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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta kehottaa kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa vastuussa olevana valiokuntana liittämään 
päätöslauselmaesitykseensä seuraavat ehdotukset:

A. katsoo, ettei taloudellisista syistä tapahtuvaa maahanmuuttoa voida soveltaa, ennen kuin 
kaikilla EU:n kansalaisilla on mahdollisuus nauttia tosiasiallisesti vapaan liikkuvuuden 
periaatteesta, ja että taloudellisista syistä tapahtuvan maahanmuuton yhteydessä 
toteutettavassa yhteisessä politiikassa on noudatettava tiukasti yhteisön 
kehitysyhteistyöpolitiikkaa, sekä toteaa, ettei neuvosto ole onnistunut määrittelemään 
yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa, 

B. katsoo, ettei taloudellisista syistä tapahtuvalla maahanmuutolla ratkaista Euroopan 
väestöongelmaa eikä taloudellisia vaikeuksia, ja toteaa, että on edelleen pyrittävä uusiin 
talouspoliittisiin ja työmarkkinapoliittisiin ratkaisuihin, joilla onnistuttaisiin toteuttamaan 
erityisesti naisten ja miesten työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen sekä samasta työstä 
sama palkka -periaatteen toteuttaminen naisille ja miehille globalisoituneen maailman 
haasteiden kohtaamiseksi,

C. katsoo, että useiden kolmansien maiden naiset joutuvat kohtaamaan samanlaista syrjintää,

1. kehottaa komissiota ottamaan enemmän huomioon yhteisön etuuskohtelua soveltaessaan 
naisten erityisaseman eurooppalaisilla työmarkkinoilla, erityisesti uusissa työpaikoissa, 
jotta helpotettaisiin naisten pääsyä vapaille työpaikoille;

2. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan aloitteita, joiden ansiosta Euroopan työmarkkinoilla 
jo aktiivisina olevat naiset, joilla on riittävä peruskoulutus vapaana oleville työpaikoille, 
voivat saada siirtymäajan koulutuksen;

3. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita valvomaan samapalkkaisuuden periaatteen 
noudattamista eurooppalaisten ja siirtotyöläisten välillä sekä kolmansista maista yhteisön 
työmarkkinoille tulevien naisten ja miesten välillä; 

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lujittamaan yhteistyötä jäsenvaltioiden ja 
siirtotyöläisten alkuperämaiden välillä ja tiedottamaan maahanmuuttajille heidän 
alkuperämaissaan todellisista työnäkymistä ja laissa säädetyistä velvoitteista 
vastaanottavassa valtiossa; pyytää komissiota ja jäsenvaltioita vahvistamaan konsuli- ja 
diplomaattitason rakenteitaan voidakseen paremmin hallita maahanmuuttopäätöksiä ja 
yritysten todellista työvoimakysyntää vastaanottavassa valtiossa;

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään sukupuolten tasa-arvoa niissä 
toimenpiteissä, jotka koskevat siirtotyöläisten paluuta alkuperämaihinsa työsopimuksen 
päättyessä, erityisesti paikallisille työmarkkinoille sijoittautumisen tai paluun yhteydessä 
sekä jatkuvaan koulutukseen pääsyssä; 
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6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kiinnittämään erityistä huomiota sellaisten 
maahanmuuttajanaisten, joilla on lapsia vastuullaan, erityiseen tilanteeseen, erityisesti 
määräaikaisista työsopimuksista johtuvissa oikeuksissa.


