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ETTEPANEKUD

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

A. arvestades, et majandusränne ei või toimuda enne, kui kõik ELi kodanikud saavad 
reaalselt osa tööjõu vaba liikumise põhimõttest, ja et majandusrännet puudutavas ühises 
poliitikas peab tingimata austama ühenduse arengupoliitikat, ning nentides, et nõukogu 
pole suutnud määratleda ühist sisserändepoliitikat;

B. arvestades, et majandusränne ei lahenda demograafilist probleemi ega Euroopa 
majandusraskusi, ning nentides lisaks, et tuleb teha jõupingutusi uute majanduspoliitikat 
ja tööturgu puudutavate otsuste vastuvõtmiseks, eriti meeste ja naiste töö- ja perekonnaelu 
õiglase ühitamise osas ning võitluses meestele ja naistele võrdse töö eest võrdse palga 
maksmise nimel, et vastata üleilmastuva maailma nõudmistele;

C. arvestades, et paljudes ühendusevälistes riikides kannatavad naised samasuguse 
diskrimineerimise all,

1. kutsub komisjoni üles rakendama ühenduse eelistust naiste olukorra parandamiseks 
Euroopa tööturul, eriti uute töökohtade tekkimise puhul, et soodustada naiste juurdepääsu 
vabadele töökohtadele;

2. kutsub liikmesriike üles soodustama algatusi, mis võimaldavad anda täienduskoolitust 
neile naistele, kes juba osalevad Euroopa tööturul ja kellel on piisav alusharidus vabade 
töökohtade hõivamiseks;

3. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles jälgima, et eurooplastest ja sisserändajatest töötajate 
ning ühendusevälistest maadest ühenduse tööturule pääsenud naiste ja meeste palgad 
oleksid võrdsed;

4. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tugevdama liikmesriikide ja päritolumaade koostööd 
ning andma sisserändajatele nende päritolumaal teavet vastuvõtjariigis valitsevate tegelike 
väljavaadete ja õiguslike ettekirjutuste kohta; palub komisjonil ja liikmesriikidel 
tugevdada oma konsulaarseid ja diplomaatilisi struktuure, et jagada paremini teavet 
vastuvõtjariigi sisserännet puudutavate otsuste ja ettevõtete tegeliku nõudluse kohta;

5. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama sugude võrdõiguslikkust meetmete kaudu, 
mis kaasneksid võõrtööliste naasmisega päritolumaale pärast töölepingu lõppemist, eriti 
mis puudutab lõimimist või taaslõimimist kohaliku tööturuga ja pidevat juurdepääsu 
haridusele;

6. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles pöörama erilist tähelepanu nende naissoost 
sisserändajate olukorrale, kellel on ülalpeetavad lapsed, eriti mis puudutab ajutistest 
töölepingutest tulenevaid õigusi.


