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Pagulased: sotsiaalne kaasamine ja tööturule integreerimine 

2015/2321(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Volitus 9 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  – võttes arvesse komisjoni 7. juuni 

2016. aasta teatist „Kolmandate riikide 

kodanike integratsiooni Euroopa 

tegevuskava“ (COM(2016)0377), 

Or. en 
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2015/2321(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Volitus 9 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  – võttes arvesse komisjoni ettepanekut 

võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiiv kolmandate riikide 

kodanike kõrgema tasandi kutseoskusi 

nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja 

seal elamise tingimuste kohta 

(COM(2016)0378), 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Volitus 9 c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  – võttes arvesse komisjoni 10. juuni 2016. 

aasta teatist „Euroopa uus oskuste 

tegevuskava“ (COM(2016)0381), 

Or. en 
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Volitus 40 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  – võttes arvesse Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomitee 27. aprilli 2016. aasta 

arvamust pagulaste integratsiooni kohta 

ELis, 

Or. en 
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2015/2321(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 42 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  42 a. tunneb heameelt selle üle, et 

komisjoni Euroopa uue oskuste 

tegevuskava raames kehtestati 

kolmandate riikide kodanikele oskuste 

profiilivahend, mille eesmärk on 

tugevdada kolmandate riikide kodanike 

oskuste ja kutsekvalifikatsioonide varajast 

tuvastamist ja dokumenteerimist, võttes 

kasutusele parimate tavade juhendi, et 

toetada tööturu integratsiooni 

liikmesriikides ning parandada e-

keeleõpet äsja saabunud pagulaste ja 

varjupaigataotlejate jaoks programmi 

„Erasmus+“ e-keelekursuste abil; 

Or. en 
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Punkt 42 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  42 b. tunneb heameelt komisjoni 

kolmandate riikide kodanike 

integratsiooni Euroopa tegevuskava üle, 

milles käsitletakse lahkumisele ja 

saabumisele eelnevaid meetmeid, 

haridust, tööhõivet ja kutseõpet, 

juurdepääsu põhiteenustele, aktiivset 

osalemist ja sotsiaalset kaasamist; 

Or. en 
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Punkt 54 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

54. palub komisjonil kaaluda sinise 

kaardi direktiivi muutmist, et tagada selle 

suurem paindlikkus kõrgelt 

kvalifitseeritud rahvusvahelise kaitse 

saajate jaoks, kellel kolmanda riigi 

kodanikena on võimalus sinise kaardi 

süsteemiga liituda, võttes arvesse nii 

erakorralisi tingimusi, millega pagulased 

ja varjupaigataotlejad kokku puutuvad, 
kui ka ELi tööturu vajadusi, ja 

keskendudes eelkõige direktiivi ELi-sisese 

liikuvusega seotud kohaldamisalale ja 

eeskirjadele; 

54. võtab teadmiseks komisjoni 

ettepaneku võtta vastu direktiiv 

kolmandate riikide kodanike kõrgema 

tasandi kutseoskusi nõudva töö eesmärgil 

riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste 

kohta; tunneb eelkõige heameelt esildatud 

võimaluse üle, mille kohaselt saaksid 

kõrgema tasandi kutseoskusega 

rahvusvahelise kaitse saajad taotleda sinist 

kaarti samadel tingimustel kui muud 

kolmandate riikide kodanikud, ning 

säilitaksid samal ajal kõik õigused, mis 

neil on rahvusvahelise kaitse saajatena 

kutsekvalifikatsioonide tunnustamise 

direktiivi kohaselt; 

Or. en 

 

 


