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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. overwegende dat volgens de meest recente cijfers1 de legale migrantenvrouwen in de 
Europese Unie 4% van de totale EU-bevolking uitmaken en dat slechts 44% daarvan 
actief zijn op de arbeidsmarkt, terwijl het werkloosheidspercentage 19% bedraagt, roept 
de lidstaten op verder de bestaande structuren en organen te onderzoeken, met name voor 
wat betreft de integratie van de migrantenvrouwen in de systemen van onderwijs en 
beroepsopleiding, de erkenning van hun beroepskwalificaties en vaardigheden, hun 
toegang tot de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun ondernemerschap; roept de 
Commissie op deze dimensie te onderzoeken in het kader van de Europese strategie voor 
werkgelegenheid en sociale integratie;

2. vraagt de lidstaten, overwegende dat migrantenvrouwen vooral werkzaam zijn in sectoren 
van de schaduweconomie en het zwartwerk (landbouw, horeca, schoonmaakdiensten, 
huishoudelijke arbeid), dat zij in het kader van de bilaterale arbeidsovereenkomsten voor 
de toelating van onderdanen uit derde landen of met andere methodes ervoor zorgen dat 
de werkneemsters die worden aangenomen een veilige arbeidsregeling2 genieten in de 
gastlanden en niet worden gediscrimineerd, overeenkomstig het communautair acquis; het 
bestrijden van zwartwerk binnen het legale arbeidscircuit is een basiscomponent in de 
strijd tegen de illegale economische migratie waarvan vrouwen vaak het slachtoffer zijn;

3. roept met het oog op het terugdringen van de illegale immigratie en de economische en 
maatschappelijk integratie van de legale migrantenvrouwen, de Commissie op middelen 
uit te trekken voor bijzondere programma's voor vrouwen die tot doel hebben informatie 
te verstrekken over de voorwaarden van toegang en verblijf van immigranten in de 
Europese Unie, opleidingscentra op te zetten in de landen van herkomst voor 
vaardigheden waarnaar in Europa vraag is, de taal, de rechten en de plichten van het 
gastland aan te leren en hen vertrouwd te maken met de ruimere maatschappelijke en 
culturele omgeving;

4. neemt kennis van de moeilijkheden waarmee de nieuw aangekomen migranten en met 
name de vrouwen te kampen hebben en roept de lidstaten op de dialoog en de 
samenwerking met de migrantenorganisaties en de religieuze gemeenschappen te 
versterken, zodat deze begrip en respect krijgen voor de fundamentele regels en waarden 
van de menselijke waardigheid (gelijkheid van mannen en vrouwen, individuele rechten 
inzake arbeid, gezondheid, onderwijs, levenskwaliteit, ontspanning, economische 
onafhankelijkheid, enz.) en bijdragen aan de integratie van hun leden, met name de 
vrouwen, in de nieuwe omgeving;

  
1 Eurostat, Statistics in Focus, Theme 3-2/2003, blz. 1.
2 De wetgeving van de EU voorziet reeds in bepaalde rechten (Verordening nr. 1408/71 (PB L 149 van 5.7.1971, 
blz. 2) betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen , richtlijnen 2000/43/EG (PB L 180 van 
19.7.2000, blz. 22) en 2000/78/EG (PB L 303 van 2.12.2000, blz. 16) tegen discriminerend behandeling). 
Bovendien is er een reeks richtlijnen die betrekking hebben op kwesties zoals de veiligheid en de hygiëne op het 
werk en de arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle werknemers ongeacht hun nationaliteit.
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5. vraagt de Commissie dat zij in het kader van haar belofte om jaarlijks een statistisch 
onderzoek op te stellen inzake de immigratie met een statistische analyse van de 
voornaamste immigratiestromen in de lidstaten, indicatoren en betrouwbare en 
vergelijkbare gegevens en cijfers over migrantenvrouwen opneemt zodat er een concreet 
beeld kan worden gevormd van hun situatie en hun problemen.
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