –
ypač moterys migrantės – dažnai dirba darbus, kurie įgūdžių, atlyginimo ir prestižo 
požiūriais darbo rinkoje priskiriami žemiausiai kategorijai;
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3. ragina Komisiją ir valstybes nares: glaudžiai bendradarbiauti su tinklais ir 
nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO), kurie sprendžia su moterimis migrantėmis 
susijusius klausimus, siekiant kurti politiką, pagal kurią būtų atsižvelgiama į opius lyčių 
klausimus, ir integruoti lyčių lygybės sampratą siekiant apsaugoti moterų migrančių 
žmogaus teises; suteikti lygias galimybes užimtumo ir patekimo į darbo rinką srityse, 
kartu užtikrinant lygias teises; kovoti su visų rūšių smurtu, išnaudojimu darbe ir 
seksualiniu išnaudojimu, lytinių organų žalojimu, nesąžininga veikla, pagrobimais, 
vergove, priverstinėmis santuokomis ir prekyba moterimis bei užtikrinti prevenciją šiose 
srityse;

4. ragina valstybes nares: rengti atitinkamą politiką visapusiškai laikantis Europos ir 
nacionalinių teisės aktų; įgyvendinti specialias priemones, skirtas sklandžiai ir nešališkai 
moterų migrančių integracijai skatinti ir užtikrinti, įskaitant teisinio statuso įgijimą, 
trečiosiose šalyse įgytų kvalifikacijų ir pasiektų išsilavinimo lygių pripažinimą, įtraukimą 
į socialinės apsaugos schemas, teisę į tinkamą atlyginimą, prieigą prie sveikatos priežiūros 
paslaugų, sveikatos ir saugos darbo vietoje standartų, taip pat galimybę naudotis vaikų 
priežiūros, švietimo, socialinėmis paslaugomis, lavintis ir mokytis visą gyvenimą, gauti 
socialinės apsaugos pašalpas ir užsitikrinti apsaugą pagal priimančiosios šalies darbo 
teisės aktus; įtraukti profesines sąjungas, NVO ir pilietinę visuomenę į šios politikos ir 
priemonių kūrimą;

5. ragina valstybes nares ir regionų bei vietos valdžios institucijas skatinti moterų migrančių 
prieigą prie informacijos ir naudojimąsi jų lytinėmis ir reprodukcinėmis teisėmis vykdant 
konkrečiai šiai grupei skirtas kampanijas, rengiant diskusijas sveikatos centruose ir 
glaudžiau bendradarbiaujant su NVO, kurios dirba su moterimis migrantėmis;

6. ragina valstybes nares mobilizuoti vietos institucijas siekiant paremti aktyvų moterų 
migrančių dalyvavimą visuomeninėje veikloje užtikrinant, kad būtų atstovaujama jų 
interesams ir kad jie būtų ginami ir taip būtų skatinama jų socializacija ir integracija į 
vietos bendruomenę;

7. ragina Tarybą, Komisiją ir valstybes nares suteikti teisinį statusą pagal šeimos 
susijungimo procedūrą atvykstančioms moterims imigrantėms – jei įmanoma, per 
vienerius metus nuo jų atvykimo – neatsižvelgiant į jų sutuoktinio teisinį statusą;

8. ragina Tarybą, Komisiją ir valstybes nares suteikti leidimą gyventi moterims ir 
mergaitėms imigrantėms – ypač fizinio ir psichologinio smurto aukoms – ir užtikrinti, kad 
būtų imtasi visų galimų administracinių priemonių joms apsaugoti, įskaitant veiksmingą 
prieigą prie pagalbos ir apsaugos mechanizmų;

9. ragina Tarybą, Komisiją ir valstybes nares sukurti teisinę sistemą, pagal kurią imigrantėms 
moterims būtų užtikrinta teisė turėti nuosavus pasus ir leidimus gyventi ir būtų sudaryta 
galimybė patraukti baudžiamojon atsakomybėn asmenį, atsakingą už šių dokumentų 
atėmimą;

10. ragina valstybes nares parengti ir skatinti teisinę praktiką, pagal kurią būtų atsižvelgiama į 
opius lyčių klausimus ir kuri būtų skirta darbuotojų migrantų įdarbinimui reglamentuoti, ir 
palengvinti prieigą prie informacijos ir konsultacijų darbo įstatymų, darbuotojų migrantų 
socialinių, ekonominių ir darbo teisių, taip pat teisinės ir civilinės pagalbos klausimais 
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susijusiomis kalbomis, taip pat sudaryti galimybę kreiptis dėl nebrangios teisinės 
pagalbos;

11. ragina valstybes nares kurti švietimo ir ryšių programas siekiant informuoti moteris apie 
jų teises ir pareigas, taip pat teikti moterims daugiakalbes konsultavimo paslaugas;

12. ragina Komisiją parengti sistemą, skirtą migruojančių moterų padėčiai darbo rinkoje 
stebėti atsižvelgiant į minimalų darbo užmokestį, darbo sąlygas ir veiksmingą sveikatos ir 
saugos nuostatų įgyvendinimą;

13. ragina valstybes nares remiantis atitinkamais rodikliais parengti tikslią, palygintiną ir 
nuoseklią moterų migrančių padėties įvairiose gyvenimo srityse statistiką;

14. ragina valstybes nares: parengti veiksmingus ir skaidrius trečiosiose šalyse įgytų švietimo 
ir profesinių kvalifikacijų pripažinimo mechanizmus – taip moterims migrantėms būtų 
lengviau pateikti į darbo rinką ir išvengti situacijos, kai jos priverstos imtis darbo, kuriam 
yra pernelyg kvalifikuotos; sudaryti mokymosi galimybes įgūdžių stokojančioms 
moterims; užtikrinti moterims migrantėms prieigą prie profesinių mokymų, taip pat 
galimybę mokytis visą gyvenimą, konsultuotis su darbo teisės ekspertais ar lankyti 
nebrangius kalbų kursus;

15. pabrėžia, kad, nepaisant jų išsilavinimo ir profesinės patirties, dauguma moterų migrančių 
dirba namų ūkio paslaugų ir asmeninės priežiūros srityse; apgailestauja, kad didžioji 
dauguma dirba nesudariusios sutarties, už labai mažą darbo užmokestį ir neužsitikrinusios 
jokių socialinių teisių;

16. mano, kad, sprendžiant klausimą dėl migrantų galimybės patekti į priimančiąją šalį ir 
integruotis joje, valstybių narių integracijos politika ir priemonėmis neturi būti 
diskriminuojama kvalifikacijų ir kilmės pagrindu, taigi įgyvendinant šią politiką ir 
priemones turėtų būti kovojama, kad nebūtų pabrėžiamas skirtumas tarp ES piliečių ir 
trečiųjų šalių piliečių, taip pat tarp darbo pasiūlymą turinčių ir jo neturinčių migrantų; 
laikosi nuomonės, kad įgyvendinant šią politiką ir priemones taip pat turėtų būti kovojama 
su neteisėtų darbuotojų visų formų išnaudojimu;

17. ragina valstybes nares nedelsiant ratifikuoti Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 
konvenciją Nr. 189 dėl namų ūkio darbuotojų, kurią 2011 m. priėmė trišalė organizacija, 
siekdama užtikrinti tinkamas darbo sąlygas namų ūkio darbuotojams ir tokias pat 
pagrindines darbo teises, kokios užtikrinamos ir kitiems darbuotojams;

18. pabrėžia, kad užtikrinant visapusišką integraciją būtina paisyti teisės į šeimos susijungimą, 
teisės į išmokas išlaikomiems šeimos nariams (šeimos pašalpas) ir galimybės naudotis 
viešosiomis šeimos rėmimo paslaugomis, pirmiausia, lopšeliais, darželiais ir mokyklomis;

19. apgailestauja, kad daug moterų migrančių apgaunamos savo kilmės šalyse prižadant joms 
darbo sutartį išsivysčiusiose šalyse ir kad mafijos grupuotės ir prekybos žmonėmis tinklai 
kai kurias netgi pagrobia seksualinio išnaudojimo tikslais; ragina valstybes nares dėti 
daugiau pastangų kovojant su šia piktnaudžiaujama ir nehumaniška veikla;

20. pabrėžia, kad moterys migrantės dažnai susiduria su daugeriopa diskriminacija ne tik dėl 
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to, kad yra moterys ir migrantės, bet ir dėl to, kad priklauso etninei mažumai arba yra 
neįgalios; ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti moterų migrančių apsaugą nuo bet 
kokio pobūdžio blogo elgesio, skriaudimo, priekabiavimo, smurto dėl lyties ir 
diskriminacijos ir garantuoti joms teisę kreiptis dėl teisinės konsultacijos, kai su jomis 
netinkamai elgiasi darbdavys;

21. ragina valstybes nares vykdyti migrantams skirtas kampanijas siekiant kovoti su 
įsisenėjusiais lyčių stereotipais šiose bendruomenėse, gerinti moterų migrančių integraciją 
ir dalyvavimą visuomenės gyvenime, ekonomikoje, švietime ir darbo rinkoje ir kovoti su 
smurtu dėl lyties;

22. ragina Komisiją ir valstybes nares rengti Europos ir nacionalines informacines 
kampanijas, kuriomis būtų siekiama didinti moterų migrančių dalyvavimą 
demokratiniame gyvenime, taip pat rengti ir remti moterims migrantėmis skirtas mainų 
platformas;

23. ragina valstybes nares informuoti moteris migrantes apie jų teises ir apie skundų teikimo 
procedūras, taip pat teikti joms smulkią kontaktinę darbuotojų teisių grupių informaciją;

24. ragina valstybes nares užtikrinti, kad kilmės šalyje sumokėtos pensijų įmokos būtų 
tinkamai pripažintos ir kad valstybėje narėje įgytas teises į pensiją būtų galima perkelti į 
moters migrantės kilmės šalį;

25. ragina Komisiją teikiant pasirengimo narystei paramą toliau stiprinti ir atidžiau stebėti 
padarytą pažangą – šalių kandidačių pastangas siekiant gerinti romų socialinę ir 
ekonominę romų įtrauktį daugiau dėmesio skiriant romų tautybės moterų ir mergaičių 
padėčiai;

26. ragina valstybes nares ir Komisiją kurti moterų migrančių profesijų profilius ir kaupti 
moterų migrančių integracijos į darbo rinką duomenis;

27. pabrėžia, kad būtina nustatyti valstybių narių ir ES nepriklausančių šalių geriausios 
praktikos pavyzdžius, jais keistis ir juos skatinti vykdant lyčių požiūriu teisingiausią 
imigracijos politiką;

28. pabrėžia, kad būtina optimaliai pasinaudoti 2013-ųjų Europos piliečių metų teikiamomis 
galimybėmis siekiant daugiau dėmesio skirti moterų migrančių judumui ir visapusiškam 
dalyvavimui Europos visuomenės gyvenime.
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