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17.11.2021 A9-0314/10

Τροπολογία 10
Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Jaak Madison, Peter Kofod
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0314/2021
Abir Al-Sahlani
Πολιτική και νομοθεσία για τη νόμιμη μετανάστευση
2020/2255(INL)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. καλεί την Επιτροπή και άλλα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ να σταματήσουν 
να παραβιάζουν το κυριαρχικό δικαίωμα 
των κρατών μελών να αποφασίζουν και 
να ελέγχουν τη μεταναστευτική πολιτική 
τους και τα συστήματα προσωρινής 
διαμονής τους· τονίζει ότι οι «νόμιμες 
οδοί» ή η «κινητικότητα» για τους 
υπηκόους τρίτων χωρών στα κράτη μέλη 
δεν είναι η απάντηση στην ανάσχεση της 
παράνομης μετανάστευσης·

Or. en
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17.11.2021 A9-0314/11

Τροπολογία 11
Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Jaak Madison, Peter Kofod
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0314/2021
Abir Al-Sahlani
Πολιτική και νομοθεσία για τη νόμιμη μετανάστευση
2020/2255(INL)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι οι υπήκοοι τρίτων 
χωρών που επιθυμούν να υποβάλουν 
αίτηση εργασίας με σκοπό τη νόμιμη 
μετανάστευση σε κράτος μέλος, όπως και 
οι εγκατεστημένοι στην Ένωση εργοδότες 
που αναζητούν δυνητικούς εργαζομένους 
σε τρίτες χώρες, θα επωφελούνταν από τη 
δημιουργία δεξαμενής ταλέντων της 
Ένωσης, η οποία θα αποτελούσε 
ουσιαστικό εργαλείο για την επίτευξη του 
επιδιωκόμενου από την προτεινόμενη 
πράξη σκοπού, καλεί δε την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τη δημιουργία αυτής της 
δεξαμενής ταλέντων στην πρότασή της· 
προτείνει στην Επιτροπή να συμπεριλάβει 
στη δεξαμενή ταλέντων ένα δίκτυο 
ταλέντων εξ αποστάσεως εργασίας της 
Ένωσης, το οποίο θα επιτρέπει στους 
υπηκόους τρίτων χωρών να εργάζονται εξ 
αποστάσεως από κράτος μέλος 
διαφορετικό από εκείνο στο οποίο 
διαμένουν, και προτείνει επίσης στην 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συνεργαστούν για να κατανοήσουν 
καλύτερα τα οφέλη και τις προκλήσεις 
της εξ αποστάσεως πρόσληψης ταλέντων 
υπηκόων τρίτων χωρών, και να 
προωθήσουν τη δίκαιη εξ αποστάσεως 
πρόσληψη διεθνών ταλέντων· επισημαίνει 
ότι ένα τέτοιο δίκτυο θα ήταν 
προαιρετικό για τα κράτη μέλη·

3. υπογραμμίζει ότι η νόμιμη 
μετανάστευση πολιτών υψηλής 
ειδίκευσης στερεί από τις χώρες 
καταγωγής, ιδίως από τις φτωχότερες 
αναπτυσσόμενες χώρες, το ανθρώπινο 
κεφάλαιό τους και παρεμποδίζει σοβαρά 
την οικονομική και κοινωνική τους 
ανάπτυξη στερώντας τους μορφωμένο 
εργατικό δυναμικό· ζητεί να καταβληθούν 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων της «διαρροής εγκεφάλων» 
και της «προσέλκυσης εγκεφάλων» 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα 
βασικά αίτια της μετανάστευσης· 
υπογραμμίζει ότι η κακή διακυβέρνηση, η 
διαφθορά και η δημογραφική έκρηξη σε 
διάφορες περιοχές είναι τα κύρια αίτια 
μετανάστευσης· ζητεί μια πολιτική για 
την καταπολέμηση αυτών των βασικών 
αιτιών·

Or. en
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17.11.2021 A9-0314/12

Τροπολογία 12
Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Jaak Madison, Peter Kofod
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0314/2021
Abir Al-Sahlani
Πολιτική και νομοθεσία για τη νόμιμη μετανάστευση
2020/2255(INL)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. υπενθυμίζει τα υψηλά επίπεδα 
ανεργίας στην Ένωση, ιδίως μεταξύ των 
νέων και του ανειδίκευτου εργατικού 
δυναμικού· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με 
τη Eurostat, η ανεργία στην ΕΕ-27 
ανήλθε στο 7,3% τον Μάρτιο του 2021· 
θεωρεί ότι πολλοί άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων σε μεγάλο βαθμό 
ανέργων υπηκόων τρίτων χωρών, δεν 
εμφανίζονται στα εθνικά προγράμματα 
εργασίας και, κατά συνέπεια, δεν 
περιλαμβάνονται στα εν λόγω αριθμητικά 
στοιχεία της Eurostat για την ανεργία·

Or. en
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17.11.2021 A9-0314/13

Τροπολογία 13
Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Jaak Madison, Peter Kofod
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0314/2021
Abir Al-Sahlani
Πολιτική και νομοθεσία για τη νόμιμη μετανάστευση
2020/2255(INL)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. στηρίζει τη δήλωση της Επιτροπής 
στην ανακοίνωσή της, της 23ης 
Σεπτεμβρίου 2020, σχετικά με ένα νέο 
Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το 
Άσυλο, όσον αφορά τη βελτίωση της 
βραχυπρόθεσμης κινητικότητας καλή τη 
πίστει, η οποία θα μπορούσε να 
συμπληρώσει τις νόμιμες οδούς, ιδίως με 
σκοπό την έρευνα ή μελέτη, προκειμένου 
να βελτιωθεί η συνεργασία σε πρώιμο 
στάδιο με τρίτες χώρες, και ζητεί από την 
Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω 
αυτήν την κατεύθυνση·

4. προειδοποιεί ότι η δήλωση της 
Επιτροπής στην ανακοίνωσή της, της 23ης 
Σεπτεμβρίου 2020, σχετικά με ένα νέο 
Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το 
Άσυλο, όσον αφορά τη βελτίωση της 
βραχυπρόθεσμης κινητικότητας καλή τη 
πίστει, η οποία θα μπορούσε να 
συμπληρώσει τις νόμιμες οδούς 
νομιμοποιώντας την παράνομη 
μετανάστευση, δεν θα μειώσει τη 
μετανάστευση στην Ευρώπη, αλλά θα 
προκαλέσει περαιτέρω αύξηση της 
μαζικής μετανάστευσης και ζητεί από την 
Επιτροπή να σταματήσει να οδεύει προς 
αυτήν την κατεύθυνση·
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17.11.2021 A9-0314/14

Τροπολογία 14
Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Jaak Madison, Peter Kofod
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0314/2021
Abir Al-Sahlani
Πολιτική και νομοθεσία για τη νόμιμη μετανάστευση
2020/2255(INL)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί την Επιτροπή να 
χρηματοδοτήσει την ανέγερση υλικών 
εμποδίων στα εξωτερικά σύνορα της 
Ένωσης, προκειμένου να αποτραπεί η 
παράνομη είσοδος μεταναστών, όπως 
αιτήθηκαν 12 κράτη μέλη·

Or. en


