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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutada vajadust suurendada teadlikkust naiste olukorrast Euroopa Liidu poliitikas, eriti 
haridus-, integratsiooni-, rände-, tööhõive- ja sotsiaalpoliitikas;

2. kutsuda liikmesriike üles kaitsma naiste õigusi, edendama võrdõiguslikkust ja võrdseid 
võimalusi ja võitlema mis tahes kujul ärakasutamise ja väärkohtlemise vastu tööturul;

3. kutsuda liikmesriike üles pakkuma välismaale tööle suunduvatele naistele suuremat kaitset 
inimkaubanduse eest;

4. pöörata erilist tähelepanu vähemuskogukondadest pärit naiste kultuuritaustale ja/või -
traditsioonidele;

5. kutsuda liikmesriike üles oma siseriikliku liikuvus- ja rändepoliitika ning riikliku 
reformikava väljatöötamisel kaasama sätteid, mis kaitseks naiste õigusi kutsealase 
liikuvuse puhul, pöörates seejuures erilist tähelepanu riiklikul või piirkondlikul tasemel 
rakenduskavade koostamisele ja kohaldamisele, mida finantseerib Euroopa sotsiaalfond 
programmiperioodil 2014-2020 ja ka hiljem;

6. rõhutada, et kui seada see teema neis programmides konkreetseks sihiks või prioriteediks, 
või kui see on muutunud valdkondlikuks prioriteediks, siis hakkavad head tavad välja 
kujunema ja meetmed hakkavad piirkondlikul ja/või kohalikul tasandil tulemusi andma;

7. kutsuda liikmesriike üles edendama riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke projekte, milles 
naisi kaasataks kogukonna vabatahtlikesse ja heategevuslikesse ettevõtmistesse;

8. julgustada liikmesriike lihtsustama asjaajamist kohalike ja piirkondlike omavalitsustega: 

- töötada välja ja rakendada spetsiifilised naiste osalusel toimuvad kogukonna 
arendamise programmid;

- pöörata suuremat tähelepanu välismaalt tulnud naiste erivajadustele; 

- toetada mittetulundusorganisatsioonide korraldatavaid sotsiaalse teadlikkuse 
kasvatamise kampaaniaid, mis keskenduksid rahvusvahelistesse kogukondadesse 
kuuluvatele naistele , nagu sisserännanute abikaasad ja partnerid; 

- töötada välja integratsioonijuhendamise programmid, psühholoogilise nõustamise ja 
integratsiooniprojektid; 

- rõhutada, et konkreetsetest meetmetest on praktilist abi probleemide mõistmisel ja 
lahendamisel;

9. soovitada Euroopa nõustamisteenuste võrgustiku asutamist, et aidata kohalikel 
vastuvõtvatel kogukondadel selle probleemiga tegeleda, pakkudes neile informatsiooni, 
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oskusteavet ja juhiseid naiste integreerimise kohta;

10. rõhutada, et sotsiaalse integratsiooni üks põhielemente on kohalike tavade ja sotsiaalse 
keskkonna mõistmine;

11. kutsuda liikmesriike üles tagama vastastikust diplomite ja professionaalsete oskuste 
tunnustamist ja aitama kaasa tunnustamisprotsessi lihtsamaks muutmisele;

12. märkida, et juhtumite korral, kus tunnustamine ise ei ole põhiprobleem, võib protsessi 
lõpuleviimiseks kuluv aeg tuua Euroopa Liidu uues vastuvõtvas keskkonnas kaasa 
valestardi.


