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FORSLAG
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at 
indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. bemærker, at de kvindelige lovlige indvandrere i EU ifølge de seneste tilgængelige 
oplysninger1 udgør 4 % af EU's samlede befolkning, og at kun 44 % af disse kvinder er 
i beskæftigelse, mens 19 % er arbejdsløse, og opfordrer medlemsstaterne til at se 
nærmere på de bestående strukturer og organer, især hvad angår integrationen af 
kvindelige indvandrere i systemerne for uddannelse og faglig uddannelse, anerkendelse 
af faglige kvalifikationer, deres adgang til arbejdsmarkedet og udviklingen af deres 
iværksætterånd; opfordrer Kommissionen til at undersøge denne dimension inden for 
rammerne af den europæiske strategi til fordel for beskæftigelse og social integration;

2. konstaterer, at kvindelige lovlige indvandrere først og fremmest er beskæftiget med sort 
arbejde (inden for landbrug, madlavning, rengøring og husligt arbejde), og opfordrer 
medlemsstaterne til inden for rammerne af de bilaterale arbejdskonventioner om 
modtagelse af tredjelandes statsborgere eller ved hjælp af andre metoder at sikre, at 
kvindelige lovlige indvandrere kan arbejde under sikre forhold2 i værtslandet, og at der i 
overensstemmelse med gældende fællesskabsret ikke sker forskelsbehandling; 
bekæmpelsen af sort arbejde til fordel for lovlig beskæftigelse er et vigtigt element i 
bekæmpelsen af den ulovlige økonomiske indvandring, som kvinder ofte er ofre for;

3. har det som målsætning at begrænse den ulovlige indvandring og at sikre økonomisk og 
social integration af kvindelige lovlige indvandrere og opfordrer Kommissionen til at 
foreslå finansiering af særlige programmer for kvinder med oplysning om betingelserne 
for indvandreres indrejse og ophold i EU, oprettelse af uddannelsescentre i 
oprindelseslandene for de kvalifikationer, der er behov for i Europa, og undervisning i 
værtslandets sprog og i deres forpligtelser og rettigheder samt indføring i det generelle 
sociokulturelle miljø;

4. er bekendt med de vanskeligheder, som nyankomne indvandrere og især kvinder står 
over for, og opfordrer medlemsstaterne til at styrke dialogen og samarbejdet med 
indvandrerorganisationerne og de religiøse samfund, således at det sikres, at disse 
forstår og respekterer de grundlæggende regler og værdier i forbindelse med 
menneskets værdighed (lighed mellem kønnene, den enkeltes ret til arbejde, sundhed, 
uddannelse, livskvalitet, adspredelse, økonomisk uafhængighed osv.) og bidrager til 
deres medlemmers, især kvindernes, integration i de nye omgivelser;

5. opfordrer Kommissionen til inden for rammerne af sin forpligtelse til at udarbejde en 
årlig statistisk rapport om indvandring med en statistisk analyse af de vigtigste 
indvandringstendenser i medlemsstaterne at medtage indikatorer, troværdige og 
sammenlignelige data og oplysninger om kvindelige indvandrere, således at der gives et 
præcist billede af deres stilling og problemer.

  
1 Eurostat, Statistics in Focus , Theme 3-2/2003, s. 1.
2 EU's lovgivning fastsætter allerede bestemte rettigheder (forordning nr. 1408/71 (ΕFT 1971 II, s. 366) om 
anvendelse af de sociale sikringsordninger, direktiv 2000/43/ΕF (ΕFT L 180 af 19.7.2000, s. 22) og 2000/78/ΕF 
(ΕFT L 303 af 2.12.2000, s. 16) om forbud mod forskelsbehandling). Derudover findes der en række direktiver 
om emner som sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og om arbejdsvilkårene, som gælder for alle 
arbejdstagere uanset nationalitet.
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