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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalási indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. felkéri a tagállamokat – tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló legfrissebb adatok 
szerint1 az Európai Unióba törvényesen bevándorolt nők a teljes lakosság 4%-át 
képviselik,  eközben azonban foglalkoztatási arányuk mindössze 44%-os, és a 
munkanélküliség aránya esetükben 19% –, hogy tüzetesen vizsgálják meg a meglévő 
szerkezeti vonatkozásokat és eszközöket, különös tekintettel oktatási és szakmai képzési 
rendszereikre, valamint a bevándorolt nők szakmai képességeinek és készségeinek 
elismerésére, a munkapiacon történő megjelenésük lehetőségeire és vállalkozói szellemük 
fejlesztésére; felkéri továbbá a Bizottságot, hogy a foglalkoztatásra és a társadalmi 
beilleszkedésre vonatkozó európai stratégia keretében tanulmányozza ezt a kérdést,

2. kéri a tagállamokat – tekintettel arra, hogy a törvényesen bevándorolt nők főként az 
árnyékgazdaságban dolgoznak és fekete munkát végeznek (a mezőgazdaságban, a 
vendéglátóiparban, illetve takarítanak vagy háztartási kisegítő munkát vállalnak) –, hogy a 
harmadik országokból származó nők befogadása érdekében kétoldalú munkaszerződések 
keretében vagy egyéb módszerekkel gondoskodjanak arról, hogy a befogadott nők biztos 
és törvényes munkaügyi eljárásban részesüljenek2 a befogadó országokban, és ne 
legyenek kitéve hátrányos megkülönböztetésnek, az elért közösségi vívmányoknak 
megfelelően; úgy ítéli meg, hogy a fekete munka törvényes munkavégzéssé történő 
átalakítása érdekében vívott küzdelem lényeges alkotóeleme a törvénytelen gazdasági 
bevándorlás elleni harcnak, márpedig ezen bevándorlás kárvallottjai főként a nők;

3. felkéri a Bizottságot – tekintettel arra, hogy a kitűzött cél a törvénytelen bevándorlás 
visszaszorítása és a törvényesen bevándorolt nők gazdasági és társadalmi 
beilleszkedésének biztosítása –, hogy irányozzanak elő különleges finanszírozási 
programokat a nők számára, azzal a céllal, hogy kellő tájékoztatással lássák el őket az 
Európai Unióban történő beléptetésük és tartózkodásuk feltételeire vonatkozóan, illetve 
hozzanak létre a származási országokban képzési központokat olyan szakmai ismeretek 
elsajátíttatására, amelyekre európai léptékben szükség van, oktatva egyúttal a befogadó 
ország nyelvét és megismertetve a bevándorló nőkkel a befogadó országban rájuk 
vonatkozó jogokkal és kötelességekkel, valamint – széles értelemben – a kulturális és 
társadalmi környezethez történő alkalmazkodás lehetőségeivel,

4. felkéri a tagállamokat – tekintettel arra, hogy a közelmúltban bevándorolt személyeknek 
általában is, de kiváltképpen a nőknek különösen nagy nehézségekkel kell szembenézniük 
–, hogy erősítsék meg a párbeszédet és az együttműködést a bevándorlók szervezeteivel  
és vallási közösségeikkel, annak biztosítása érdekében, hogy megértsék és tiszteletben 

  
1 Eurostat, Statistics in Focus, Theme 3-2/2003, 1. o.
2 Az Európai Unió jogszabályozása elóír bizonyos jogokat (lásd az 1408/71/EGK, a társadalombiztosítási 
eljárások alkalmazásáról szóló rendeletet [HL, L 149., 1971.7.5., 2 o.], valamint a hátrányos megkülönböztetés 
elelni küzdelemről szóló 2000/43/EK irányelvet [HL, L 180., 2000. 7. 19., 22.o.] és 2000/78/EK irányelvet 
[HL, L 303., 2000.12.2., 16 o.]). Ezen kívül számos irányelv létezik például a munkahelyi biztonság és egészség 
terén, és ezek minden dolgozóra érvényesek, függetlenül a nemzetiségüktől.
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tartsák az emberi méltóság alapvető szabályait és értékeit (a nemek közötti egyenlőséget, a 
munkához, az egészségügyi ellátáshoz, az oktatáshoz, a minőségi élethez a 
kikapcsolódáshoz, a gazdasági függetlenséghez stb. fűződő személyi jogokat), és 
hozzájáruljanak a közösségükhöz tartozó személyek – különösen a nők – új társadalmi 
környezetbe történő beilleszkedéséhez,

5. felkéri a Bizottságot – tekintettel a Bizottság kötelezettségvállalására, amely szerint éves 
statisztikai jelentést készít a bevándorlásról, amelyben statisztikai elemzést végez e 
tekintetben az egyes tagállamokra jellemzőfőbb tendenciákról is –, hogy a bevándorlókra 
vonatkozóan gyűjtsön hitelt érdemlő és az összehasonlítást lehetővé tevő mutatókat, 
adatokat és információkat, pontos képet adva helyzetükről és problémáikról.
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