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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet konstaterar att kvinnorna i Europeiska unionen som invandrat på laglig 
väg, enligt de uppgifter som senast gjorts tillgängliga1, uppgår till 4 procent av den 
sammanlagda befolkningen, att sysselsättningsgraden bland dessa kvinnor uppgår till 
knappa 44 procent och att arbetslösheten ligger vid 19 procent. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att gå vidare i sin översyn av befintliga strukturer och organ, i synnerhet 
för införlivandet av kvinnliga invandrare med systemen för allmän och yrkesinriktad 
utbildning, erkänna deras yrkeskvalifikationer och färdigheter, ge dem tillträde till 
arbetsmarknaden och utveckla deras företagaranda. Parlamentet uppmanar kommissionen 
att granska den här dimensionen inom ramen för den europeiska strategin för 
sysselsättning och social integrering.

2. Europaparlamentet noterar att de kvinnor som invandrat på laglig väg framför allt arbetar 
inom den gråa ekonomins olika sektorer och i olika svartjobb (jordbruk, utskänkning, 
städtjänster, hushållsarbete). Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att inom ramen för 
de bilaterala arbetsavtalen om rekrytering av medborgare från tredje land, eller med andra 
metoder, säkra att kvinnor som erbjuds anställning i ett mottagarland omfattas av ett 
säkert arbetsrättsligt system2 och inte utsätts för diskriminering i enlighet med det 
gemensamma regelverket. Att bekämpa svartjobb inom laglig sysselsättning är en 
grundläggande faktor när det gäller att bekämpa den olagliga ekonomiska invandring som 
kvinnor ofta faller offer för.

3. Med målsättning att begränsa olaglig invandring och främja ekonomisk och social 
integrering av lagligt invandrade kvinnor uppmanar Europaparlamentet kommissionen att 
planera för finansiering av särskilda program riktade till kvinnor med information om de 
villkor som gäller för invandrare som kommer till och vistas i Europeiska unionen, att 
inrätta yrkesutbildninsgcentraler i ursprungsländerna med utbildning i färdigheter som 
behövs på europeisk nivå, ordna med undervisning i mottagarlandets språk och i de 
skyldigheter och rättigheter som gäller samt ge en inblick i den sociala och kulturella 
omgivningen i ett bredare perspektiv.

  
1 Eurostat, Statistics in Focus, Theme 3-2/2003, s.1.
2 Europeiska unionens lagstiftning innehåller redan nu vissa rättigheter (förordning nr 1408/71 (EGT L 149, 
5.7.1971, s.2) avseende tillämpning av systemet för social trygghet, direktiv 2000/43/EG (EGT L 180, 
19.7.2000, s.22) och direktiv 2000/78/EG (EGT L 303, 2.12.2000. s.16) mot diskriminerande behandling). 
Dessutom finns en rad direktiv om frågor som bland annat försäkring och hälsa i arbetet samt arbetsvillkor som 
skall gälla alla arbetstagare oberoende av nationalitet.
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4. Med kännedom om de svårigheter som nyss anlända invandrare, i synnerhet kvinnor, 
möter uppmanar Europaparlamentet medlemsstaterna att stärka dialogen och samarbetet 
med invandrarorganisationer och religiösa samfund, detta för att säkra att dessa är 
införstådda med och respekterar grundläggande regler och värderingar i anslutning till 
mänsklig värdighet (jämställdhet, individuell rätt till arbete, hälsa, utbildning, livskvalitet, 
rekreation, ekonomiskt oberoende etc.) och bidrar till sina medlemmars, särskilt 
kvinnornas, integrering i omgivningen.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, inom ramarna för sitt åtagande om att 
årligen utarbeta en statistisk rapport över invandringen med statistiska analyser av viktiga 
invandringstendenser i medlemsstaterna, inbegripa sådana indikatorer, tillförlitliga och 
jämförbara fakta och upplysningar om kvinnliga invandrare som gör det möjligt för oss att 
få en konkret uppfattning om de här kvinnornas ställning och de problem de ställs inför.
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