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Muudatusettepaneku esitaja: Emine Bozkurt

Muudatusettepanek 1
Lõige 1

1. võtab teadmiseks, et viimaste kättesaadavate arvuliste näitajate järgi moodustavad 
naissoost seaduslikud sisserändajad 4% Euroopa Liidu kogurahvastikust ning selle 
rühma tööhõive tase on ainult 44%, samal ajal kui töötuse tase ulatub 19%-ni; kutsub 
liikmesriike üles põhjalikumalt uurima olemasolevaid struktuure ja töövahendeid, eriti 
mis puudutab naissoost sisserändajate integreerimist haridus- ja 
kutseõppesüsteemidesse, samuti nende kutsekvalifikatsioonide ja kutsealaste oskuste 
tunnustamist, nende juurdepääsu tööturule ja nende ettevõtlikkuse arendamist; kutsub 
Euroopa Komisjoni üles arutama neid küsimusi Euroopa tööhõive- ja sotsiaalse 
integratsiooni strateegia raames; kutsub liikmesriike üles võtma meetmeid selles 
valdkonnas , kui nad arvavad, et olemasolevad struktuurid ja instrumendid on 
ebapiisavad või ebatõhusad; peab eriti oluliseks, et kõrgharidusega naistel oleks 
võimalus rakendada oma potentsiaali, tunnustades nende kutsekvalifikatsioone ja 
kutseoskusi ning tagades neile juurdepääsu keeleõpingutele;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Astrid Lulling
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Muudatusettepanek 2
Lõige 2

2. (kustutatud) kutsub liikmesriike üles tagama (kustutatud), et naissoost seaduslikud 
sisserändajad ei teeks deklareerimata tööd, eriti teatud sektorites nagu 
puhastusteenused, majapidamistööd, ja kasutaksid ära vastuvõtja maa õigusraamistikku 
(kustutatud) ja et neid vastavalt ühenduse õigusele ei diskrimineeritaks; leiab, et 
deklareerimata töö muutmine seaduslikuks tööks on oluline osa Euroopa Liidu 
sisserändepoliitikast;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja: Maria Carlshamre

Muudatusettepanek 3
Lõige 2 a (uus) 

2 a. märgib, et majanduse poollegaalsetes sektorites töötavatel seaduslikel kui ka 
ebaseaduslikel naissoost sisserändajatel puudub igasugune sotsiaalkaitse ja 
majanduslik kaitse ning kutsub liikmesriike üles tugevdama oma toetust ja 
finantseerimist, et need naised oleks kaitstud igat liiki vägivalla ja väärkohtlemise 
eest;

Muudatusettepaneku esitaja: Emine Bozkurt

Muudatusettepanek 4
Lõige 3

3. kutsub Euroopa Komisjoni üles ebaseadusliku sisserände vähendamiseks ja naissoost 
seaduslike sisserändajate majanduslikuks ja sotsiaalseks integreerimiseks eraldama 
vahendeid spetsiifiliselt naistele suunatud programmide tarbeks, mille raames 
edastatakse infot Euroopa Liitu sisserändajate liitu sisenemise ja seal viibimise 
tingimuste kohta, ning luua (kustutatud) koolituskeskusi, kus õpetatakse Euroopa 
tasandil vajaminevaid oskusi ning vastuvõtumaa keelt, tutvustatakse sisserändajate 
õigusi ja kohustusi ning kultuurilist ja sotsiaalset keskkonda laiemas tähenduses;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Maria Carlshamre
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Muudatusettepanek 5
Lõige 3 a (uus) 

3 a. toob välja seose inimkaubanduse ja ebaseadusliku sisserände vahel ning kutsub 
Euroopa Komisjoni üles pakkuma praktilist ja rahalist toetust päritoluriikidele ja 
nendes läbiviidavatele projektidele, et võidelda inimkaubandusega;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Maria Carlshamre

Muudatusettepanek 6
Lõige 3 b (uus)

3 b. tunnistab, et paljud inimkaubanduse ohvriks langenud naised elavad Euroopa 
Liidu piires ebaseaduslike sisserändajatena ning enamusel neist puudub juurdepääs 
õigus- ja sotsiaalkaitse süsteemidele; kutsub liikmesriike üles nende olukorda 
tunnistama ja kaaluma alalise elamise õigust kui sobivat vahendit 
inimkaubandusega võitlemiseks;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Astrid Lulling

Muudatusettepanek 7
Lõige 4

4. (kustutatud) palub liikmesriikidel tugevdada dialoogi ja koostööd sisserännanute 
organisatsioonide ja usukogukondadega tagamaks, et need mõistavad ja järgivad 
inimväärikuse põhieeskirju ja -väärtusi (sugude võrdsus, üksikisiku õigus tööle, 
tervisele, haridusele, elukvaliteedile, puhkusele, majanduslikule iseseisvusele jne) ning 
aitavad kaasa oma liikmete, eelkõige naiste integreerimisele uude keskkonda;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja: Maria Carlshamre

Muudatusettepanek 8
Lõige 4
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4. on teadlik raskustest, millega hiljuti sisserännanud isikud üldiselt ja eelkõige naissoost 
sisserändajad kokku puutuvad; palub liikmesriikidel tugevdada dialoogi ja koostööd 
sisserännanute organisatsioonide ja usukogukondadega tagamaks poliitilisse, 
majanduslikku ja ühiskondlikku ellu lõimumiseks ja selles osalemiseks vajamineva 
informatsiooni, koolituse ja hariduse kättesaadavuse ja tugevdamaks nende 
isiklikke õigusi  nagu näiteks õigust haridusele, tööle, majanduslikule iseseisvusele, 
tervisele ja seksuaalsele enesemääramisele;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Emine Bozkurt

Muudatusettepanek 9
Lõige 4

4. on teadlik raskustest, millega hiljuti sisserännanud isikud üldiselt ja eelkõige naissoost 
sisserändajad kokku puutuvad; palub liikmesriikidel tugevdada dialoogi ja koostööd 
sisserännanute organisatsioonide ja usukogukondadega tagamaks, et need mõistavad ja 
järgivad inimväärikuse põhieeskirju ja -väärtusi (kustutatud) ning aitavad kaasa oma 
liikmete, eelkõige naiste integreerimisele uude keskkonda;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Muudatusettepanek 10
Lõige 4 a (uus) 

4 a. märgib murelikult, et üks peamisi naissoost sisserändajate probleeme on keeleoskus 
ning kuna 50% naissoost sisserändajaid omavad kohustuslikku haridust, samas kui 
ainult 17% on omandanud kolmanda taseme hariduse, kutsub liikmesriike üles 
hõlbustama noorte naissoost sisserändajate  juurdepääsu haridus- ja 
koolitussüsteemidele vastuvõtjariigis ning jätkama algatusi nende integreerimiseks 
kultuuri- ja haridusellu Socratese, Leonardo da Vinci ja Euroopa Noored 
programmide kaudu;

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja: Lissy Gröner
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Muudatusettepanek 11
Lõige 5 a (uus) 

5 a. väljendab nördimust usuhullusel ja ebainimlikel traditsioonidel põhinevate 
aumõrvade ning naissoost sisserändajate tagakiusamise arvu suurenemise üle ning 
kutsub Euroopa Komisjoni ja nõukogu üles nende probleemidega põhjalikumalt 
tegelema ning tagama ohustatud naistele kaitse;

Or. de
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