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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 
ettepanekud:

1. võtab teadmiseks, et viimaste kättesaadavate arvuliste näitajate järgi1 moodustavad 
naissoost seaduslikud sisserändajad 4% Euroopa Liidu kogurahvastikust ning selle rühma 
tööhõive tase on ainult 44%, samal ajal kui töötuse tase ulatub 19%-ni; palub 
liikmesriikidel arutada põhjalikumalt 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; palub lisaks Euroopa 
Komisjonil arutada neid küsimusi Euroopa tööhõive- ja sotsiaalse integratsiooni strateegia 
raames;

2. võtab teadmiseks, et naissoost seaduslikud sisserändajad töötavad peamiselt 
varimajandusharudes ja teevad deklareerimata tööd (põllumajandus, toitlustus, 
puhastusteenused, majapidamistööd); palub liikmesriikidel saavutada kolmandate riikide 
kodanike vastuvõtmist käsitlevate kahepoolsete töölepingutega või muude meetoditega, et 
vastu võetud naistöötajad töötaksid vastuvõtvates riikides kindla seadusliku töörežiimi 
kohaselt2 ja et neid vastavalt acquis communautaire'ile ei diskrimineeritaks; leiab, et 
võitlus deklareerimata tööga ja selle muutmine seaduslikuks tööks on oluline osa 
võitlusest ebaseadusliku majandusliku sisserände vastu, mille ohvriks naised sageli 
osutuvad;

3. ebaseadusliku sisserände vähendamiseks ja naissoost seaduslike sisserändajate 
majanduslikuks ja sotsiaalseks integreerimiseks palub Euroopa Komisjonil eraldada 
vahendeid spetsiifiliste naistele suunatud programmide jaoks, mille raames edastatakse 
infot Euroopa Liitu sisserändajate liitu sisenemise ja seal viibimise tingimuste kohta, ning 
luua päritoluriikides koolituskeskusi, kus õpetatakse Euroopa tasandil vajaminevaid 
oskusi ning vastuvõtumaa keelt, tutvustatakse sisserändajate õigusi ja kohustusi ning 
kultuurilist ja sotsiaalset keskkonda laiemas tähenduses;

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 (sugude võrdsus, üksikisiku õigus tööle, 
tervisele, haridusele, elukvaliteedile, puhkusele, majanduslikule iseseisvusele jne) ning
aitavad kaasa oma liikmete, eelkõige naiste integreerimisele uude keskkonda;

5. palub, et Euroopa Komisjon esitaks oma kohustuse raames koostada iga-aastane 
  

1 Eurostat, Statistics in Focus, Theme 3-2/2003, lk 1.
2 Euroopa Liidu õigusaktid näevad juba praegu ette mõned õigused (määrus (EMÜ) nr 1408/71 
sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta [EÜT L 149, 5.7.1971, lk 2], diskrimineerimisvastased direktiivid 
nr 2000/43/EÜ [EÜT L 180, 19.7.2000, lk 22] ja nr 2000/78/EÜ [EÜT L 303, 2.12.2000, lk 16]). Lisaks on 
olemas terve rida direktiive, mis käsitlevad selliseid valdkondi nagu tööohutus ja töötervishoid, samuti 
töötingimused, mida kohaldatakse kõigi töötajate suhtes, sõltumata nende rahvusest.
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statistiline aruanne sisserände kohta koos liikmesriikides antud valdkonnas valitsevate 
põhisuundumuste statistilise analüüsiga ka näitajad ning usaldusväärsed ja võrreldavad 
andmed ning teabe naissoost sisserändajate kohta, et saada selge ülevaade nende 
olukorrast ja probleemidest, millega nad kokku puutuvad.
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