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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie imigracji kobiet: roli i miejsca imigrantek w Unii Europejskiej
(2006/2010(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art.13 Traktatu WE dotyczący zwalczania dyskryminacji,

– uwzględniając art. 63 Traktatu WE, przyznający Wspólnocie uprawnienia w dziedzinie 
imigracji i azylu,

– uwzględniając wnioski Prezydencji Rady Europejskiej z Tampere w dniach 15-16 
października 1999 r., Laeken w dniach 14-15 grudnia 2001 r., Sewilli w dniach 21-22 
czerwca 2002 r. i Salonik w dniach 19-20 czerwca 2003 r.,

– uwzględniając Zieloną Księgę Komisji w sprawie podejścia UE do zarządzania migracją 
ekonomiczną (COM(2004)0811),

– uwzględniając Zieloną Księgę Komisji w sprawie przyszłości europejskiej sieci migracji 
(COM(2005)0606),

– uwzględniając Komunikat Komisji w sprawie imigracji, integracji i zatrudnienia 
(COM(2003)0336),

– uwzględniając Komunikat Komisji ustanawiający program ramowy „Solidarność i 
zarządzanie przepływami migracyjnymi” na lata 2007-2013 (COM(2005)0123),

– uwzględniając Komunikat Komisji w sprawie migracji i rozwoju: konkretnych kierunków 
działania (COM(2005)0390),

– uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającej Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008-2013 jako część programu 
ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”(2005/0046(COD)-
(SEC(2005)0435),

– uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającej Fundusz Granic Zewnętrznych na lata 2007-2013 jako część programu 
ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”(2005/0047(COD)-
(SEC(2005)0435),

– uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającej Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013 
jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami 
migracyjnymi”(2005/0048(CNS)-(SEC(2005)0435),

– uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającej Fundusz na rzecz Powrotu na lata 2008-2013 jako część programu 
ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”(2005/0049(COD)-
(SEC(2005)0435),
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– uwzględniając Komunikat Komisji w sprawie wspólnej agendy na rzecz integracji. Ramy 
integracji obywateli państw trzecich w Unii Europejskiej (COM(2005)0389),

– uwzględniając Komunikat Komisji w sprawie planu polityki w dziedzinie legalnej 
migracji (COM(2005)0669),

– uwzględniając Komunikat Komisji w sprawie działań priorytetowych stanowiących 
odpowiedź na wyzwania związane z migracją: pierwsze działania podjęte w następstwie 
szczytu w Hampton Court (COM(2005)0621),

– uwzględniając  Komunikat Komisji w sprawie programu tematycznego dotyczącego 
współpracy z państwami trzecimi w zakresie migracji i azylu (COM2006)0026),

– uwzględniając dyrektywę Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającą w 
życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, 

– uwzględniając dyrektywę Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa 
do łączenia rodzin,

– uwzględniając dyrektywę Rady 2003/109/WE z dnia 23 stycznia 2004 r. dotyczącą statusu 
obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi,

– uwzględniając dyrektywę Rady 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
minimalnych norm dla kwalifikacji i statusu obywateli państw trzecich lub 
bezpaństwowców jako uchodźców lub jako osoby, które z innych względów potrzebują 
międzynarodowej ochrony oraz zawartości przyznawanej ochrony,

– uwzględniając projekt rozporządzenia Paralemntu Europejskiego i Rady w sprawie 
statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej (COM(2005)0375 
końcowy, 2005/0156(COD)),

– uwzględniając rezolucję Parlamentu z dnia 13 października 2005 r. w sprawie integracji 
imigrantów w Europie za pośrednictwem systemu oświaty i nauczania wielojęzycznego1

– uwzględniając rezolucję Parlamentu z dnia 9 czerwca 2005 r. sprawie powiązań między 
migracją legalną a nielegalną oraz integracji osób migrujących2,

– uwzględniając rezolucję z dn. 9 marca 2004 r. w sprawie kobiet z grup mniejszościowych 
w Unii Europejskiej3,

– uwzględniając Program Haski przyjęty przez Radę Europejską w dniu 4 listopada 2004 r., 
który ustala cele do zrealizowania w dziedzinie wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości na lata 2005-2010,

– uwzględniając nieformalne posiedzenie ministerialne w Groningen w dniu 9 listopada 
2004r., na którym po raz pierwszy spotkali się ministrowie odpowiedzialni za politykę 
integracji,

  
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2005)0385.
2 Teksty przyjęte, P6_TA(2005)0235.
3 Dz.U. C 102 z 28.4.2004, str. 35.
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– uwzględniając podstawowe wspólne zasady w sprawie integracji przyjęte przez Radę Unii 
Europejskiej w dniu 19 listopada 2004r.1,

– uwzględniając Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej, a w szczególności jej art. 18, 
20, 21 oraz 22,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A6-0000/2006),

A. mając na uwadze, że liczba imigrantek w UE stale rośnie stanowiąc około 54% całkowitej 
liczby imigrantów oraz obejmując coraz więcej kategorii (migracja zarobkowa, łączenie 
rodzin, nielegalna imigracja, azyl),

B. mając na uwadze, że imigrantki z zasady mają poważne problemy integracyjne, przede 
wszystkim w kontekście utrudnionego dostępu do rynku pracy, niskiego poziomu 
zatrudnienia oraz wysokiego poziomu bezrobocia, zatrudnienia na niskopłatnych 
posadach lub w szarej strefie, pracy na czarno, ograniczonej znajomości języka, małego 
udziału w szkolnictwie podstawowym, a przede wszystkim wyższym oraz w życiu 
społecznym, politycznym, kulturalnym i w związkach zawodowych kraju przyjmującego, 
ubóstwa i wyłączenia społecznego,

C. mając na uwadze, że imigrantki często padają ofiarami poważnej dyskryminacji, jako 
osoby zależne od statusu prawnego swoich mężów oraz z powodu mentalności, 
negatywnych stereotypów i powszechnie występujących zachowań w społeczeństwie 
państwa przyjmującego; zauważa ponadto, ze w niektórych społeczeństwach występują 
również naglące problemy przymusowych małżeństw oraz tzw. „zabójstw honorowych”,

D. mając na uwadze, że zgodnie z najnowszymi raportami oceniającymi politykę krajową w 
zakresie integracji imigrantów wydaje się, że zagadnienie płci nie było systematycznie 
brane pod uwagę, ani przy harmonizowaniu polityk, ani przy gromadzeniu danych,

1. uważa, że w ramach europejskiej polityki rozwoju i spójności społecznej powinna zostać 
wdrożona skuteczna polityka przyjmowania i integracji imigrantów, w szczególności 
imigrantek, które obecnie stanowią większość migrujących UE z coraz większej ilości 
powodów (migracja ekonomiczna, łączenie rodzin, nielegalna imigracja, azyl); z
zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji opublikowania wytycznych dla „wspólnego 
programu ramowego w zakresie integracji obywateli państw trzecich w Unii 
Europejskiej”, podkreślając, że wszelkie środki powinny uwzględniać szczególny 
charakter problematyki płci oraz sytuację kobiet;

2. zdaje sobie sprawę z trudności napotykanych przez nowo przybyłych emigrantów, w 
szczególności kobiety; wzywa państwa członkowskie do wzmocnienia struktur i opieki 
socjalnej, które pozwalają imigrantom na sprawną adaptację oraz dostarczają im 
informacji na temat ich praw i obowiązków, zgodnie z zasadami i przepisami państw 
członkowskich;

3. wzywa państwa członkowskie, aby w drodze umów dwustronnych dotyczących 
zatrudnienia związanych z przyjęciem obywateli krajów trzecich lub za pomocą innych 

  
1 Dokument 14615/04, 19 listopada 2004 r.
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metod zagwarantowały emigrantkom bezpieczny i niezależny status prawny w zakresie 
zatrudnienia1 w krajach przyjmujących oraz chroniły przed dyskryminacją, zgodnie z 
dorobkiem Wspólnoty;

4. wzywa państwa członkowskie do włączenia do ich krajowych planów działania na rzecz 
zatrudnienia i integracji społecznej środków wspierających udział imigrantek w rynku 
pracy, zwalczanie nielegalnej pracy, uznanie ich praw socjalnych (równa płaca, 
ubezpieczenie społeczne, prawo do rent i emerytur itp), wspierania przedsiębiorczości, 
ochrony starszych imigrantek przed ubóstwem i wyłączeniem społecznym oraz 
promowania znaczenia partnerów społecznych i związków zawodowych w procesie ich 
społecznej i ekonomicznej integracji;

5. wzywa państwa członkowskie do wspierania dostępu młodych imigrantek do oświaty i 
szkoleń w państwach przyjmujących oraz do wspierania ich udziału w programach 
Sokrates, Leonardo da Vinci oraz programach na rzecz młodzieży i kultury; za 
szczególnie ważne uważa uznanie kwalifikacji zawodowych i umiejętności kobiet (w 
szczególności dyplomów nauk ścisłych) i zagwarantowanie dostępu do nauki języka, co 
umożliwi im pełniejszą integrację;

6. wzywa państwa członkowskie do okazania szczególnej uwagi przy zachęcaniu imigrantek 
do uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym, zgodnie z krajowym prawodawstwem 
oraz związanymi z nim możliwościami;

7. podkreśla, że władze lokalne i regionalne wzywa się do odgrywania coraz większej roli w 
procesie integracji imigrantek, zaradzając ich szczególnym problemom (mieszkanie, 
tworzenie gett, przestępczość, dostęp do usług publicznych i opieki socjalnej, do służby 
zdrowia, opieki nad dziećmi itp.) oraz podkreśla rolę organizacji pozarządowych, które 
służą radą, informacjami i wsparciem dla imigrantek;

8. wzywa Komisję, państwa członkowskie i kraje pochodzenia do systematycznego i 
odpowiedzialnego informowania o polityce imigracyjnej UE i stojących przed nią 
wyzwaniach, szansach i obowiązkach imigrantów w krajach przyjmujących, zarówno 
kobiet jak i mężczyzn, tak aby zapobiec negatywnemu wpływowi nielegalnej imigracji 
oraz wyzyskowi imigrantek w krajach przyjmujących;

9. wzywa Komisję do dokonania jakościowej i ilościowej oceny harmonizacji polityk oraz 
środków wdrożonych z myślą o imigrantkach za pomocą istniejących instrumentów 
finansowych i programów (Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego, Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców, inicjatywa EQUAL, europejskie 
programy z zakresy edukacji, zatrudnienia, zwalczania wyłączenia społecznego i
dyskryminacji);

10. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że jeden z głównych szczególnych celów Europejskiego 
Funduszu na rzecz Integracji jest zobligowanie usługodawców w państwach 
członkowskich do lepszego wychodzenia naprzeciw potrzebom różnych grup obywateli 
państw trzecich, włącznie z kobietami i dziećmi;

  
1 Prawodawstwo Unii Europejskiej określa już pewne prawa związane z wdrożeniem systemów ubezpieczeń 
społecznych (rozporządzenie EWG nr. 1408/71 (Dz.U. L 149, 5.7.1971, str. 2) oraz przeciwko dyskryminacji 
(Dyrektywy 2000/43/WE (Dz.U. L 180, 19.7.2000, str. 22) i 2000/78/WE (Dz.U. L 303, 2.12.2000, str. 16).  
Dodatkowo wiele dyrektyw poświęconych sprawom takim jak bezpieczeństwo i higieny pracy oraz warunki 
pracy ma zastosowanie do wszystkich pracowników, bez względu na narodowość.



PR\616105PL.doc 7/12 PE 374.229v01-00

PL

11. z zadowoleniem przyjmuje decyzję uczynienia roku 2007 rokiem przeciwko 
dyskryminacji a 2008 rokiem dialogu międzykulturowego z myślą o podniesieniu 
świadomości na temat dyskryminacji kobiet i dostarczeniu społeczeństwu większej ilości 
informacji na temat sytuacji i roli imigrantek, ich kultury oraz aspiracji w państwach 
przyjmujących;

12. podkreśla, że władze krajowe, regionalne i lokalne powinny prowadzić otwarty dialog 
służący porozumieniu i współpracy ze społecznościami i sieciami imigrantów, tak aby 
uprzedzić i zwalczać niekorzystne dla kobiet praktyki oraz promować aktywną politykę;

13. wzywa państwa członkowskie, które jeszcze tego nie uczyniły do wprowadzenie do 
kodeksu karnego zakazu zawierania przymusowych małżeństw oraz kary za nie, 
skutecznych i odstraszających kar za zabójstwa honorowe oraz do przybliżenia tej 
tematyki policji i władzom sądowniczym;

14. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Imigracja do UE jest faktem historycznym, ale bez wątpienia będzie również nieodłącznym 
elementem przyszłości. Nasze cele rozwoju i spójności społecznej są zatem bezpośrednio 
związane z umiejętnym zarządzaniem przepływami migracyjnymi oraz z wykorzystaniem 
potencjału imigrantów i ich integracją w społeczeństwie.
Widoczny w wielu europejskich miastach brak porządku społecznego związany jest z brakami 
w badaniach i polityce w tej dziedzinie. Marginalnie potraktowane zostały przede wszystkim 
sytuacja i problemy imigrantek. Sprawozdawca pragnie naświetlić różne aspekty imigracji 
kobiet i szansy z nią związane oraz instrumenty polityki europejskiej, które mogą chronić 
praw imigrantek oraz pomóc im w lepszym wykorzystaniu szans.

A.KONTEKST IMIGRACJI KOBIET DO UE

(a) ogólne dane ilościowe
Należy odnotować, że zarówno na poziomie państw członkowskich jak i UE napotkaliśmy na 
ogromne trudności w gromadzeniu i zapisywaniu danych i statystyk dotyczących przepływów 
migracyjnych w Europie, a zwłaszcza migracji kobiet1. Zgodnie z danymi Międzynarodowej 
Organizacji ds. Migracji, kobiety stanowią 45% imigrantów do krajów rozwiniętych.

W rozszerzonej Unii liczba imigrantek stale rośnie, stanowiąc około 54% całkowitej liczby 
imigrantów2. Według najnowszych dostępnych statystyk3 legalna imigracja kobiet do UE 
stanowi 4% wszystkich imigrantek.

(b) Dane jakościowe
Kobieca imigracja do UE obejmuje bardzo wiele kategorii, takich jak: 

- łączenie rodzin
- imigracja zarobkowa
- uchodźcy
- nielegalna imigracja

Pomimo wdrożonej przez UE polityki duża liczba imigrantów zepchnięta jest na margines 
społeczeństwa. Ich dostęp do życia publicznego, politycznego i gospodarczego pozostaje 
niezwykle ograniczony i, zgodnie z danymi Rady Europy, imigrantki podają ofiarami 
podwójnej dyskryminacji - ze względu na płeć i pochodzenie etniczne. Dyskryminacja 
odbywa się również na dwóch poziomach - w społeczeństwie państwa przyjmującego oraz w 
społeczności imigrantów, w której żyją te kobiety4.

Polityka imigracyjna musi uwzględniać kwestię płci i różnice między społecznościami 
imigrantów ponieważ problemy i dyskryminacja nie wszędzie są takie same. W niektórych, 
przede wszystkim muzułmańskich społecznościach zamężne imigrantki zazwyczaj pozostają 
w domu i odcięte są od możliwości lepszego poznania społeczeństwa państwa przyjmującego 

  
1 Patrz wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z 
zakresu migracji i ochrony międzynarodowej [COM(2005)375 końcowy - nieopublikowany w Dzienniku 
Urzędowym.]
2 Sondaż Siły Roboczej (LFS) Wspólnoty (Eurostat)
3 Eurostat, Statystyki zogniskowane, Temat 3-2/2003, str. 1.
4 Patrz rezolucja 1478(2006) w sprawie integracji imigrantek w Europie, ust. 1.
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czy nauki języka, co wzmaga ich izolację. Jeśli pracują zajmują stanowiska, które uznawane 
są za gorsze lub wykonują prace nielegalne lub w tak zwanej szarej strefie gospodarki 
(rolnictwo, usługi gastronomiczne, sprzątanie, prace domowe), które nie dają im finansowej 
niezależności ani zabezpieczenia finansowego.

Poziom zatrudnienia imigrantek przebywających w kraju przyjmującym legalnie wynosi tylko 
44%, a poziom bezrobocia to 19%1. Istnieją również istotne różnice w zatrudnieniu (16.9%) 
między imigrantkami z krajów trzecich, a kobietami, które przybyły z innych państw 
członkowskich, podczas gdy w przypadku mężczyzn różnica ta wynosi 11%. Różnice w 
zatrudnieniu między imigrantkami z krajów trzecich posiadającymi wysokie kwalifikacje, a 
imigrantami z państw UE jest znacznie większa (23.2%)2. W roku 2000 zarobki imigrantek z 
krajów trzecich były o 10% niższe od odpowiadających im zarobków kobiet przybyłych z 
państw członkowskich. W przypadku mężczyzn różnica ta wynosi 4%.

Głównym problemem imigrantek pozostaje edukacja uwzględniając, że 50% posiada jedynie 
obowiązkowe wykształcenie podstawowe, a około 17% wykształcenie wyższe3. 

Sytuacja imigrantek zależy często od statusu prawnego ich mężów lub od tego, czy uznane są 
one prawnie za osoby zależne, co ma negatywne konsekwencje w przypadku rozwodu lub 
śmierci małżonka, a przede wszystkim w przypadkach poligamii, która popycha je ku pracy 
nielegalnej, na czarno oraz pozbawia ochrony społecznej i godności.  

W niektórych społecznościach, negatywny stereotypowy obraz kobiety jest zasadą, która 
powoduje silną dyskryminację kobiet, kończąca się często psychiczną i fizyczną przemocą, a 
czasami prowadzącą nawet do zabójstw honorowych. Według statystyk organizacji 
pozarządowych każdego roku 5 tys. kobiet pada ofiarą zabójstwa honorowego, z czego 
większość to imigrantki, które należą do społeczności muzułmańskich w Europie. Komisja 
nie posiada rzetelnych statystyk na temat rozmiaru tego zjawiska w Europie, ale postanowiła 
w najbliższym czasie opublikować komunikat w sprawie stworzenia systemu statystyk 
porównawczych dotyczących przestępstw i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.

B.POLITYKA IMIGRACYJNA WSPÓLNOTY - KWESTIA KOBIET 

(a) Podstawa prawna
Wspieranie praw podstawowych, brak dyskryminacji i równe szanse są podstawowymi 
elementami polityki integracyjnej. W oparciu o art. 13 Traktatu WE prawodawstwo UE 
nakłada sztywne ramy regulacyjne dotyczące równego traktowania. Art. 63 Traktatu WE, 
przyznaje Wspólnocie uprawnienia w dziedzinie imigracji i azylu.

(b) Prawodawstwo Wspólnoty i inicjatywy wspólnotowe
Na szczycie w Tampere w 1999 r. Rada Europejska określiła ramy strategii w zakresie 
niezbędnego skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi ze stanowczym naciskiem 
na integrację obywateli państw trzecich przebywających legalnie na terenie państw 
członkowskich.

  
1 Eurostat, Statystyki zogniskowane, Temat 3-2/2003, str. 1.
2 Patrz sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu regionów na temat równości kobiet i mężczyzn (COM(2005)44 końcowy), z 14 lutego 2005 r., str. 6.
3 Eurostat, Statystyki zogniskowane, Temat 3-2/2003, str. 1.



PE 374.229v01-00 10/12 PR\616105PL.doc

PL

Podstawowe akty prawne i inicjatywy z tego obszaru to:

Dyrektywa 2000/43/WE określająca i zakazująca pośredniej i bezpośredniej dyskryminacji ze 
względu na pochodzenie etniczne oraz dyrektywa 2003/109/WE określająca status obywateli 
krajów trzecich będących wieloletnimi rezydentami państwa przyjmującego oraz 
gwarantująca im równe prawa.

Dyrektywa 2003/86/WE reguluje ważną kwestię, która bezpośrednio dotyczy imigrantek, 
czyli prawa do łączenia rodzin, zgodnie z obowiązkiem ochrony rodziny i poszanowania dla 
życia rodzinnego. Prawa, którego może się obecnie domagać mąż/żona osoby składającej 
wniosek o połączenie rodziny. Poza zezwoleniem na pobyt tej samej długości co pobyt 
wnioskodawcy, członkowie jego rodziny mają dostęp do edukacji, zatrudnienia oraz szkoleń 
zawodowych. Najpóźniej po pięciu latach pobytu, mąż/żona lub partner/partnerka lub każde 
dziecko, które w międzyczasie osiągnęło pełnoletniość, ma prawo ubiegać się o indywidualne 
zezwolenia na pobyt.

Na początku 2005 r. Komisja opublikowała Zieloną Księgę na temat podejścia UE do 
zarządzanie migracją zarobkową i w grudniu tego samego roku komunikat w sprawie projektu 
polityki w zakresie legalnej imigracji, który stał się podstawą wielu wniosków dotyczących 
dyrektyw (warunki wjazdu oraz pobytu imigrantów posiadających szczególne umiejętności, 
pracowników sezonowych, osób przenoszonych wewnątrz przedsiębiorstwa, opłacanych 
stażystów itp.)

Jak wspomniano wyżej, znaczna liczba imigrantek stanowi część imigracji zawodowej. 
Polityka UE w tym obszarze powinna zatem wyraźnie uwzględnić tę kwestię.  Pozywtywną 
kwestią jest fakt, że komunikat Komisji (wrzesień 2005 r.) w sprawie wspólnej agendy na 
rzecz integracji - ramy integracji obywateli krajów trzecich w Unii Europejskiej wyraźnie 
określa, że przedsięwzięte środki powinny uwzględniać szczególną problematykę płci oraz 
sytuację kobiet, młodych ludzi i dzieci imigrantów.

Powinno się również właściwie wykorzystać szanse, które ofiarują instrumenty finansowe dla 
działań na rzecz kobiet lub prowadzonych przez imigrantki (Europejski Fundusz Społeczny, 
EQUAL, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Program Działania na rzecz 
Edukacji.)

Propozycja Komisji uczynienia roku 2007 Europejskim Rokiem Równych Szans dla 
wszystkich, a roku 2008 Rokiem Dialogu Międzykulturowego to ważne inicjatywy 
podnoszące świadomość i pomagające osiągnąć cel wzajemnego zrozumienia, integracji i 
promowania równości imigrantek.

(c) Obecna sytuacja
W roku 2003 Komisja opublikowała ogólny komunikat w sprawie imigracji, integracji i 
zatrudnienia, a w roku 2004 przygotowała wstępną ocenę roczną. Wydaje się, że większość 
państw członkowskich nie brała systematycznie pod uwagę kwestii płci w odniesieniu do 
imigracji, ani na poziomie polityki ani na poziomie gromadzenia danych, jak wynika z oceny 
krajowych polityk integracyjnych (sprawozdania krajowych punktów kontaktowych 
związanych z integracją, krajowe plany działania na rzecz zatrudnienia, krajowe plany 
działania na rzecz integracji społecznej.)  Jednak warto zwrócić uwagę na różne działania 
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innowacyjne, w szczególności w odniesieniu do kobiet:

Jeśli chodzi o naukę języków większość państw członkowskich podejmuje działania 
zmierzające do poprawy sytuacji (uwzględniając przede wszystkim nowo przybyłych 
imigrantów). Podjęto specjalne wysiłki w celu ulepszenia poradnictwa zawodowego. Podjęto 
również wysiłki zmierzające do propagowania uczestnictwa oraz zobowiązań ze strony 
partnerów społecznych w tym obszarze. Położono większy nacisk na edukację społeczeństwa, 
dostarczając informacji na temat podstawowych praw i obowiązków imigrantów, włącznie z 
równością płci i na temat zasad i wartości wyznawanych w krajach przyjmujących. Jeśli 
chodzi o bezrobocie, ubóstwo i wyłączenie społeczne oraz obszary, w których imigrantki są 
szczególnie narażone, nie wydaje się, aby wiele państw przeprowadziło dotychczas dogłębne 
analizy czynników, które przyczyniają się do takiej sytuacji.

Niektóre państwa członkowskie starają się zapewnić mieszkania w przystępnej cenie oraz 
zwalczać negatywne skutki tworzenia się gett oraz zdegradowanych terenów miejskich, 
których mieszkańcami są w przeważającym stopniu imigranci. 

Promowanie uczestnictwa w procesie decyzyjnym nadal rozwija się zgodnie z 
prawodawstwem narodowym państw członkowskich. Większość z 25 państw członkowskich 
nadało już imigrantom pewne prawa wyborcze na poziomie lokalnym (w znaczeniu 
nadawania praw obywatelskich).

C.PROPOZYCJE PRZYSZŁYCH DZIAŁAŃ

1. Ocena i przegląd wdrożonej polityki
Sprawozdanie Komisji oraz występujący w wielu krajach, w których mieszkają duże 
społeczności imigrantów społeczny impas wskazuje na potrzebę przeprowadzenia dokładnej 
oceny wdrożonej polityki oraz przeglądu zapotrzebowania oraz wykorzystania środków 
wspólnotowych.

2.  Przygotowanie imigrantów
Sprawozdawca jest zdania, że jest kluczowe znaczenia ma podjęcie szeregu działań w 
kierunku poprawy wiedzy i akceptacji imigrantów dla podstawowych wartości i zasad 
panujących w społeczeństwie kraju przyjmującego oraz zachęcanie ich do nauki języka kraju 
docelowego we współpracy z państwami Europy.

3. Ukierunkowanie polityki integracyjnej
Sprawozdawca uważa, że podstawowym priorytetem jest dostęp do rynku pracy i szkolenie 
zawodowe dla imigrantek, oraz równe prawa pracownicze (płace, ubezpieczenie, renty i 
emerytury), co zapewni im autonomię i niezależność.

Sprawozdawca podkreśla również odpowiedzialność oraz rolę państw członkowskich we 
wspieraniu dostępu kobiet do rynku pracy i poszanowaniu dla ich praw pracowniczych oraz 
rolę partnerów społecznych i Komisji w monitorowaniu stosowania dorobku Wspólnoty.

4. Włączenie do systemu oświaty
Szczególny problem młodych imigrantek powinien być rozwiązywany za pomocą środków 
mających na celu zapobieganie rezygnacji z nauki i niepowodzeniu edukacji szkolnej.  
Jednocześnie należy poprawić ich dostęp do szkolnictwa wyższego poprzez zastosowanie 
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pozytywnej dyskryminacji, co może stanowić zachętę dla tej grupy.

W kwestii szkoleń zawodowych obecne przepisy powinny zostać uzupełnione poprzez 
stworzenie nowych systemów uznawania kwalifikacji zawodowych, szkoleń lub/i 
doświadczenia zawodowego nowoprzybyłych imigrantów.

5. Udział społeczny - nawiązywanie kontaktów
Pełniejszy udział imigrantek we wszelkich przejawach społecznego życia pozwoli im się 
uwolnić z poczucia izolacji i alienacji w społeczeństwie kraju przyjmującego.  Kluczowe 
znaczenie ma promowanie uczestnictwa w życiu publicznym, na wszystkich jego poziomach, 
przy wykorzystaniu wszystkich określonych przez przepisy krajowe szans. Dodatkowo, 
ważnym elementem społecznej integracji imigrantów jest intensyfikacja dialogu pomiędzy 
różnymi grupami obywateli krajów trzecich a władzami, partnerami społecznymi i 
organizacjami pozarządowymi w społeczeństwie państwa przyjmującego.

Jednocześnie istnieje potrzeba zachęcania do tworzenia organizacji imigrantów, które mogą 
służyć nowoprzybyłym imigrantom informacją oraz wspierać ich, oraz do udziału ich 
przedstawicieli w programach w charakterze trenerów. Szczególnie przydatne dla imigrantek 
byłoby nawiązanie kontaktów z nowoprzybyłymi kobietami. Dodatkowo organizacje takie 
powinny być pośrednikami w dialogu ze społeczeństwem państwa przyjmującego, co jest 
powodem, dla którego udział kobiet w tych organizacjach uważany jest za kluczowy.

6. Podnoszenie świadomości w społeczeństwie państwa przyjmującego
Osiągnięcie naszych celów wymaga pozytywnego nastawienia i współpracy ze strony 
społeczeństwa przyjmującego. Należy zatem promować działania służące podnoszeniu 
świadomości wśród mieszkańców Europy na temat znaczenia imigracji, roli imigrantek, ich 
szczególnych problemów oraz sposobów radzenia sobie z nimi.

7. Wymiana dobrych praktyk
Państwa członkowskie UE mają różne doświadczenia i wykorzystują różne polityki w 
zakresie imigracji. Aby wdrożyć europejską politykę imigracyjną w oparciu o wspólne cele i 
wyzwania, UE powinna promować wymianę dobrych praktyk i kwestii do rozpatrzenia, w 
tym również dotyczących kwestii płci.


