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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão das 
Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Assinalando que, com base nos últimos dados disponíveis1, as mulheres imigrantes legais 
na União Europeia representam 4% da população total, que a sua taxa de ocupação é de 
apenas a 44% e que a taxa de desemprego atinge os 19%, convida os Estados-Membros a 
examinarem com mais profundidade as estruturas e órgãos existentes, em particular no 
que diz respeito à integração das mulheres migrantes nos sistemas de educação, formação 
profissional e reconhecimento de qualificações e habilitações profissionais permitindo o 
seu acesso ao mercado de trabalho e o desenvolvimento do seu espírito empresarial; 
convida a Comissão a examinar esta dimensão no âmbito da estratégia europeia para o 
emprego e a integração social;

2. Considerando que as mulheres migrantes legais trabalham principalmente em sectores da 
economia informal e do trabalho não declarado (agricultura, alimentação, serviços de 
limpeza, trabalho doméstico), convida os Estados-Membros, no âmbito dos acordos 
bilaterais de trabalho para o acolhimento de cidadãos de países terceiros ou por outros 
métodos, a assegurarem que as trabalhadoras que são admitidas beneficiem de um regime 
laboral legal e seguro nos países de acolhimento2 e que não sejam objecto de 
discriminações, em conformidade com o acervo comunitário; a luta contra o trabalho não 
declarado numa situação de trabalho legal constitui uma componente básica do combate à 
imigração económica clandestina de que as mulheres são com frequência as vítimas;

3. Convida a Comissão, com vista a reduzir a imigração clandestina e a favorecer a 
integração económica e social das mulheres imigrantes clandestinas,  a prever o 
financiamento de programas específicos para as mulheres incidindo sobre a prestação de 
informação sobre as condições de entrada e permanência dos imigrantes na União 
Europeia, a criar nos países de origem centros de formação para dar as qualificações para 
as quais há necessidades a nível europeu, para a aprendizagem da língua do país de 
acolhimento, dos seus direitos e obrigações e os familiarizar com o ambiente social e 
cultural geral;

4. Convida os Estados-Membros, sabendo das dificuldades com que se deparam os 
imigrantes recém-chegados e, em particular, as mulheres,  a reforçarem o diálogo e a 
cooperação com organizações de imigrantes e as comunidades religiosas para assegurar 
que estes compreendem e respeitam as regras e valores fundamentais da dignidade 
humana (igualdade dos géneros, direitos individuais, direito ao trabalho, à saúde, à 
educação, à qualidade de vida, ao lazer, à autonomia económica e outros) e contribuem 
para a integração dos seus membros, em particular das mulheres, no seu novo ambiente;

  
1 Eurostat, Statistics in Focus, Theme 3-2/2003, p. 1.
2 A legislação da União Europeia prevê já certos direitos (Regulamento nº 1408/71 (JO L 149 de 5.7.1971, p. 12) 
para a aplicação dos sistemas de segurança social, Directivas 2000/43/CE (JO L 180 de 19.7.2000, p. 22) e 
Directiva 2000/78/CE (JO L 303 de 2.12.2000, p. 16) contra os tratamentos discriminatórios. Há também uma 
série de directivas que dizem respeito a questões como a segurança e a saúde no local de trabalho, bem como as 
condições de trabalho aplicáveis a todos os trabalhadores independentemente da sua nacionalidade.
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5. Convida a Comissão, no âmbito dos seus compromissos a elaborar um relatório estatístico 
anual sobre a imigração com uma análise estatística das principais tendências migratórias 
nos Estados-Membros, a incluir indicadores credíveis e comparáveis, dados e informações 
sobre as mulheres migrantes para que haja um registo preciso da sua condição e dos 
problemas com que se deparam.


	554578pt.doc

