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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl moterų imigracijos: moterų imigrančių vaidmuo ir vieta Europos Sąjungoje
(2006/2010(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 13 straipsnį dėl kovos su diskriminacija,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 63 straipsnį, kuriame nustatomi Bendrijos įgaliojimai ir 
kompetencija imigracijos ir prieglobsčio srityse,

– atsižvelgdamas į 1999 m. spalio 15–16 d. Tamperės Europos Vadovų Tarybai 
pirmininkaujančios valstybės, 2001 m. gruodžio 14–15 d. Lakeno Europos Vadovų 
Tarybos, 2002 m. birželio 21–22 d. Sevilijos Europos Vadovų Tarybos ir 2003 m. 
Salonikų Europos Vadovų Tarybos išvadas,

– atsižvelgdamas į Komisijos Žaliąją knygą „Dėl ES pozicijos ekonominės migracijos 
valdymo klausimu“ (KOM(2004)0811),

– atsižvelgdamas į Komisijos Žaliąją knygą „Dėl Europos migracijos tinklo ateities“ 
(KOM(2005)0606),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Dėl imigracijos, integracijos ir užimtumo“ 
(KOM(2003)0336),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl 2007–2013 m. solidarumo ir migracijos srautų 
valdymo pagrindų programos sukūrimo (KOM(2005)0123),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Migracija ir vystymasis: keletas konkrečių 
orientyrų“ (KOM(2005)0390),

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl 2007–2013 
m. Europos pabėgėlių fondo pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją 
programą steigimo (2005/0046(COD)-(SEC(2005)0435),

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl 2007–2013 
m. Išorinių sienų fondo pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą 
steigimo (2005/0047(COD)-(SEC(2005)0435),

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos 
fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo 
bendrąją programą steigimo (2005/0048(CNS)-(SEC(2005)0435),

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl 2008–2013 
m. Europos grąžinimo fondo pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją 
programą steigimo (2005/0049(COD)-(SEC(2005)0435),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Bendra integracijos darbotvarkė. Trečiųjų šalių 
piliečių integracijos Europos Sąjungoje programa“ (KOM(2005)0389),
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– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Teisėtos migracijos politikos planas“ 
(KOM(2005)0669)

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Prioritetiniai veiksmai migracijos keliamiems 
uždaviniams spręsti: pirmieji veiksmai po susitikimo Hampton Court“ (KOM(2005)0621),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Teminė bendradarbiavimo su trečiosiomis 
šalimis migracijos ir prieglobsčio srityse programa“ (KOM2006)0026),

– atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvą 2000/43/EB, įgyvendinančią 
vienodo požiūrio į asmenis principą, nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės 
priklausomybės,

– atsižvelgdamas į 2003 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyvą 2003/86/EB dėl teisės į šeimos 
susijungimą,

– atsižvelgdamas į 2004 m. sausio 23 d. Tarybos direktyvą 2003/109/EB dėl trečiųjų 
valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso,

– atsižvelgdamas į 2004 m. sausio 23 d. Tarybos direktyvą 2004/83/EB dėl trečiųjų šalių 
piliečių arba asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams arba asmenims, kuriems 
reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir teikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių 
standartų,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bendrijos 
statistikos apie migraciją ir tarptautinę apsaugą (KOM(2005)0375 galutinis, 
2005/0156(COD)),

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. spalio 13 d. rezoliuciją dėl imigrantų integravimosi 
Europoje per mokyklas ir daugiakalbį švietimą1,

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. birželio 9 d. rezoliuciją dėl legalios ir nelegalios migracijos 
santykio ir migrantų integracijos2,

– atsižvelgdamas į savo 2004 m. kovo 9 d. rezoliuciją dėl mažumoms priklausančių moterų 
Europos Sąjungoje3,

– atsižvelgdamas į 2004 m. lapkričio 4 d. Europos Vadovų Tarybos priimtą Hagos 
programą, kurioje buvo nustatyti 2005–2010 m. įgyvendintini uždaviniai laisvės, saugumo 
ir teisingumo srityje,

– atsižvelgdamas į 2004 m. lapkričio 9 d. neformalų ministrų susitikimą Groningene, 
kuriame pirmąkart susitiko už integracijos politiką atsakingi ministrai,

– atsižvelgdamas į 2004 m. lapkričio 19 d. Europos Sąjungos Tarybos priimtus pagrindinius 

  
1 Priimti tekstai, P6_TA(2005)0385.
2 Priimti tekstai, P6_TA(2005)0235.
3 OL C 102, 2004 4 28, p. 35.
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bendruosius integracijos principus 20041,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 18, 20, 21 ir 22 
straipsnius,

– atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pranešimą (A6-0000/2006),

A. kadangi moterų imigrančių skaičius ES nuolat auga ir sudaro maždaug 54 proc. visų 
imigrantų, apimdamas vis daugiau kategorijų (ekonominę migraciją, šeimų susijungimą, 
pabėgėlius, nelegalią imigraciją, prieglobstį),

B. kadangi moterys imigrantės paprastai susiduria su rimtomis integravimosi problemomis –
visų pirma prieigos prie darbo rinkos sunkumais, žemomis užimtumo normomis ir 
aukštomis nedarbo normomis, menkai apmokamu darbu arba užimtumu „pilkojoje“ 
ekonomikoje ir nuslėptu užimtumu, ribotais kalbos įgūdžiais, žemu dalyvavimu
pagrindiniame, ypač trečiojo lygmens, mokymo prosese, ribotu dalyvavimu jas priėmusios 
šalies politiniame, profesinių sąjungų ir kultūriniame gyvenime, skurdo ir socialinės 
atskirties prasme,

C. kadangi moterys imigrantės dažnai patiria smarkią diskriminaciją dėl sutuoktinio teisinio 
statuso ir dėl visuomenėje vyraujančio mentaliteto, neigiamų stereotipų bei papročių; be 
to, pažymi, kad kai kuriose visuomenėse jos patiria kritinių problemų – pavyzdžiui 
prievartines vedybas ir garbės nusikaltimus,

D. kadangi naujausi pranešimai, kuriuose vertinamos imigrantų integravimo nacionalinės 
strategijos, rodo, kad nei suderintos politikos, nei duomenų rinkimo lygmeniu nėra 
sistemingai atsižvelgiama į lyčių aspektą,

1. Mano, kad į Europos Sąjungos plėtros ir socialinės sanglaudos politiką turėtų būti įdiegtas
veiksmingas imigrantų aspektas, ypač moterų imigrančių, kurios dabar sudaro migrantų į 
ES daugumą dėl vis daugiau priežasčių (ekonominė migracija, pabėgimas iš šalies, 
nelegali migracija, prieglobstis, šeimų susijungimas); pritaria Komisijos iniciatyvai
paskelbti gaires dėl trečiųjų šalių piliečių integracijos ES bendrosios pagrindų programos 
ir pabrėžia, kad visose priemonėse turi būti atsižvelgiama į ypatingą lyčių pobūdį ir 
moterų padėtį;

2. Pripažįsta, kad naujai atvykę imigrantai, ypač moterys, patiria sunkumų; ragina valstybes 
nares sustiprinti struktūras ir socialines paslaugas, kurios leistų imigrantams sklandžiai 
įsikurti ir suteikti jiems informaciją apie jų teises ir pareigas pagal valstybių narių 
principus ir teisės aktus;

3. Ragina valstybes nares dvišaliais darbo susitarimais dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo 
arba kitokiais būdais, remiantis Bendrijos acquis, užtikrinti, kad moterų, dirbančių jas 
priėmusiose šalyse2, statusas būtų saugus ir nepriklausomas, ir kad jos nepatirtų 

  
1 Dokumentas 14615/04, 2004 m. lapkričio 19 d..
2  Europos Sąjungos teisės aktuose jau numatomos tam tikros teisės, susijusios su socialinės apsaugos sistemų 
įdiegimu (Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 (OL L 149, 1971 7 5, p. 2) ir kova su diskriminacija (direktyvos 
2000/43/EB (OL L 180, 2000 7 19, p. 22) ir 2000/78/EB (OL L 303, 2000 12 2, p. 16)). Be to, yra nemaža 
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diskriminacijos;

4. Ragina valstybes nares į savo nacionalinius užimtumo ir socialinės integracijos veiksmų 
planus įtraukti moterų imigrančių dalyvavimo darbo rinkoje skatinimo, kovos su 
nuslėptuoju darbu priemones, gerbti jų socialines teises (į lygų darbo užmokestį, socialinę 
apsaugą, pensijas ir t.t.), remti verslumą, vyresnio amžiaus moterų imigrančių apsaugą 
nuo skurdo ir atskirties, skatinti socialinių partnerių ir profesinių sąjungų vaidmenį jų 
socialinės ir ekonominės integracijos procese;

5. Ragina valstybes nares skatinti jaunų moterų imigrančių prieigą prie jas priėmusių šalių 
švietimo ir mokymo sistemų bei jų dalyvavimą „Socrates“, „Leonardo Da Vinci“, 
„Culture“ ir „Youth“ programose; mano, kad ypač svarbu pripažinti moterų profesinę 
kvalifikaciją ir įgūdžius (ypač mokslo diplomus) ir užtikrinti, kad jos būtų mokomos kalbų 
– tai leistų joms geriau integruotis;

6. Ragina valstybes nares ypatingą dėmesį skirti moterų imigrančių dalyvavimo socialiniame 
ir politiniame gyvenime, vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais ir iš jų kylančiais 
įgaliojimais, skatinimui;

7. Pabrėžia, kad vietos ir regionų valdžios institucijos raginamos imtis vis daugiau 
atsakomybės už moterų imigrančių integracijos procesą, sprendžiant jų konkrečias 
problemas (būsto, atskirties, nusikalstamumo, prieigos prie viešųjų ir socialinių paslaugų, 
sveikatos paslaugų, vaikų priežiūros ir t.t.), taip pat akcentuoja moterims imigrantėms 
teikiančių konsultacijas, informaciją ir paramą NVO vaidmenį;

8. Ragina Komisiją, valstybes nares ir kilmės šalis teikti savo gyventojams sistemingą ir 
patikimą informaciją apie ES imigracijos politiką ir uždavinius, imigrantų – tiek vyrų, tiek 
moterų – galimybes ir pareigas priimančiosiose šalyse, siekiant užkirsti kelią neigiamai 
nelegalios imigracijos įtakai ir moterų imigrančių išnaudojimui priimančiosiose šalyse;

9. Ragina Komisiją per esamus finansinius įrankius ir programas (Europos socialinį fondą, 
Europos regioninės plėtros fondą, Europos pabėgėlių fondą, EQUAL iniciatyvą, Europos 
programas švietimo, užimtumo, kovos su socialine atskirtimi ir diskriminacija srityse) 
atlikti moterų imigrančių labui įgyvendintos harmonizuotos politikos ir priemonių 
kokybinį ir kiekybinį įvertinimą;

10. Džiaugiasi, kad vienas iš pagrindinių Europos integracijos fondo konkrečių tikslų yra 
įpareigoti valstybes nares steigti organizacijas, siekiančias gerinti įvairių trečiųjų šalių
piliečių – taip pat moterų ir vaikų – poreikių tenkinimą;

11. Džiaugiasi, kad 2007 metus nuspręsta paskelbti kovos su diskriminacija metais, o 2008 
metus – kultūrų dialogo metais, siekiant didinti suvokimą apie moterų diskriminaciją ir 
plačiau informuoti visuomenę apie moterų imigrančių padėtį ir vaidmenį, kultūrą ir 
siekius jas priėmusiose šalyse;

12. Pabrėžia, kad nacionalinės, regioninės ir vietinės valdžios institucijos turėtų vesti atvirą 

     

direktyvų, pavyzdžiui, dėl darbo saugos ir higienos bei darbo sąlygų, kurios taikomos visiems darbuotojams,
nepriklausomai nuo jų pilietybės.
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dialogą, siekiant palaikyti ryšį ir bendradarbiauti su imigrantų bendruomenėmis ir tinklais, 
išvengti moterims kenkiančios praktikos arba ją sustabdyti ir skatinti aktyvią politiką;

13. Ragina valstybes nares, neįtraukusias į savo baudžiamuosius kodeksus prievartinių 
vedybų draudimo ir bausmės už jas, imtis veiksmingų ir atgrasančių bausmių už garbės 
nusikaltimus ir didinti policijos bei teismų šių klausimų suvokimą;

14. Paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai ir valstybių narių 
nacionalinėms vyriausybėms ir parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Imigrantų atvykimas į ES – tai istorinė realybė, kuri neišnyks ir ateityje. Todėl mūsų 
vystymosi ir socialinės sanglaudos tikslai yra tiesiogiai susiję su galimybe valdyti migracijos 
srautus, turėti naudos iš imigrantų bei integruoti juos į savo visuomenes.
Daugelyje Europos miestų pastebima socialinė netvarka yra susijusi su tyrimų, studijų ir 
politikos šioje srityje nebuvimu. Ypač nepakanka dėmesio moterų imigrančių problemos, jos 
nutylimos. Jūsų pranešėja siekia pabrėžti įvairius aspektus ir galimybes, kurias suteikia 
moterų imigracija drauge su Europos politikos įrankiais, kuriais galima apsaugoti moterų 
imigrančių teises ir padėti joms geriau pasinaudoti savo galimybėmis.

A. MOTERŲ IMIGRACIJOS Į ES APŽVALGA

a) Bendrieji statistiniai duomenys
Reikia pažymėti, kad tiek valstybių narių, tiek ES lygiu buvo labai sunku rinkti ir registruoti 
migracijos srautų į Europą, ypač moterų migracijos, statistiką1. Tarptautinės migracijos 
organizacijos duomenimis moterys sudaro 45 proc. imigrantų į išsivysčiusias šalis.

Išplėstoje ES moterų imigrančių skaičius turi tendenciją nuolat didėti ir sudaro apie 54 proc. 
bendro imigrantų skaičiaus2. Naujausiais statistiniais duomenimis3, į Europos Sąjungą legaliai 
imigravusios moterys sudaro 4 proc. visų jos gyventojų skaičiaus.

b) Kiekybiniai duomenys
Moterys imigruoja į ES dėl daugelio priežasčių, pavyzdžiui:

- šeimų susijungimas,
- ekonominė migracija,
- pabėgimas,
- nelegali imigracija.

Nepaisant ES įdiegtos politikos, daugelis imigrantų dabar gyvena visuomenės paribyje. Jų 
prieiga prie viešojo, politinio ir ekonominio gyvenimo lieka nepaprastai ribota, o, Europos 
Tarybos duomenimis, moterys imigrantės patiria dvigubą diskriminaciją – dėl lyties ir etninės 
kilmės. Tokia diskriminacija taip pat vyksta dviem lygmenimis – šalies, į kurią jos atvyko, 
visuomenėje ir imigrantų bendruomenėje, kurioje jos gyvena4.

Imigracijos politikoje turi būti atsižvelgiama į lytį ir imigrantų bendruomenių skirtumus, nes
ne visur diskriminacijos problemos arba jų mastas būna vienodas. Kai kuriose, daugiausia 
musulmonų bendruomenėse, ištekėjusios moterys paprastai lieka namie, neturėdamos 
galimybės susipažinti su jas priėmusia visuomene, išmokti kalbos, o tai didina jų izoliaciją. 
Jeigu jos dirba, jų pareigos laikomos „žemesnio lygio“ arba jos dirba nuslėptuosius arba 
„pilkosios“ ekonomikos sričiai priklausančius darbus (žemės ūkio, viešojo maitinimo, valymo 
paslaugų, namų tvarkymo), kurie nesuteikia joms finansinės nepriklausomybės ir saugumo.

  
1 Žr. pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bendrijos statistikos apie migraciją ir 
tarptautinę apsaugą [KOM(2005) 375 galutinis – Neskelbtas Oficialiajame leidinyje].
2 European Community Labour Forces Survey (Europos bendrijos darbo jėgos tyrimai) (Eurostat).
3 Eurostat, Statistics in Focus, 3-2 tema/2003, p. 1.
4 Žr. rezoliucijos 1478(2006) dėl moterų imigrančių integracijos Europoje 1 pastraipą.
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Legaliai imigravusių moterų užimtumo rodiklis yra tik 44 proc., o nedarbo rodiklis 19 proc.1. 
Be to, smarkiai skiriasi iš trečiųjų šalių ir ES valstybių narių imigravusių moterų užimtumas
(16,9 proc.); tarp imigrantų vyrų šis skirtumas sudaro 11 proc. Žymiai labiau skiriasi iš 
trečiųjų šalių imigravusių aukštą kvalifikaciją turinčių moterų ir imigrančių iš ES valstybių 
narių užimtumas (23,2%)2. 2000 m. trečiųjų šalių moterų imigrančių uždarbiai buvo apie 10 
proc. mažesni nei iš ES valstybių narių imigravusių moterų uždarbiai. Vyrų atveju šis 
skirtumas siekė tik 4 proc..

Pagrindinė problema, su kuria susiduria moterys imigrantės, ir toliau lieka išsilavinimas, nes
50 proc. moterų imigrančių išsilavinimas yra ne aukštesnis už privalomąjį, o aukštąjį mokslą 
baigia apie 17 proc.3.

Moterų imigrančių padėtis dažnai priklauso nuo jų sutuoktinio teisinio statuso arba teisine 
prasme jos laikomos priklausomais asmenimis ir tai turi nepalankių pasekmių skyrybų arba 
sutuoktinio mirties atveju, ypač poligamijos atveju: tai nukreipia jas į nelegalius arba „juodus“ 
darbus, o jos netenka socialinės apsaugos ir pažeidžiamas jų orumas.

Kai kuriose visuomenėse neigiami moteriškos lyties stereotipai skatina smarkią moterų 
diskriminaciją, kuri dažnai perauga į psichinį ir fizinį smurtą, o kartais net į garbės 
nusikaltimus. NVĮ statistiniais duomenimis, kasmet garbės nusikaltimų aukomis tampa 5 000 
moterų, kurių daugelis yra musulmonų bendruomenėms Europoje priklausančios moterys 
imigrantės. Komisija neturi patikimų statistinių duomenų apie šio reiškinio mastą Europoje, 
tačiau ji įsipareigojo netrukus paskelbti komunikatą dėl nusikalstamumo ir baudžiamojo 
teisingumo.

B.  BENDRIJOS IMIGRACIJOS POLITIKA – MOTERŲ ASPEKTAS

a)  Teisinis pagrindas
Svarbiausios integracijos politikos ypatybės – pagrindinių teisių propagavimas, 
diskriminacijos nebuvimas ir lygios galimybės. ES teisės aktuose numatytos griežtos 
nuostatos dėl lygaus traktavimo, pagrįstos EB sutarties 13 straipsniu. EB sutarties 63 
straipsnyje numatyti Europos bendrijos įgaliojimai ir kompetencija imigracijos ir prieglobsčio
srityse.

b)  Bendrijos teisės aktai ir iniciatyvos
Europos Vadovų Tarybos susitikime Tamperėje (1999 m.) buvo nustatyti veiksmingo 
migracijos srautų valdymo strategijos pagrindai, numatantys ryžtingą valstybės narės 
teritorijoje legaliai gyvenančių trečiųjų šalių piliečių integracijos politiką.

Svarbiausi šiems pagrindams priklausantys teisės aktai ir iniciatyvos:

Direktyva 2000/43/EB, apibrėžianti ir draudžianti tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją dėl 
etninės kilmės, ir Direktyva 2003/109/EB, nustatanti trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra 

  
1 Eurostat, Statistics in Focus, 3-2 tema/2003, p. 1.
2 Žr. 2005 m. vasario 14 d. Komisijos ataskaitą Tarybai, Europos parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl moterų ir vyrų lygybės, (KOM (2005) 44 galutinis), p. 6.
3 Eurostat, Statistics in Focus, 3-2/2003, p. 1.
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ilgalaikiai gyventojai, statusą ir lygias teises.

Direktyva 2003/86/EB reglamentuoja svarbų klausimą, kuris tiesiogiai liečia moteris 
imigrantes – šeimos susijungimo teisę, vadovaujantis įsipareigojimu saugoti šeimą ir saugoti 
šeimos gyvenimą. Dabar šios teisės gali reikalauti sutuoktinis arba pareiškimo dėl šeimos 
susijungimo teikėjas. Be leidimo gyventi šalyje, kurio terminas yra toks pat, kaip pareiškimo 
teikėjo leidimo, jo šeimos nariams yra prieinamas švietimas, darbas ir profesinis mokymas. 
Daugiausia po penkerių gyvenimo šalyje metų sutuoktinis, sugyventinis arba per tą laiką 
pilnametystės sulaukęs vaikas įgyja teisę į leidimą nuolat gyventi šalyje.

2005 m. pradžioje Komisija paskelbė Žaliąją knygą dėl ES požiūrio į ekonominės migracijos 
valdymą, o tų pačių metų gruodį – komunikatą dėl legalios imigracijos politikos projekto, 
kuris suteikė pagrindą daugeliui pasiūlymų dėl direktyvų (ypatingų įgūdžių turinčių migrantų, 
sezoninių darbuotojų, organizacijos viduje perkeliamų asmenų, apmokamų praktikantų 
atvykimo ir gyvenimo sąlygos ir t.t.).

Kaip jau buvo minėta anksčiau, didelė dalis moterų imigrančių yra ekonominės migrantės. 
Todėl šios srities ES politikoje į šį aspektą turi būti rimtai atsižvelgiama. Gerai, kad 
Komisijos komunikate (2005 m. rugsėjis) „Bendros integracijos darbotvarkė – trečiųjų šalių 
piliečių integracijos Europos Sąjungoje programa“ aiškiai pabrėžiama, kad diegiamose 
priemonėse turi būti atsižvelgiama į specifinį lyčių pobūdį ir moterų, jaunimo ir imigrantų 
vaikų padėtį.

Be to, reikia tinkamai išnaudoti galimybes, kurias teikia priemonių moterų arba moterų 
imigrančių labui finansiniai įrankiai (Europos socialinis fondas, EQUAL, Europos regioninės 
plėtros fondas, Europos švietimo veiksmų programa).

Komisijos siūlymai paskelbti 2007 metus Europos lygių galimybių metais, o 2008 metus –
kultūrų dialogo metais – tai pagrindinės sąmoningumo didinimo iniciatyvos, kurios padės 
siekti tarpusavio supratimo, integracijos ir moterų imigrančių lygybės skatinimo tikslų.

c)  Dabartinė padėtis
2003 m. Komisija paskelbė bendrą komunikatą dėl imigracijos, integracijos ir užimtumo, o 
2004 m. parengė pradinę metinę vertinimo ataskaitą. Nacionalinių integracijos politikos 
krypčių vertinimai (nacionalinių integracijos kontaktinių punktų ataskaitos, nacionaliniai 
užimtumo veiksmų planai, nacionaliniai socialinės integracijos veiksmų planai) rodo, kad 
dauguma valstybių narių savo politikoje arba rinkdamos duomenis nepakankamai sistemiškai 
atsižvelgė į su imigracija susijusius lyčių klausimus. Pažymėtini įvairūs veiksmai ir 
novatoriškos priemonės, ypač susijusios su moterimis, pavyzdžiui:

Dauguma valstybių narių imasi priemonių kalbos išmokimui pagerinti (ypač naujai atvykusių 
imigrantų atžvilgiu). Ypač stengiamasi pagerinti profesinį orientavimą. Stengiamasi skatinti 
šios srities socialinių partnerių veiklumą ir įsipareigojimą. Daugiau dėmesio skiriama 
visuomenės švietimui, teikiant informaciją apie pagrindines imigrantų teises ir pareigas, 
įskaitant vyrų ir moterų lygybę, bei apie imigrantus priėmusiose šalyse galiojančias taisykles 
ir vertybes. Regis, dauguma šalių dar neatliko nuodugnios veiksnių, sukeliančių nedarbą, 
skurdą ir socialinę atskirtį (šiose srityse moterys imigrantės yra ypač pažeidžiamos) analizės.

Kai kurios valstybės narės stengiasi suteikti prieinamą būstą ir kovoti su neigiamais atskirų
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apgriuvusių miestų kvartalų, kuriose imigrantai sudaro didžiąją daugumą, padariniais.

Skatinimas dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose toliau plėtojamas pagal valstybių narių 
nacionalinius teisės aktus; daugiau kaip 25 valstybės narės jau suteikė imigrantams tam tikras 
vietos rinkimų teises („pilietinių teisių“ suteikimo prasme).

C.  PASIŪLYMAI DĖL BŪSIMŲ VEIKSMŲ

1. Įdiegtos politikos vertinimas ir peržiūra
Komisijos ataskaitos ir daugelyje gausias imigrantų bendruomenes turinčių šalių susidariusios 
socialinės aklavietės rodo, kad reikia rimtai įvertinti įgyvendintą politiką ir peržiūrėti 
Bendrijos išteklių panaudojimo normas.

2.  Imigrantų paruošimas
Jūsų pranešėja mano, kad būtina imtis daugelio priemonių, siekiant pagerinti imigrantų žinias 
apie pagrindines juos priėmusiose visuomenėse galiojančias vertybes, taisykles, ir paskatinti 
juos pripažinti bei mokytis šalies kalbos, bendradarbiaujant su Europos šalimis.

3. Tikslinė integracijos politika
Svarbiausias pranešėjos prioritetas yra moterų imigrančių prieiga prie darbo rinkos ir 
profesinio mokymo su lygiomis darbo teisėmis (į atlyginimą, draudimą, pensiją) – šie 
veiksniai užtikrina jų savarankiškumą ir nepriklausomybę.

Pabrėžia valstybių narių atsakomybę ir vaidmenį skatinant moterų prieigą prie darbo rinkos ir 
jų teisės į darbą laikymąsi, socialinių partnerių vaidmenį bei Komisijos vaidmenį stebint 
Bendrijos acquis taikymą.

4. Integracija į švietimo sistemą
Reikėtų atsižvelgti į jaunų moterų imigrančių problemas, taikant priemones, kuriomis būtų 
siekiama kompensuoti mokyklinio išsilavinimo spragas. Drauge šią grupę galėtų paskatinti 
jaunų moterų imigrančių prieigos prie aukštojo mokslo pagerinimas, taikant teigiamą 
diskriminaciją.

Dėl profesinio mokymo – reikėtų papildyti esamus teisės aktus, numatant naujas naujai 
atvykusių imigrantų profesinės kvalifikacijos, išsilavinimo ir (arba) profesinės patirties 
pripažinimo formas.

5. Socialinis veiklumas – tinklų steigimas
Sustiprintas moterų imigrančių dalyvavimas visose socialinio gyvenimo formose išlaisvins jas 
nuo izoliacijos ir atskyrimo nuo priimančios visuomenės jausmo. Labai svarbu skatinti visais 
lygiais dalyvauti viešajame gyvenime, turint visas nacionalinių teisės aktų suteikiamas 
galimybes. Be to, svarbi trečiųjų šalių piliečių socialinės integracijos dalis būtų įvairių 
trečiųjų šalių piliečių grupių dialogo su juos priimančių visuomenių valdžios institucijomis, 
socialiniais partneriais ir NVO.

Drauge reikia skatinti imigrantų organizacijų, kurios galėtų teikti naujai atvykusiems 
imigrantams informaciją ir juos paremti, steigimą bei tokių organizacijų atstovų dalyvavimą 
švietimo programose. Moterims imigrantėms ypač naudinga užmegzti ryšius su naujai 
atvykusiomis moterimis. Be to, tokios organizacijos turėtų vesti dialogą su priimančiąja 
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visuomene ir būtent todėl moterų dalyvavimas tokiose organizacijose yra toks svarbus.

6. Priimančios visuomenės sąmoningumo didinimas
Norint pasiekti mūsų tikslus, reikalingas priimančios visuomenės teigiamas požiūris ir 
bendradarbiavimas. Todėl reikia didinti Europos žmonių suvokimą apie imigracijos svarbą, 
moterų imigrančių vaidmenį, jų ypatingas problemas ir jų sprendimo būdus.

7. Keitimasis geriausia praktika
ES valstybėse narėse esama įvairių imigracijos srities patirčių bei politikos krypčių. 
Stengdamasi įgyvendinti bendrais tikslais ir uždaviniais pagrįstą Europos imigracijos politiką, 
ES turi skatinti keitimąsi geriausia praktika bei svarstytinais klausimais, kuriems priklauso ir 
lyčių aspektai.


