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Ändringsförslag från Emine Bozkurt

Ändringsförslag 1
Punkt 1

1. Europaparlamentet konstaterar att kvinnorna i Europeiska unionen som invandrat på 
laglig väg, enligt de uppgifter som senast gjorts tillgängliga1, uppgår till 4 procent av 
den sammanlagda befolkningen, att sysselsättningsgraden bland dessa kvinnor uppgår 
till knappa 44 procent och att arbetslösheten ligger vid 19 procent. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att gå vidare i sin översyn av befintliga strukturer och 
organ, i synnerhet för införlivandet av kvinnliga invandrare med systemen för allmän 
och yrkesinriktad utbildning, erkänna deras yrkeskvalifikationer och färdigheter, ge 
dem tillträde till arbetsmarknaden och utveckla deras företagaranda. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att granska den här dimensionen inom ramen för den 
europeiska strategin för sysselsättning och social integrering. Europaparlamentet 
uppmanar vidare medlemsstaterna att vidta åtgärder på detta område om de finner 
att befintliga strukturer och instrument är ineffektiva eller otillräckliga. 
Parlamentet anser det särskilt viktigt att kvinnor med högkvalificerad utbildning får 
möjlighet att leva upp till sin höga potential, genom att deras yrkeskvalifikationer 
och kunskaper erkänns och genom att de garanteras tillgång till språkutbildning.

Or. en

  
1 Eurostat, Statistics in Focus, Theme 3-2/2003, s.1.
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Ändringsförslag från Astrid Lulling

Ändringsförslag 2
Punkt 2

2. Europaparlamentet (text utgår) uppmanar medlemsstaterna att (text utgår) säkra att 
kvinnor som invandrat på laglig väg undviker illegalt arbete, särskilt inom vissa 
branscher som städtjänster och hushållsarbete, och att de i ett mottagarland omfattas 
av ett säkert arbetsrättsligt system (text utgår). Att bekämpa svartjobb och försöka 
omvandla det till laglig sysselsättning är en grundläggande faktor i EU:s 
invandringspolitik.

Or. fr

Ändringsförslag från Maria Carlshamre

Ändringsförslag 3
Punkt 2a (ny)

2a. Europaparlamentet noterar att kvinnliga invandrare, legala eller illegala, som 
arbetar inom den gråa ekonomins olika sektorer inte har något socialt eller 
finansiellt skydd och uppmanar medlemsstaterna att stärka sitt stöd och öka sin 
finansiering för att säkerställa att dessa kvinnor skyddas mot alla former av 
övergrepp och våld.

Or. en

Ändringsförslag från Emine Bozkurt

Ändringsförslag 4
Punkt 3

3. Med målsättning att begränsa olaglig invandring och främja ekonomisk och social 
integrering av lagligt invandrade kvinnor uppmanar Europaparlamentet kommissionen 
att planera för finansiering av särskilda program riktade till kvinnor med information 
om de villkor som gäller för invandrare som kommer till och vistas i Europeiska 
unionen, att inrätta yrkesutbildningscentraler (text utgår) med utbildning i färdigheter 
som behövs på europeisk nivå, ordna med undervisning i mottagarlandets språk och i 
de skyldigheter och rättigheter som gäller samt ge en inblick i den sociala och 
kulturella omgivningen i ett bredare perspektiv.

Or. en



AM\558193SV.doc 3/5 PE 355.476v01-00

SV

Ändringsförslag från Maria Carlshamre

Ändringsförslag 5
Punkt 3a (ny)

3a. Europaparlamentet understryker sambandet mellan människohandel och illegal 
invandring och uppmanar kommissionen att erbjuda praktiskt och finansiellt stöd 
till ursprungsländerna och även till projekt som genomförs i ursprungsländerna i 
syfte att bekämpa människohandel.

Or. en

Ändringsförslag från Maria Carlshamre

Ändringsförslag 6
Punkt 3b (ny)

3b. Europaparlamentet konstaterar att många kvinnor som faller offer för 
människohandel för sexuella ändamål vistas inom EU:s gränser som illegala 
invandrare, och att en majoritet av dem inte har tillgång till rättsligt eller socialt 
skydd. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att uppmärksamma dessa kvinnors 
situation och att överväga om permanent bosättning skulle kunna vara ett lämpligt 
sätt att bekämpa människohandel.

Or. en

Ändringsförslag från Astrid Lulling

Ändringsförslag 7
Punkt 4

4. (text utgår) Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stärka dialogen och 
samarbetet med invandrarorganisationer och religiösa samfund, detta för att säkra att 
dessa är införstådda med och respekterar grundläggande regler och värderingar i 
anslutning till mänsklig värdighet (jämställdhet, individuell rätt till arbete, hälsa, 
utbildning, livskvalitet, rekreation, ekonomiskt oberoende etc.) och bidrar till sina 
medlemmars, särskilt kvinnornas, integrering i omgivningen.

Or. fr
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Ändringsförslag från Maria Carlshamre

Ändringsförslag 8
Punkt 4

4. Med kännedom om de svårigheter som nyss anlända invandrare, i synnerhet kvinnor, 
möter uppmanar Europaparlamentet medlemsstaterna att stärka dialogen och 
samarbetet med invandrarorganisationer och religiösa samfund, detta för att säkra 
information, yrkesutbildning och skolutbildning i syfte att främja deltagande och 
integration i politiskt, ekonomiskt och socialt liv och stärka de individuella 
rättigheterna, såsom rätt till utbildning, arbete, ekonomiskt oberoende och hälsa 
samt rätt till sin sexualitet.

Or. en

Ändringsförslag från Emine Bozkurt

Ändringsförslag 9
Punkt 4

4. Med kännedom om de svårigheter som nyss anlända invandrare, i synnerhet kvinnor, 
möter uppmanar Europaparlamentet medlemsstaterna att stärka dialogen och 
samarbetet med invandrarorganisationer och religiösa samfund, detta för att säkra att 
dessa är införstådda med och respekterar grundläggande regler och värderingar i 
anslutning till mänsklig värdighet (text utgår) och bidrar till sina medlemmars, särskilt 
kvinnornas, integrering i omgivningen.

Or. en

Ändringsförslag från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ändringsförslag 10
Punkt 4a (ny)

4a. Europaparlamentet konstaterar med oro att ett av de främsta problemen för 
kvinnliga invandrare är språkkunskaperna. Mot bakgrund av det faktum att 
50 procent av de kvinnliga invandrarna inte har genomgått mer än obligatorisk 
grundskola och att endast 17 procent har eftergymnasial utbildning uppmanar 
parlamentet medlemsstaterna att främja unga invandrarkvinnors tillgång till grund-
och yrkesutbildning i mottagarländerna och önskar att initiativen för att inlemma 
dem i utbildning och kultur genom programmen Sokrates, Leonardo da Vinci samt 
Kultur och ungdom skall fortsätta.

Or. el
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Ändringsförslag från Lissy Gröner

Ändringsförslag 11
Punkt 5a (ny)

5a. Europaparlamentet uttrycker sin bestörtning över att hedersmord och förföljelse av 
invandrarkvinnor på grundval av religiösa villfarelser och inhumana traditioner 
har ökat och uppmanar kommissionen och rådet att på ett mer resolut sätt ta itu 
med dessa frågor och garantera skydd för kvinnor som står under hot.

Or. de
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