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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 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 ΕΕ έχει την εξουσία να καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες υπήκοοι τρίτων χωρών εισέρχονται και διαμένουν νόμιμα σε ένα κράτος μέλος, 
μεταξύ άλλων για σκοπούς οικογενειακής επανένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα να καθορίζουν τον επιτρεπόμενο αριθμό υπηκόων 
τρίτων χωρών που εισέρχονται στο έδαφός τους για αναζήτηση εργασίας.

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά εργασίας και η κοινωνική πολιτική διαδραματίζουν 
καίριο ρόλο στη μετανάστευση για εργασιακούς λόγους·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημογραφικές αλλαγές επιφέρουν σταδιακά ποιοτικές 
ελλείψεις στην αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να βρεθούν άτομα με 
τα κατάλληλα προσόντα, και, ότι με τις ισχύουσες  ολοένα και δυσμενέστερες 
δημογραφικές τάσεις, υπάρχουν επίσης ποσοτικές ελλείψεις, δηλαδή μια γενική 
ανεπάρκεια όσον αφορά τον αριθμό των ατόμων που επιθυμούν και είναι σε θέση να 
αναλάβουν θέση εργασίας, ανεξάρτητα από το αν καταβάλλονται ή όχι προσπάθειες για 
την προσαρμογή της προσφοράς όσον αφορά τις ικανότητες και τις γνώσεις που 
ζητούνται·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετανάστες που προσελκύει η ΕΕ είναι πολύ λιγότερο 
εξειδικευμένοι από ό, τι θα έπρεπε, έχοντας κατά νου τη θέση της ΕΕ στη διεθνή 
σκηνή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από όλους τους μετανάστες που κατοικούν στις χώρες 
του ΟΟΣΑ την περίοδο 2015-16, μόλις το 25 % των εργαζομένων με υψηλό μορφωτικό 
επίπεδο επιλέγουν έναν προορισμό της ΕΕ1·

1. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 79 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η ΕΕ θα πρέπει να επιδιώξει μια μεταναστευτική πολιτική που θα αποσκοπεί 
στην εξασφάλιση δίκαιης μεταχείρισης των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν 
νόμιμα στην ΕΕ·

2. επισημαίνει ότι η δημογραφική αλλαγή επιφέρει αυξημένη ζήτηση για εργαζομένους σε 
συγκεκριμένα επαγγέλματα, για παράδειγμα σε τομείς όπως η περίθαλψη για τους 
ηλικιωμένους και η μακροχρόνια περίθαλψη·

3. υπογραμμίζει ότι η διατήρηση της προσωρινής διαμονής όταν δεν είναι - π.χ. στην 
περίπτωση εποχικά εργαζομένων ή στον τομέα των ΤΠΕ - σημαίνει συχνά ότι η 
κατάσταση των εργαζομένων που εμπλέκονται δεν συνάδει με τη σχετική νομοθεσία 
και τους κανόνες κινητικότητας, και σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε χαμηλότερα 
επίπεδα διαβίωσης και συνθήκες εργασίας,  και σε πιθανές παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

4. τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η συλλογή δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με 

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0635&from=EN 
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την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ με την παροχή στήριξης σε δίκτυα εμπειρογνωμόνων 
και έρευνας, και μέσω της παρουσίασης στατιστικών από τα κράτη μέλη·

5. τονίζει την ανάγκη καταπολέμησης του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των υπηκόων 
των κρατών μελών και των υπηκόων τρίτων χωρών, μέσω της διασφάλισης της ίσης 
μεταχείρισης και της λήψης μέτρων για την πρόληψη της εκμετάλλευσης των 
εργαζομένων.


