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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. toteaa, että viimeisimpien käytettävissä olevien tietojen perusteella1 laillisesti Euroopan 
unioniin muuttaneiden naisten osuus on neljä prosenttia EU:n väestöstä ja että heistä 
työllistyneitä on vain 44 prosenttia ja työttömiä 19 prosenttia; kehottaa jäsenvaltioita 
tarkastelemaan perusteellisemmin olemassa olevia rakenteita ja elimiä, erityisesti kun on 
kyse naismaahanmuuttajien mahdollisuuksista hyödyntää koulutusjärjestelmiä ja 
ammatillista koulutusta, ammattipätevyyden ja kykyjen tunnustamisesta, pääsystä 
työmarkkinoille ja yrittäjyyden kehittämisestä; kehottaa komissiota tutkimaan tätä 
ulottuvuutta osana työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskevaa eurooppalaista 
strategiaa;

2. ottaa huomioon, että laillisesti EU:hun muuttaneet naiset työskentelevät etupäässä 
harmaan talouden aloilla ja pimeässä työssä (maataloudessa sekä ateriapalvelu-, siivous-
ja kodinhoitoalalla); kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, osana kolmansien maiden 
kansalaisten pääsystä tehtyjä kahdenvälisiä työsopimuksia tai muiden menetelmien avulla, 
että hyväksytyt naispuoliset työntekijät saavat vakaan työoikeudellisen aseman2

vastaanottomaissa ja että heihin ei yhteisön säännöstön mukaan kohdisteta syrjintää; 
katsoo, että pimeän työn muuttaminen lailliseksi työksi on tärkeä seikka torjuttaessa 
laitonta taloudellista maahanmuuttoa, jonka uhreiksi naiset usein joutuvat;

3. kehottaa komissiota vaatimaan rahoitusta naisille tarkoitettuja erityisohjelmia varten, jotta 
tarjotaan tietoa maahanmuuttajien pääsyä Euroopan unioniin ja siellä oleskelua koskevista 
ehdoista, luodaan lähtömaissa koulutuskeskuksia niiden taitojen tarjoamiseksi, joista 
Euroopassa on pulaa, edistetään kielenoppimista vastaanottomaassa, tiedotetaan 
velvollisuuksista ja oikeuksista sekä integroitumisesta laajempaan sosiaalis-kulttuuriseen 
ympäristöön siten, että tavoitteena on rajoittaa vähentää maahanmuuttoa ja lisätä laillisesti 
maahan muuttaneiden naisten taloudellista sosiaalista osallisuutta;

4. on tietoinen maahan vasta muuttaneiden henkilöiden, etenkin naisten, ongelmista; 
kehottaa jäsenvaltioita tukemaan vuoropuhelua ja yhteistyötä maahanmuuttajajärjestöjen 
ja uskonnollisten yhteisöjen kanssa, jotta varmistetaan, että ne ymmärtävät ja 
kunnioittavat ihmisarvon perussääntöjä ja -arvoja (sukupuolten tasa-arvoa, yksilön 
oikeutta työhön, terveydenhuoltoa, koulutusta, elämänlaatua, virkistystä, taloudellista 
itsenäisyyttä jne.) ja edistävät jäsentensä, ennen kaikkea naisten, integroitumista uuteen 
ympäristöön;

  
1 Eurostat, Statistics in Focus, aihe 3–2/2003, s. 1.
2 Euroopan unionin lainsäädännössä edellytetään jo tiettyjä oikeuksia (neuvoston asetus (ETY) N:o 1408/71 
sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin ja heidän 
perheenjäseniinsä (EYVL L 149, 5.7.1971, s. 2) sekä syrjivää kohtelua torjuvat direktiivit 2000/43/EY (EYVL L 
180, 19.7.2000, s. 22) ja 2000/78/EY (EYVL L 303, 2.12.2000, s. 16). Lisäksi on laadittu joukko direktiivejä, 
jotka koskevat esimerkiksi työturvallisuutta ja työterveyttä sekä kaikkiin työntekijöihin kansallisuudesta 
riippumatta sovellettavia työolosuhteita.
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5. kehottaa komissiota, joka on sitoutunut laatimaan vuosittaisen maahanmuuttoa koskevan 
tilastollisen kertomuksen tilastollinen analyysi jäsenvaltioiden tärkeimmistä 
maahanmuuttosuuntauksista mukaan luettuna, sisällyttämään kertomukseen 
indikaattoreita sekä luotettavia ja vertailukelpoisia maahanmuuttajanaisia koskevia tietoja, 
jotta kartoitetaan selkeästi heidän tilanteensa ja kohtaamansa ongelmat.
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