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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker imajo migrantke pomembno vlogo pri razvoju gospodarstva in trga dela tako v svoji 
matični državi kot državi gostiteljici; 

B. ker so te ženske močno ogrožene zaradi diskriminacije, onemogočenega dostopa do 
socialnih storitev in pravnega varstva ter so pogosto žrtve telesne, psihološke, ekonomske 
in spolne zlorabe; 

1. poudarja, da je treba povečati prepoznavnost njihovih pravic v politiki Evropske unije na 
področju priseljevanja, vključevanja in zaposlovanja ter v njeni socialni politiki;

2. poziva Komisijo in države članice, naj razvijejo politiko, ki bo upoštevala enakost spolov, 
varovala človekove pravice migrantk, jim omogočala enake možnosti pri zaposlovanju in 
dostopu do trga dela, delovala proti trgovini z ženskami in njihovemu spolnemu 
izkoriščanju ter ju preprečevala;

3. poziva države članice, naj razvijejo in izvajajo ukrepe za spodbujanje nemotenega in 
pravičnega vključevanja migrantk – med drugim z ureditvijo pravnega statusa, priznanjem 
kvalifikacij in ravni izobrazbe, dostopom do zdravstvenega varstva, izobraževanja, 
usposabljanja in socialnovarstvenih prejemkov in zaščite po delovni zakonodaji – k 
oblikovanju teh ukrepov pa naj pritegnejo sindikate, nevladne organizacije in civilno 
družbo;

4. poziva države članice, naj oblikujejo in spodbujajo pravne prakse, pri katerih bo 
upoštevana enakost spolov in s katerimi se bo urejalo zaposlovanje delavcev migrantov, 
migrantkam pa naj olajšajo dostop do informacij o pravnih formalnostih in delovni 
zakonodaji; 

5. poziva države članice, naj razvijejo učinkovite sisteme za prepoznavanje kvalifikacij iz 
tretjih držav, tistim brez ustreznih veščin ponudijo možnosti usposabljanja ter migrantkam 
zagotovijo dostop do poklicnega usposabljanja in vseživljenjskega učenja ter brezplačnih 
jezikovnih tečajev;

6. poziva Komisijo in države članice, naj migrantkam zagotovijo zaščito pred vsemi 
oblikami zlorabe, nadlegovanja in diskriminacije.


