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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: 

A. overwegende dat de economische immigratie niet kan worden toegepast vóór alle burgers van 
de EU daadwerkelijk kunnen genieten van het principe van het vrije verkeer, overwegende dat 
een gemeenschappelijk beleid op het vlak van economische migratie de communautaire 
beleidslijnen in verband met ontwikkeling moet respecteren en vaststellende dat de Raad er 
niet in is geslaagd een gemeenschappelijk migratiebeleid te bepalen,

B. overwegende dat economische immigratie geen oplossing biedt voor het demografische 
probleem of de economische moeilijkheden van de EU, tevens overwegende de inspanningen 
die dienen te worden gedaan met betrekking tot nieuwe oplossingen inzake economisch beleid 
en arbeidsmarkt, in het bijzonder met betrekking tot de verzoening tussen beroeps- en 
gezinsleven voor vrouwen en mannen, en inzake gelijk loon voor gelijk werk, teneinde de 
uitdagingen van de globalisering het hoofd te bieden,

C. overwegende dat vrouwen in tal van derde landen het slachtoffer zijn van gelijkaardige 
vormen van discriminatie,

1. nodigt de Commissie uit om bij de toepassing van de 'communautaire preferentie' meer 
rekening te houden met de specifieke situatie van vrouwen op de Europese arbeidsmarkt, met 
name in de nieuwe tewerkstellingsmogelijkheden, om hun toegang tot vacante banen te 
bevorderen;

2. nodigt de lidstaten uit om initiatieven te nemen waardoor een overgangsopleiding mogelijk 
wordt voor vrouwen die nu al werkzaam zijn op de Europese arbeidsmarkt en die beschikken 
over voldoende basisopleiding om vacante banen in te vullen; 

3. nodigt de Commissie en de lidstaten uit te waken over de toepassing van het principe van 
gelijk loon voor Europese werknemers en migrerende werknemers, alsook het principe van 
gelijk loon voor vrouwen en mannen die uit derde landen afkomstig zijn die toegang krijgen 
tot de communautaire arbeidsmarkt; 

4. nodigt de Commissie en de lidstaten uit om de samenwerking tussen de lidstaten en de 
landen van oorsprong te versterken en de migranten in hun land van oorsprong te informeren 
over de reële vooruitzichten en de juridische verplichtingen in het gastland; vraagt aan de 
Commissie en de lidstaten om hun consulaire en diplomatieke structuren te versterken om de 
beslissing tot migratie en de reële behoeften van de ondernemingen in het gastland beter te 
beheren;

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten om de gendergelijkheid te promoten in de 
begeleidende maatregelen voor arbeidsmigranten de maatregelen die terugkeren naar hun 
land van oorsprong na afloop van hun arbeidsovereenkomst, vooral wat betreft hun integratie 
of herintegratie in de lokale arbeidsmarkt en de toegang tot permanente vorming;
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6. nodigt de Commissie en de lidstaten uit om bijzondere aandacht te besteden aan de 
specifieke situatie van migrerende vrouwen met kinderlast, vooral wat betreft de rechten die 
voortvloeien uit tijdelijke arbeidsovereenkomsten.


