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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at kvindelige migranter spiller en vigtig rolle for udviklingen i økonomien 
og på arbejdsmarkedet både i oprindelses- og modtagerlandene; 

B. der henviser til, at kvindelige migranter har stor risiko for at blive udsat for diskrimination 
og manglende adgang til sociale ydelser og retlig beskyttelse og for at blive udnyttet 
fysisk, psykisk, økonomisk og seksuelt; 

1. understreger behovet for at sætte mere fokus på kvindelige migranters rettigheder i EU's 
indvandrings-, integrations-, beskæftigelses- og socialpolitik;

2. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle kønsspecifikke politikker, der 
kan beskytte de kvindelige migranters menneskerettigheder, skabe lige muligheder med 
hensyn til beskæftigelse og adgang til arbejdsmarkedet og bekæmpe og forebygge handel 
med og seksuel udnyttelse af kvinder;

3. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle og gennemføre foranstaltninger til fremme af 
fleksibel og retfærdig integration af kvindelige migranter, herunder sikre dem opnåelse af 
juridisk status, anerkendelse af kvalifikationer og uddannelser, adgang til 
sundhedsydelser, almen og faglig uddannelse og socialsikringsydelser og beskyttelse i 
henhold til arbejdsmarkedslovgivningen, og inddrage fagforeninger, ngo'er og 
civilsamfundet i udviklingen af disse foranstaltninger;91374

4. opfordrer medlemsstaterne til at indføre og fremme kønsspecifik retspraksis til regulering 
af ansættelsen af vandrende arbejdstagere og lette kvindelige migranters adgang til 
oplysninger om juridiske formaliteter og arbejdsmarkedslovgivning; 

5. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle effektive ordninger for anerkendelse af 
kvalifikationer fra tredjelande, åbne uddannelsesmuligheder for dem, der ikke har 
tilstrækkelige færdigheder, og sikre kvindelige migranter adgang til faglig uddannelse og 
livslang læring samt gratis sprogkurser; 

6. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at kvindelige migranter 
beskyttes mod alle former for udnyttelse, chikanering og diskrimination.


