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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετανάστριες διαδραματίζουν όλο και πιο σημαντικό ρόλο 
στην ανάπτυξη της οικονομίας και της αγοράς εργασίας τόσο στις χώρες προέλευσης όσο 
και στις χώρες υποδοχής,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στερεότυπα με βάση το φύλο είναι βαθύτερα ριζωμένα στις 
κοινότητες των μεταναστών και ότι οι μετανάστριες είναι συχνότερα θύματα διαφόρων 
τύπων βίας κατά των γυναικών, ειδικότερα των αναγκαστικών γάμων, του 
ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, των αποκαλούμενων εγκλημάτων 
τιμής, της κακομεταχείρισης σε σχέσεις εγγύτητας, της σεξουαλικής παρενόχλησης στον 
χώρο εργασίας, ακόμη και της διακίνησης ανθρώπων και της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετανάστριες αποτελούν συνήθως τα πιο ευάλωτα θύματα 
διακρίσεων, στερεοτύπων, άνισης μεταχείρισης και εργασιακής εκμετάλλευσης, έχουν 
επίσης, σε πολλές περιπτώσεις, ελλιπή πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες και σε νομική 
προστασία και υπόκεινται σε σωματική, ψυχική, οικονομική και σεξουαλική κατάχρηση,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελεί έναν από τους βασικούς 
παράγοντες της αυξημένης ευπάθειας, καθώς και ότι μεγάλος αριθμός γυναικών και 
κοριτσιών πέφτουν θύματα διακίνησης και ότι ενώ οι γυναίκες τις περισσότερες φορές 
υφίστανται διακίνηση με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, σημαντικός αριθμός 
κοριτσιών πέφτουν θύματα διακίνησης για διάφορους λόγους όπως εξαναγκασμός σε 
επαιτεία, εργασιακή εκμετάλλευση, εμπορία οργάνων και παράνομη υιοθεσία,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει καίρια σημασία να δοθεί η ευκαιρία στις μετανάστριες να 
εισέλθουν στην αγορά εργασίας της ΕΕ με ασφαλή και νόμιμο τρόπο,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετανάστριες, όπως και πολλές άλλες γυναίκες, υφίστανται τις 
σοβαρές επιπτώσεις της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετανάστριες απασχολούνται πιο συχνά σε τομείς, όπως ο 
τομέας της άτυπης φροντίδας, οι οποίοι δεν αναγνωρίζονται από ορισμένα συστήματα 
κοινωνικής ασφάλειας των κρατών μελών, και κατά συνέπεια δεν έχουν πρόσβαση σε 
συνταξιοδοτικά συστήματα όταν φτάσουν σε ηλικία συνταξιοδότησης και ως εκ τούτου 
είναι εκτεθειμένες στη φτώχεια κατά την τρίτη ηλικία,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποβάθμιση και η μη αναγνώριση των ακαδημαϊκών και 
επαγγελματιών προσόντων που έχουν αποκτηθεί σε τρίτες χώρες επηρεάζουν σημαντικά 
τις μετανάστριες και, συνεπώς, τις οδηγούν στην αναζήτηση εργασίας σε ανειδίκευτα και 
εκτός κοινωνικής ρύθμισης επαγγέλματα,

1. τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η επίγνωση, ο σεβασμός, η εφαρμογή και η προστασία των 
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δικαιωμάτων των μεταναστριών στο πλαίσιο όλων των πολιτικών της ΕΕ που διέπουν τη 
μετανάστευση και ενσωμάτωση των μεταναστών, την απασχόληση και τις παροχές 
κοινωνικής ασφάλειας·

2. επισημαίνει ότι οι θέσεις εργασίας των μεταναστών εργαζομένων είναι πολύ γτ ασφαλείς, 
εξαιτίας του γεγονότος ότι οι μετανάστες, και ιδίως οι μετανάστριες, λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι μετανάστες, και ιδίως οι μετανάστριες, καταλαμβάνουν συχνά τις χαμηλότερες
θέσεις απασχόλησης στην αγορά εργασίας όσον αφορά τα προσόντα, την αμοιβή και το 
κύρος·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη: να συνεργαστούν στενά με δίκτυα και ΜΚΟ που 
ασχολούνται με ζητήματα τα οποία αφορούν τις μετανάστριες, προκειμένου να 
αναπτύξουν πολιτικές ευαίσθητες σε θέματα φύλου και να ενσωματώσουν τη διάσταση 
της ισότητας των φύλων στις λοιπές πολιτικές, για την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των μεταναστριών· να παράσχουν ίσες ευκαιρίες στον τομέα της 
απασχόλησης και της πρόσβασης στην αγορά εργασίας εξασφαλίζοντας ίσα εργασιακά 
δικαιώματα· και να φροντίσουν για την καταπολέμηση και πρόληψη κάθε τύπου βίας, 
εργασιακής και σεξουαλικής εκμετάλλευσης, ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων,
αθέμιτων πρακτικών, απαγωγής, εξαναγκασμού σε δουλεία, αναγκαστικών γάμων και 
διακίνησης γυναικών·

4. καλεί τα κράτη μέλη: να εκπονήσουν τις κατάλληλες πολιτικές, σε πλήρη συμμόρφωση 
με την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία· να θέσουν σε εφαρμογή συγκεκριμένα 
μέτρα για την προαγωγή της αρμονικής και ισότιμης ενσωμάτωσης των μεταναστριών, 
περιλαμβανομένων και μέτρων για την απόκτηση νομικού καθεστώτος, την αναγνώριση 
των επαγγελματικών προσόντων και του επιπέδου παιδείας των μεταναστριών που έχουν 
αποκτηθεί σε τρίτες χώρες, την ένταξη σε συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, το δικαίωμα 
σε αξιοπρεπή μισθό, την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, την υγεία και ασφάλεια 
στο χώρο εργασίας και την πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, στην εκπαίδευση, 
τις κοινωνικές υπηρεσίες, την επαγγελματική κατάρτιση και τις παροχές κοινωνικής 
ασφάλειας και την προστασία βάσει του εργατικού δικαίου στις χώρες υποδοχής· και να 
φροντίσουν για τη συμμετοχή συνδικαλιστικών οργανώσεων, ΜΚΟ και της κοινωνίας 
των πολιτών στην επεξεργασία παρόμοιων πολιτικών και μέτρων·

5. καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να διευκολύνουν την 
πρόσβαση των μεταναστριών στην ενημέρωση και στην άσκηση των σεξουαλικών και 
αναπαραγωγικών δικαιωμάτων τους μέσω εκστρατειών που στοχεύουν ειδικά στην εν 
λόγω ομάδα, μέσω διοργάνωσης διαλέξεων στα κέντρα υγείας, μέσω μεγαλύτερης 
συνεργασίας με τις ΜΚΟ που σχετίζονται με τις μετανάστριες·

6. καλεί τα κράτη μέλη να φροντίσουν για την ενεργοποίηση των τοπικών θεσμών στην 
υποστήριξη της ενεργού συμμετοχής των μεταναστριών στον κοινωνικό ιστό, 
εξασφαλίζοντας την αντιπροσώπευση και την υπεράσπιση των συμφερόντων τους, 
γεγονός που ενισχύει την κοινωνικοποίηση και τη σύνδεσή τους με την τοπική κοινωνία·

7. καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χορηγούν στις μετανάστριες που 
φτάνουν βάσει ρυθμίσεων οικογενειακής επανένωσης, νομικό καθεστώς ανεξάρτητο από 
εκείνο του συζύγου τους, εάν είναι δυνατό εντός ενός έτους από την άφιξή τους·
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8. καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρέχουν στις γυναίκες και τα 
κορίτσια μετανάστριες άδεια διαμονής, ιδίως στα θύματα σωματικής και ψυχολογικής 
βίας, και να εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται όλα τα ενδεχόμενα διοικητικά μέτρα για την 
προστασία τους, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής πρόσβασης σε μηχανισμούς 
παροχής βοήθειας και προστασίας·

9. καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν νομικό πλαίσιο το 
οποίο θα εγγυάται στις μετανάστριες το δικαίωμα κατοχής ατομικού διαβατηρίου και 
άδειας παραμονής και το οποίο θα επιτρέπει να θεωρείται ποινικά υπεύθυνο κάθε άτομο 
που προβαίνει σε αφαίρεση των εν λόγω εγγράφων·

10. καλεί τα κράτη μέλη να καθιερώσουν και να προαγάγουν νομικές πρακτικές ευαίσθητες 
σε θέματα φύλου για τη ρύθμιση των διαδικασιών πρόσληψης μεταναστών εργαζομένων 
και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην πληροφόρηση και την ενημέρωση σχετικά με 
θέματα σχετικά με το εργατικό τους δίκαιο, τα κοινωνικά, οικονομικά και εργατικά τους 
δικαιώματα και την παροχή νομικής και πολιτικής βοήθειας στις σχετικές γλώσσες καθώς 
και να παρέχουν πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή νομική προσφυγή, όπου κρίνεται 
απαραίτητο· 

11. καλεί τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν προγράμματα εκπαίδευσης και επικοινωνίας για 
την ενημέρωση των μεταναστριών σχετικά με τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους και να 
δημιουργήσουν πολυγλωσσικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις γυναίκες·

12. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα σύστημα παρακολούθησης της κατάστασης των 
μεταναστριών στην αγορά εργασίας όσον αφορά τον κατώτατο μισθό, τις συνθήκες 
εργασίας και την αποτελεσματική εφαρμογή των κανονισμών για την υγεία και την 
ασφάλεια·

13. καλεί τα κράτη μέλη να καταρτίζουν ακριβή, συγκρίσιμα και συνεπή στατιστικά στοιχεία 
όσον αφορά την κατάσταση των μεταναστριών σε διάφορους τομείς βάσει κατάλληλων 
δεικτών·

14. καλεί τα κράτη μέλη: να αναπτύξουν αποτελεσματικούς και διαφανείς μηχανισμούς για 
την αναγνώριση των τίτλων σπουδών και των επαγγελματικών προσόντων που 
αποκτήθηκαν σε τρίτες χώρες, προκειμένου να διευκολύνουν την ένταξη των 
μεταναστριών στην αγορά εργασίας, και να αποφευχθεί η κατάσταση κατά την οποία οι 
μετανάστριες υποχρεώνονται να δέχονται θέσεις εργασίας  που απαιτούν πολύ κατώτερα 
προσόντα· να προσφέρουν ευκαιρίες εκπαίδευσης σε όσες δεν διαθέτουν εξειδικευμένα 
προσόντα· και να εξασφαλίσουν την πρόσβαση των μεταναστριών στην επαγγελματική 
κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση, στη συμβουλή από ειδικούς σε θέματα εργατικού 
δικαίου καθώς και σε δωρεάν μαθήματα εκμάθησης γλώσσας·

15. τονίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος της απασχόλησης των μεταναστριών συγκεντρώνεται 
στις κατ' οίκον υπηρεσίες και στις υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας, ανεξάρτητα από το 
επίπεδο σπουδών και της επαγγελματικής τους εμπειρίας· καταγγέλλει το γεγονός ότι η 
συντριπτική πλειοψηφία τους εργάζεται χωρίς σύμβαση, με πολύ χαμηλούς μισθούς και 
χωρίς κανενός είδους κοινωνικά δικαιώματα·

16. θεωρεί ότι οι πολιτικές και τα μέτρα ένταξης των κρατών μελών δεν πρέπει να εισάγουν 
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διακρίσεις με βάση τα προσόντα και την καταγωγή, όσον αφορά την πρόσβαση και την 
ένταξη των μεταναστών στις χώρες υποδοχής, και ότι θα πρέπει κατά συνέπεια να 
συμβάλλουν στην καταπολέμηση του διαχωρισμού τόσο μεταξύ των πολιτών της ΕΕ και 
των υπηκόων τρίτων χωρών όσο και μεταξύ των μεταναστών στους οποίους παρέχεται ή 
όχι η δυνατότητα εργασίας· θεωρεί ότι πρέπει επίσης να συμβάλλουν στην καταπολέμηση 
κάθε μορφής εκμετάλλευσης της παράνομης εργασίας·

17. καλεί τα κράτη μέλη να επικυρώσουν δίχως καθυστέρηση τη Σύμβαση αριθ. 189 της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με τους εργαζομένους στον τομέα της οικιακής 
εργασίας, που υιοθετήθηκε κατά την τριμερή συνάντηση το 2011 με σκοπό τη 
διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για τους κατ' οίκον εργαζομένους και 
ισότιμων βασικών εργασιακών δικαιωμάτων σε σχέση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους·

18. τονίζει ότι για να επιτευχθεί η πλήρης ένταξη θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το δικαίωμα 
οικογενειακής επανένωσης, το δικαίωμα στις πληρωμές για τα συντηρούμενα μέλη της 
οικογένειας (οικογενειακό επίδομα) και η πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες 
οικογενειακής στήριξης, ιδίως η πρόσβαση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, στα 
νηπιαγωγεία και στα σχολεία·

19. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι πολλές μετανάστριες εξαπατώνται στις χώρες 
καταγωγής τους με την υπόσχεση σύναψης συμβάσεων απασχόλησης στις αναπτυγμένες 
χώρες, και ότι ορισμένες πέφτουν ακόμα και θύματα απαγωγής με στόχο τη σεξουαλική 
τους εκμετάλλευση από τη μαφία και κυκλώματα διακίνησης ανθρώπων· καλεί τα κράτη 
μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση αυτής της καταχρηστικής 
και απάνθρωπης πρακτικής·

20. επισημαίνει ότι πολλές φορές οι μετανάστριες υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις όχι μόνο 
λόγω του ότι είναι γυναίκες και μετανάστριες, αλλά και επειδή ανήκουν σε εθνοτική 
μειονότητα ή είναι άτομα με αναπηρία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν την προστασία των μεταναστριών από κάθε μορφή κακοποίησης, 
κακομεταχείρισης, παρενόχλησης, βίας και διακρίσεων με βάση το φύλο καθώς και να 
διασφαλίσουν το δικαίωμά τους να προσφεύγουν σε νομικές συμβουλές εναντίον των 
εργοδοτών που τις κακομεταχειρίζονται· 

21. καλεί τα κράτη μέλη να οργανώσουν εκστρατείες που να απευθύνονται στους μετανάστες 
με στόχο αφενός την εξάλειψη των παγιωμένων στερεοτύπων με βάση το φύλο στις εν 
λόγω κοινότητες, προκειμένου να βελτιωθεί η ένταξη και η συμμετοχή των μεταναστριών 
στην κοινωνία, την οικονομία, την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας, και αφετέρου την 
καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο·

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να οργανώσουν ευρωπαϊκές και εθνικές 
εκστρατείες πληροφόρησης με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των μεταναστριών στη 
δημοκρατική ζωή και επίσης να οργανώσουν και να υποστηρίξουν βήματα ανταλλαγής 
πληροφοριών για τις μετανάστριες·

23. καλεί τα κράτη μέλη να πληροφορήσουν τις εργαζόμενες μετανάστριες σχετικά με τα 
δικαιώματά τους και τις διαδικασίες καταγγελίας και να τους προσφέρουν στοιχεία 
επικοινωνίας με ομάδες που αγωνίζονται για τα δικαιώματα των εργαζομένων·
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24. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αναγνώριση των συνταξιοδοτικών εισφορών 
που έχουν καταβληθεί στις χώρες καταγωγής, καθώς και τη δυνατότητα μεταφοράς των 
κατοχυρωμένων δικαιωμάτων συνταξιοδότησης σε ένα κράτος μέλος από τη χώρα 
καταγωγής των μεταναστριών·

25. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω, μέσω του μηχανισμού προενταξιακής 
βοήθειας και της στενότερης παρακολούθησης της προόδου που έχει επιτευχθεί, τις 
προσπάθειες των χωρών διεύρυνσης να βελτιώσουν της κοινωνική και οικονομική ένταξη 
των Ρομά δίδοντας επιπλέον προσοχή στην κατάσταση των γυναικών και των κοριτσιών 
Ρομά·

26. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναπτύξουν επαγγελματικά προφίλ των 
μεταναστριών και να συγκεντρώσουν δεδομένα σχετικά με την ένταξη των μεταναστριών 
στην αγορά εργασίας·

27. τονίζει την ανάγκη προσδιορισμού, κοινής χρήσης και προώθησης της ανταλλαγής των 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και των τρίτων χωρών που εφαρμόζουν 
τις πιο ισότιμες, από πλευράς φύλων, πολιτικές μετανάστευσης·

28. τονίζει την ανάγκη να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το Ευρωπαϊκό Έτος 
των Πολιτών 2013 προκειμένου να εστιαστεί το ενδιαφέρον στην ελεύθερη κινητικότητα 
και την πλήρη συμμετοχή των μεταναστριών στην ευρωπαϊκή κοινωνία.
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