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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόμιμη οικονομική μετανάστευση μπορεί να καταστήσει 
δυνατή την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
οικονομίας και να συμβάλει εν μέρει στην αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων 
στις χώρες υποδοχής,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετανάστευση, με το ρίζωμα διαδοχικών γενεών, αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο του τοπίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις μετανάστριες συσσωρεύονται οι διακρίσεις λόγω φύλου και 
καταγωγής,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόμιμη μετανάστευση μπορεί να περιορίσει το χάσμα μεταξύ 
χωρών καταγωγής και υποδοχής χάρη στην αύξηση των εισοδημάτων, τη βελτίωση των 
προσόντων και την καλύτερη συνειδητοποίηση των δημοκρατικών αξιών και πρακτικών,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη τους ταχείς ρυθμούς με τους οποίους αυξάνεται ο αριθμός των 
γυναικών μεταξύ των νόμιμων και παράνομων μεταναστών τα τελευταία χρόνια,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν διττό κίνδυνο, συγκεκριμένα την 
εκμετάλλευση ως εργαζόμενες και τη διάκριση λόγω φύλου,

1. επισημαίνει ότι τα θέματα ισότητας γυναικών και ανδρών θίγονται ελάχιστα στην 
ανακοίνωση σχετικά με το σχέδιο στρατηγικής για τη νόμιμη μετανάστευση και καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου στις μελλοντικές 
νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τη νόμιμη μετανάστευση, καθώς και στις εθνικές 
πολιτικές μετανάστευσης και τις πολιτικές ενσωμάτωσης·

2. υπενθυμίζει πόσο σημαντικά είναι τα στοιχεία για τη μετανάστευση, ει δυνατόν χωριστά 
ανά φύλο, καθώς και η εις βάθος μελέτη και ανάλυσή τους, προκειμένου να βελτιωθεί η 
προσαρμογή των πολιτικών μετανάστευσης και ένταξης στην κατάσταση των 
μεταναστριών·

3. υπενθυμίζει ότι η επιτυχία των πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης εξαρτάται από την 
υιοθέτηση μιας σφαιρικής προσέγγισης που θα βασίζεται, αφενός, στην προσαρμογή στις 
διάφορες εθνικές αγορές εργασίας καθώς και στις πολιτικές υποδοχής και ενσωμάτωσης 
που παρέχουν οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα στους νόμιμους μετανάστες, άνδρες 
και γυναίκες, και, αφετέρου, στο σεβασμό των δικαιωμάτων και τον επιμερισμό των 
υποχρεώσεων μεταξύ των μεταναστών και της κοινωνίας υποδοχής·

4. υπογραμμίζει ότι η ένταξη είναι μια διεργασία διπλής κατεύθυνσης που προϋποθέτει, 
αφενός, ότι οι μετανάστες έχουν τη βούληση να αναλάβουν την ευθύνη της ενσωμάτωσής 
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τους στην κοινωνία υποδοχής και, αφετέρου, ότι οι πολίτες της Ένωσης είναι 
διατεθειμένοι να δεχθούν και να ενσωματώσουν τους μετανάστες· εκτιμά ότι, στο πλαίσιο 
αυτό, θα πρέπει να διαμορφωθούν και να εφαρμοσθούν ολοκληρωμένα μέτρα με στόχο να 
επηρεασθούν οι τρόποι συμπεριφοράς τόσο των μεταναστών όσο και των κοινωνιών 
υποδοχής σε όλους τους εμπλεκόμενους τομείς και να κινητοποιηθούν πόροι και από τις 
δύο πλευρές· 

5. καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων δράσης για την απασχόληση και 
την κοινωνική ένταξη, να συμπεριλάβουν δράσεις για τη νομιμοποίηση και την προώθηση 
της συμμετοχής των νόμιμων μεταναστών, ιδίως των γυναικών, στην αγορά εργασίας υπό 
όρους συγκρίσιμους με αυτούς που ισχύουν για τους κοινοτικούς πολίτες, τη διασφάλιση 
του σεβασμού των θεμελιωδών, οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους, όπως η 
ίση μεταχείριση και αμοιβή, το δικαίωμα στην κοινωνική προστασία και τη σύνταξη, η 
πρόσβαση στην περίθαλψη και σε μια αξιοπρεπή στέγη, την ενθάρρυνση του 
επιχειρηματικού πνεύματος, καθώς και την προώθηση του ρόλου των κοινωνικών 
εταίρων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων στις διαδικασίες κοινωνικής και 
οικονομικής ενσωμάτωσης των μεταναστών, ιδίως δε των μεταναστριών·

6. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πολιτικές και προγράμματα με στόχο την προώθηση 
της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης των μεταναστών, ανδρών και γυναικών, μέσω της 
εκμάθησης της γλώσσας της χώρας υποδοχής και της γνώσης και του σεβασμού της 
νομοθεσίας, του πολιτισμού, των παραδόσεων και των εθνικών και ευρωπαϊκών αξιών,
διασφαλίζοντας παράλληλα το σεβασμό και τις δυνατότητες διατήρησης των παραδόσεων 
και της γλώσσας της χώρας καταγωγής·

7. εκτιμά ότι η διευκόλυνση της οικογενειακής επανένωσης ως παράγοντα οικονομικής και 
κοινωνικής ένταξης πρέπει να αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα  των πολιτικών για τη 
νόμιμη μετανάστευση·

8. καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παραχωρήσουν στις γυναίκες 
που έρχονται στην Ευρώπη με βάση τις διευθετήσεις για την οικογενειακή επανένωση, 
νομικό καθεστώς ανεξάρτητο από αυτό του συζύγου τους·

9. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την πρόσβαση των νεαρών μεταναστών, ιδίως δε 
των νεαρών μεταναστριών, στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των χωρών 
υποδοχής και να προαγάγουν τη συμμετοχή τους στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης 
στον τομέα της διά βίου μάθησης 2007-2013· εκτιμά ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η 
αναγνώριση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των μεταναστών, σύμφωνα με την εθνική 
και κοινοτική νομοθεσία, και η κατοχύρωση της πρόσβασής τους σε μια γλωσσική 
εκπαίδευση, η οποία θα τους εξασφαλίσει καλύτερη ενσωμάτωση·

10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν την παράνομη μετανάστευση και τη 
λαθραία εργασία, φαινόμενα που συντείνουν στην ανάπτυξη των δικτύων της μαφίας, με 
κατεξοχήν θύματα τις γυναίκες και τα παιδιά που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση·

11. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν στο έπακρο όλα τα διαθέσιμα κοινοτικά 
δημοσιονομικά εργαλεία (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΤΠΑ, πρωτοβουλία EQUAL, 
πρόγραμμα DAPHNE, πρόγραμμα PROGRESS, γενικό πρόγραμμα αλληλεγγύης και 
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διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών κλπ.) για να καταστήσουν ευχερέστερη την 
κοινωνική και οικονομική ένταξη των νόμιμων μεταναστών, αποδίδοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στην κατάσταση των γυναικών, ιδίως δε αυτών που έχουν οικογενειακές 
υποχρεώσεις και αυτών που είναι πιο ευάλωτες στην εκμετάλλευση, την κατάχρηση και 
τη βία· ζητεί όπως οι πληροφορίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και, ειδικότερα, για τα 
δικαιώματα των γυναικών μεταφράζονται στη γλώσσα της χώρας καταγωγής, σε 
συνεργασία με τη χώρα αυτή, και να δίδονται σε όλους τους εργαζόμενους κατά την 
άφιξή τους στη χώρα υποδοχής· 

12. παροτρύνει τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους ίσων ευκαιριών για όλους, 
να διεξαγάγουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης στα προβλήματα των 
μεταναστών·

13. συνιστά στα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αξιοποιήσουν και να υποστηρίξουν τη 
συμβολή των ΜΚΟ και των ενώσεων μεταναστών στην προσπάθεια ενσωμάτωσης και 
πλήρους συμμετοχής στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας υποδοχής·

14. ζητεί από τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη συμμετοχή των μεταναστών στις πολιτικές 
και κοινωνικές οργανώσεις·

15. καλεί τις οργανώσεις μεταναστών να παροτρύνουν τις γυναίκες μέλη, αλλά και τις 
οικογένειές τους, να εργάζονται ενεργά για την ενσωμάτωσή τους και να αποδέχονται τις 
προσφορές των χωρών υποδοχής στο πλαίσιο αυτό, έτσι ώστε να υποστηρίξουν τις 
προσπάθειες ένταξης στις κοινωνίες υποδοχής· επισημαίνει ότι οι εθνικές, περιφερειακές 
και τοπικές αρχές πρέπει να διατηρούν εντονότερο και πιο ανοικτό διάλογο για να 
εξασφαλίσουν την επικοινωνία και τη συνεργασία με τις κοινότητες και τα δίκτυα των 
μεταναστών· υπογραμμίζει, εξάλλου, το ρόλο των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της παροχής συμβουλών, πληροφοριών και βοήθειας στους μετανάστες, ειδικότερα 
δε στις μετανάστριες·

16. καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν κάθε αναγκαίο μέτρο 
για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και των νεαρών μεταναστριών και για 
την καταπολέμηση των διακρίσεων που αντιμετωπίζουν στην κοινότητα καταγωγής τους, 
απορρίπτοντας οιαδήποτε μορφή πολιτιστικού και θρησκευτικού σχετικισμού ικανή να 
βλάψει τα θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών, καταπολεμώντας ειδικότερα τον 
ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων των γυναικών, τους καταναγκαστικούς γάμους, 
την πολυγαμία, τα "εγκλήματα τιμής" και κάθε μορφή βίας και διάκρισης εις βάρος των 
μεταναστριών· ζητεί τη χρηματοδότηση δωρεάν υπηρεσιών παροχής συμβουλών για τις 
μετανάστριες σχετικά με τα θέματα των δικαιωμάτων της γυναίκας, της υγείας και τα 
σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα, την απασχόληση και άλλα συναφή θέματα·

17. παροτρύνει την Ένωση και τα κράτη μέλη της να συνάψουν στενές εταιρικές σχέσεις με 
τις χώρες με μεγάλη μετανάστευση, προάγοντας τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις 
διαθέσιμες θέσεις εργασίας, ιδίως μέσω του δικτύου EURES, και παρέχοντας πλήρη 
ενημέρωση σχετικά με τις νόμιμες δυνατότητες μετανάστευσης, τα δικαιώματα και τα 
καθήκοντα στη χώρα υποδοχής καθώς και την αναγνώριση των τίτλων σπουδών και των 
προσόντων, έτσι ώστε να προληφθεί το φαινόμενο της διαρροής εγκεφάλων και να
αποφευχθεί το ενδεχόμενο να εργάζονται οι μετανάστες, κυρίως δε οι γυναίκες, σε θέσεις 
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εργασίας κατώτερες των προσόντων τους και/ή στην άτυπη οικονομία της χώρας 
υποδοχής·

18. τονίζει ότι οι εταιρικές αυτές σχέσεις πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν ενημέρωση και 
κατάλληλη ευαισθητοποίηση των μεταναστών, ιδίως των γυναικών, στο πρόβλημα της 
εμπορίας ανθρώπων και των διαφόρων μορφών εκμετάλλευσης, σεξουαλικής και άλλων·

19. υπενθυμίζει ότι οι εθνικές πολιτικές μετανάστευσης πρέπει να συμβάλλουν στην εξάλειψη 
των φαινομένων βίας και διακρίσεων, ιδίως εις βάρος των γυναικών και των παιδιών που 
μεταναστεύουν·

20. τονίζει ότι η πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας αναμένεται ότι θα συμβάλει 
μακροπρόθεσμα, συμπληρώνοντας τις πολιτικές ενσωμάτωσης και νόμιμης 
μετανάστευσης, στη ρύθμιση και τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών, συμβάλλοντας 
ιδίως στην πρόληψη της εμπορίας και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανθρώπων, ιδίως 
γυναικών και παιδιών, και δημιουργώντας τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που 
θα καταστήσουν δυνατή την επιστροφή των νόμιμων μεταναστών, ανδρών και γυναικών, 
στη χώρα καταγωγής, καθώς και την αξιοποίηση των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί στο 
εξωτερικό.
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