
PA\572547PL.doc PE 360.194v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

WERSJA TYMCZASOWA
2005/2059(INI)

28.6.2005

PROJEKT OPINII
Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie podejścia wspólnotowego do zarządzania migracjami 
gospodarczymi
(2005/2059(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Anna Záborská



PE 360.194v01-00 2/4 PA\572547PL.doc

PL

PA_NonLeg



PA\572547PL.doc 3/4 PE 360.194v01-00

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w 
końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że imigracja gospodarcza nie ma zastosowania zanim wszyscy 
obywatele UE nie będą mieli realnych możliwości korzystania z zasady swobodnego 
przepływu osób; że wspólna polityka w zakresie migracji gospodarczej musi 
bezwarunkowo uwzględniać kierunki polityki wspólnotowej w zakresie rozwoju oraz 
stwierdza, że Radzie nie udało się określić wspólnej polityki migracyjnej;

B. mając na uwadze, że imigracja gospodarcza nie stanowi rozwiązania dla problemu 
demograficznego lub trudności gospodarczych Europy, wskazując poza tym na wysiłki, 
które należy podjąć w celu znalezienia nowych rozwiązań w zakresie polityki 
gospodarczej i rynku pracy, zwłaszcza dotyczących sprawiedliwego pogodzenia życia 
zawodowego i rodzinnego mężczyzn i kobiet oraz walki o równe wynagrodzenia dla 
mężczyzn i kobiet za wykonywanie równorzędnej pracy w celu sprostania wyzwaniom 
świata zglobalizowanego;

C. mając na uwadze podobne przypadki dyskryminacji, których ofiarami są kobiety w 
licznych krajach poza UE;

1. wzywa Komisję do głębszego rozważenia przy stosowaniu zasady „preferencji 
wspólnotowej” szczególnej sytuacji kobiet na europejskim rynku pracy, zwłaszcza w 
nowych obszarach zatrudnienia, w celu ułatwienia im dostępu do wolnych miejsc pracy;

2. wzywa Państwa Członkowskie do realizacji inicjatyw umożliwiających przeszkolenie 
zawodowe kobiet obecnych już na europejskim rynku pracy, które posiadają podstawowe 
kwalifikacje pozwalające im na objęcie wolnych miejsc pracy;

3. wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do czuwania nad przestrzeganiem zasady 
równości płac między pracownikami europejskimi a pracownikami napływowymi, jak 
również między kobietami a mężczyznami pochodzącymi z krajów trzecich, 
podejmującymi pracę na wspólnotowym rynku;

4. wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do zacieśnienia współpracy między Państwami 
Członkowskimi a krajami pochodzenia imigrantów oraz do informowania potencjalnych 
imigrantów w ich kraju pochodzenia na temat realnych perspektyw i utrudnień prawnych 
istniejących w kraju przyjmującym; zwraca się do Komisji i do Państw Członkowskich o 
wzmocnienie swoich struktur konsularnych i dyplomatycznych w celu lepszego 
zarządzania decyzjami o migracji osób w kraju pochodzenia i realnymi potrzebami 
przedsiębiorstw kraju przyjmującego;

5. wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do promowania równości płci przy działaniach 
związanych z powrotem pracowników napływowych do ich krajów pochodzenia po 
wygaśnięciu umowy o pracę, zwłaszcza w zakresie integracji lub reintegracji z lokalnym 
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rynkiem pracy oraz dostępu do kształcenia ustawicznego;

6. wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do zwrócenia szczególnej uwagi na szczególną
sytuację kobiet migrujących z dziećmi pod opieką, zwłaszcza w zakresie praw
wynikających z tymczasowych umów o pracę.


