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JAVASLATOK

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

A. mivel a gazdasági bevándorlás addig nem alkalmazható amíg az Unió valamennyi polgára 
nem élvezheti ténylegesen a személyek szabad mozgásának alapelvét, mivel a gazdasági 
migrációra vonatkozó közös politikának feltétlenül tiszteletben kell tartania a fejlődéssel 
kapcsolatos közösségi politikákat és mivel megállapítja, hogy a Tanács nem tudott közös 
migrációs politikát alkotni,

B. mivel a gazdasági bevándorlás nem oldja meg sem a demográfiai problémát, sem Európa 
gazdasági nehézségeit, továbbá mivel a gazdaságpolitikai és munkaerő-piaci új 
megoldások – különösen a munkahely és családi élet méltányos összeegyeztetése úgy 
férfiaknál mind nőknél – és az azonos munkavégzés mellett mindkét nem esetében azonos 
fizetésért folyó küzdelem tekintetében még további erőfeszítésekre van szükség a 
globalizáció kihívásainak sikeres legyőzése érdekében,

C. mivel a harmadik világ számos országában a nők hasonló jellegű hátrányos 
megkülönböztetés áldozatai,

1. felszólítja a Bizottságot, hogy legyen nagyobb figyelemmel a „közösségi preferenciának” 
a nők európai munkapiaci helyzetére való alkalmazására, különösen az új 
munkahelypiacokon, hogy megkönnyítse számukra a még betöltetlen állások
megszerzését;

2. felszólítja a tagállamokat, hogy kezdeményezzenek olyan lépéseket, amelyek lehetővé 
teszik az európai munkapiacon már elhelyezkedett és az üres állások betöltéséhez 
elegendő alapképzéssel rendelkező nők átképzését;

3. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ellenőrizzék a fizetések egyenlőségének 
elve alkalmazását az európai és bevándorló munkavállalók illetve a közösségi 
munkaerőpiacra bejutott harmadik országbeli férfiak és nők tekintetében; 

4. a tagállamok és a származási ország közötti fokozott együttműködésre szólítja fel a 
Bizottságot és a tagállamokat, illetve arra, hogy a bevándorló munkaerőket saját 
hazájukban tájékoztassák a fogadó államokban rájuk váró valós kilátásokról és jogi 
korlátozásokról; kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a migrációra vonatkozó 
döntések megkönnyítése és a fogadó országok vállalatai részéről felmerülő valós igények 
jobb kezelése érdekében erősítsék meg konzuli és diplomáciai struktúráikat;

5. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a munkaszerződésük lejártával 
származási országukba visszatérő bevándorló munkaerő hazautazásakor esedékes 
intézkedések során a nemek esélyegyenlősége előmozdítása érdekében cselekedjenek, 
különös tekintettel a származási országbeli munkaerőpiacra való beilleszkedésre vagy 
visszailleszkedésre és a folyamatos szakképzésre;
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6. felszólítja a tagállamokat, hogy kísérjék fokozott figyelemmel a gyereket nevelő, dolgozó 
bevándorló nők sajátos helyzetét, különösen a határozott időre szóló 
munkaszerződésekkel járó jogokat illetően.


