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Σχέδιο γνωμοδότησης (PE 353.562v01-00)
Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου
Δεσμοί μεταξύ της νόμιμης και της παράνομης μετανάστευσης και της ενσωμάτωσης των 
μεταναστών
((2004/2137(ΙΝΙ))

Τροπολογία: Emine Bozkurt

Τροπολογία 1
Παράγραφος 1

1. σημειώνοντας ότι, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, οι γυναίκες νόμιμοι 
μετανάστες στην Ευρωπαϊκή  Ένωση ανέρχονται στο 4% του συνολικού πληθυσμού 
της και ότι το ποσοστό απασχόλησής τους ανέρχεται μόλις στο 44% ενώ το ποσοστό 
ανεργίας στο 19%, καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν περαιτέρω τις υπάρχουσες 
δομές και όργανα, ιδίως όσον αφορά την ένταξη των γυναικών μεταναστών στα 
συστήματα εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, την αναγνώριση 
επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων τους, την πρόσβασή τους στην αγορά 
εργασίας και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητάς τους· καλεί επίσης την Επιτροπή 
να εξετάσει τη διάσταση αυτή στα πλαίσια της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την 
απασχόληση και την κοινωνική ενσωμάτωση· ζητεί από τα κράτη μέλη να 
αναλάβουν δράση στον τομέα αυτό εφόσον διαπιστώσουν ότι οι δομές και τα μέσα 
που υπάρχουν είναι αναποτελεσματικές ή ανεπαρκείς· θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό 
να μπορούν οι γυναίκες με υψηλή εκπαίδευση να ζουν σύμφωνα με τις υψηλές 
δυνατότητές τους, με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και 
δεξιοτήτων τους και την παροχή πρόσβασης σε γλωσσική εκπαίδευση·
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Τροπολογία: Astrid Lulling

Τροπολογία 2
Παράγραφος 2

2. (διαγραφή) καλεί τα κράτη μέλη (διαγραφή) να εξασφαλίζουν ότι οι νόμιμες 
μετανάστριες εργαζόμενες δεν εργάζονται σε αδήλωτη εργασία, ιδίως σε 
ορισμένους κλάδους όπως οι υπηρεσίες καθαρισμού και τα νοικοκυριά, και ότι 
απολαμβάνουν ασφαλές εργασιακό νομικό καθεστώς στις  χώρες υποδοχής 
(διαγραφή)· η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας για τη μετατροπή της σε νόμιμη 
απασχόληση αποτελεί βασική συνιστώσα της μεταναστευτικής πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία: Maria Carlshamre

Τροπολογία 3
Παράγραφος 2α (νέα)

2α. επισημαίνει ότι οι μετανάστριες, νόμιμες ή παράνομες, που εργάζονται στις γκρίζες 
ζώνες της οικονομίας δεν έχουν καμία κοινωνική και οικονομική προστασία και 
ζητεί από τα κράτη μέλη να εντείνουν την ενίσχυση και τη χρηματοδότησή τους για 
να εξασφαλίσουν την προστασία των γυναικών αυτών έναντι οιασδήποτε μορφής 
εκμετάλλευσης και βίας·

Or. en

Τροπολογία: Emine Bozkurt

Τροπολογία 4
Παράγραφος 3

3. έχοντας ως στόχο τον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης και την οικονομική και 
κοινωνική ένταξη των γυναικών νομίμων μεταναστών, καλεί την Επιτροπή να προβλέψει 
χρηματοδότηση προγραμμάτων ειδικών για τις γυναίκες σχετικά με  τη χορήγηση 
πληροφοριών  για τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής των μεταναστών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τη δημιουργία κέντρων κατάρτισης (διαγραφή) για τις δεξιότητες για 
τις οποίες υπάρχει ανάγκη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την εκμάθηση της γλώσσας της 
χώρας υποδοχής, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους και την εξοικείωση με το 
ευρύτερο κοινωνικό-πολιτισμικό περιβάλλον·

Or. en
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Τροπολογία: Maria Carlshamre

Τροπολογία 5
Παράγραφος 3α (νέα)

3α. επισημαίνει τη σχέση μεταξύ εμπορίας ανθρώπων και παράνομης μετανάστευσης 
και ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει πρακτική και οικονομική βοήθεια  για τις 
χώρες καταγωγής και τα προγράμματα που εφαρμόζονται σε αυτές, με στόχο την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία: Maria Carlshamre

Τροπολογία 6
Παράγραφος 3β (νέα)

3β. αναγνωρίζει ότι πολλές γυναίκες που πέφτουν θύματα εμπορίας ζουν στο έδαφος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως παράνομες μετανάστριες και ότι στην πλειοψηφία 
τους δεν έχουν πρόσβαση σε νομική ή κοινωνική προστασία· ζητεί από τα κράτη 
μέλη να αναγνωρίσουν την κατάστασή τους και να θεωρήσουν τη μόνιμη παραμονή 
ως κατάλληλο μέσο για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία: Astrid Lulling

Τροπολογία 7
Παράγραφος 4

4. (διαγραφή) καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τον διάλογο και τη συνεργασία με τις 
οργανώσεις των μεταναστών και τις θρησκευτικές κοινότητες, ώστε να διασφαλισθεί 
ότι κατανοούν και σέβονται τους θεμελιώδεις κανόνες και αξίες της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας (ισότητα των δύο φύλων, ατομικά δικαιώματα για εργασία, υγεία, 
εκπαίδευση, ποιότητα ζωής, ψυχαγωγία, οικονομική αυτοτέλεια κ.ά.) και συμβάλλουν 
στην ένταξη των μελών τους, ιδίως των γυναικών, στο νέο περιβάλλον·

Or. fr
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Τροπολογία: Maria Carlshamre

Τροπολογία 8
Παράγραφος 4

4. έχοντας επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι νεοαφικνούμενοι 
μετανάστες και ιδιαίτερα οι γυναίκες, καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τον διάλογο 
και τη συνεργασία με τις οργανώσεις των μεταναστών και τις θρησκευτικές 
κοινότητες, ώστε να διασφαλισθεί ενημέρωση, κατάρτιση και εκπαίδευση με στόχο 
την υποστήριξη της συμμετοχής και της ένταξης των γυναικών στην πολιτική, 
οικονομική και κοινωνική ζωή και την ενίσχυση των δικαιωμάτων τους στην 
εκπαίδευση, την εργασία, την οικονομική ανεξαρτησία και την υγεία, καθώς και 
του δικαιώματος στη σεξουαλική ζωή·

Or. en

Τροπολογία: Emine Bozkurt

Τροπολογία 9
Παράγραφος 4

4. έχοντας επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι νεοαφικνούμενοι 
μετανάστες και ιδιαίτερα οι γυναίκες, καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τον διάλογο 
και τη συνεργασία με τις οργανώσεις των μεταναστών και τις θρησκευτικές 
κοινότητες, ώστε να διασφαλισθεί ότι κατανοούν και σέβονται τους θεμελιώδεις 
κανόνες και αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (διαγραφή) και συμβάλλουν στην 
ένταξη των μελών τους, ιδίως των γυναικών, στο νέο περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 10
Παράγραφος 4α (νέα)

4α. τονίζοντας με ανησυχία ότι ένα από τα κύρια προβλήματα των γυναικών 
μεταναστών παραμένει το πρόβλημα των γλωσσικών δεξιοτήτων και με δεδομένο 
ότι το 50% των γυναικών μεταναστών δεν προχώρησε πέραν της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης, ενώ μόλις 17% πέρασε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καλεί τα κράτη  
μέλη να προωθήσουν την πρόσβαση των νέων γυναικών μεταναστών στα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των χωρών υποδοχής και να συνεχίσουν 
τις πρωτοβουλίες ένταξής τους στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού 
μέσω των προγραμμάτων Socrates, Leonardo Da Vinci, Πολιτισμός και Νεολαία·
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Τροπολογία: Lissy Gröner

Τροπολογία 11
Παράγραφος 5α (νέα)

5α. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την αύξηση των εγκλημάτων για λόγους τιμής και 
τη δίωξη των μεταναστριών λόγω θρησκομανίας και απάνθρωπων παραδόσεων 
και ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αντιμετωπίσουν τα θέματα αυτά 
με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και να διασφαλίζουν προστασία για τις γυναίκες 
που απειλούνται.
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