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Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με την 
ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα τη μετανάστευση, την ένταξη και την 
απασχόληση1

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη Α

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα έπρεπε να είναι καθήκον της ΕΕ, για τη βελτίωση της 
διαχείρισης της μετανάστευσης εργαζομένων στα κράτη μέλη, να αναπτύξει 
κοινούς όρους και κανόνες για την είσοδο και παραμονή μεταναστών εργαζομένων 
και για την οικονομική μετανάστευση·

Or. en

  
1 ΕΕ C 92 E της 16.4.2004, σελ. 390.
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη Β

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική μετανάστευση αποτελεί μέρος της λύσης για
το δημογραφικό πρόβλημα ή τις οικονομικές δυσκολίες της Ευρώπης, εκτιμώντας 
εξάλλου τις προσπάθειες που απομένουν να γίνουν όσον αφορά την εύρεση νέων 
λύσεων στον τομέα της οικονομικής πολιτικής και της αγοράς εργασίας, που θα 
αφορούν κυρίως την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικού και οικογενειακού βίου για 
τους άνδρες και τις γυναίκες, και όσον αφορά την επιδίωξη ίσης αμοιβής για ίση 
εργασία για τους άνδρες και τις γυναίκες, προκειμένου να ανταποκριθούν στις 
προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης·

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη Γα (νέα)

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αποτελούν μια διόλου αμελητέα αλλά 
σημαντική πλειοψηφία των μεταναστών, περιλαμβανομένων των μεταναστών 
δεύτερης και τρίτης γενιάς, των αιτούντων άσυλο και των λαθρομεταναστών·

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη Γβ (νέα)

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες είναι θύματα διακρίσεων τόσο λόγω φύλου όσο 
και λόγω προέλευσης, και υπογραμμίζοντας ότι αυτές οι διακρίσεις πλήττουν 
επίσης μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς, ασχέτως του βαθμού ένταξής τους·

Or. en
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Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 6
Παράγραφος 1α (νέα)

1α. σημειώνει ότι οι νόμιμες μετανάστριες απασχολούνται κυρίως στις γκρίζες ζώνες 
της οικονομίας και σε αδήλωτη εργασία (γεωργία, υπηρεσίες τροφοδοσίας, 
υπηρεσίες καθαρισμού, οικιακή εργασία)· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν, 
μέσω των διμερών εργασιακών συμφωνιών που διευκολύνουν την εισδοχή 
υπηκόων τρίτων χωρών, ή με άλλες μεθόδους, ότι οι εργαζόμενοι που εισέρχονται
απασχολούνται σε ένα ασφαλές νομικό πλαίσιο στις χώρες υποδοχής και δεν
υφίστανται διακρίσεις, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία· φρονεί ότι η 
μετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε νόμιμη απασχόληση αποτελεί ουσιαστικό 
παράγοντα για την καταπολέμηση της παράνομης οικονομικής μετανάστευσης, 
θύματα της οποίας είναι συχνά οι γυναίκες·

Or. en

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 7
Παράγραφος 2α (νέα)

2α. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της υποχρέωσής της να εκπονήσει μια ετήσια 
στατιστική έκθεση για τη μετανάστευση με στατιστική ανάλυση των κυριότερων 
μεταναστευτικών τάσεων στα κράτη μέλη, να συμπεριλάβει δείκτες, αξιόπιστα και 
συγκριτικά δεδομένα και στοιχεία για τις οικονομικές μετανάστριες, προκειμένου 
να αποκτήσει μια συγκεκριμένη εικόνα της θέσης τους και των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 8
Παράγραφος 3

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την εφαρμογή της αρχής 
της μη διάκρισης, για τον σεβασμό των θεμελιωδών κοινωνικών και οικονομικών 
δικαιωμάτων και κυρίως της ισότητας των αμοιβών μεταξύ των ευρωπαίων 
εργαζομένων και των μεταναστών εργαζομένων, καθώς και μεταξύ των γυναικών και 
των ανδρών που προέρχονται από τρίτες χώρες και εισέρχονται στην κοινοτική αγορά 
εργασίας·

Or. fr
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 9
Παράγραφος 3α (νέα)

3α. επισημαίνει ότι η ανεργία είναι συχνά υψηλότερη για τις γυναίκες παρά για τους 
άνδρες μετανάστες, σημειώνει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους τρόπους 
καλύτερης ένταξής τους, στην ύπαρξη διαθέσιμων κέντρων παιδικής φροντίδας, 
καθώς και ειδικών πολιτιστικών και εκπαιδευτικών κέντρων συνάντησης κλπ.· εάν 
ληφθεί υπόψη η διάσταση του φύλου, το έργο της καλύτερης ένταξης των 
μεταναστών θα είναι περισσότερο εστιασμένο και, συνεπώς, περισσότερο 
αποτελεσματικό·

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 10
Παράγραφος 3β (νέα)

3β. τονίζει τη σημασία της ύπαρξης διαθέσιμων και δωρεάν συμβουλευτικών 
υπηρεσιών για μετανάστριες, δηλαδή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών 
κέντρων ειδικά για γυναίκες, τα οποία να ασχολούνται με τη γενική και την 
αναπαραγωγική υγεία, τα δικαιώματα των γυναικών, την απασχόληση, κλπ., και 
υπογραμμίζει ότι οι συμβουλευτικές υπηρεσίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη 
διάσταση του φύλου και την πολιτισμική διάσταση (π.χ. να διευθύνονται από 
γυναίκες με γνώση των χωρών προέλευσης των μεταναστριών όσον αφορά τον 
πολιτισμό, τα οικογενειακά πρότυπα κλπ.)·

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 11
Παράγραφος 5

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ισότητα των φύλων στα 
μέτρα που συνοδεύουν (διαγραφή) τους μετανάστες εργαζόμενους  (διαγραφή), καλεί 
τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να θεσπίσουν και να συνεργαστούν όσον αφορά 
τα κανονιστικά συστήματα, ποιοτικά και ποσοτικά, για νόμιμη είσοδο στην 
Ευρώπη, για να τα προσφέρουν στις χώρες προέλευσης και διέλευσης στις οποίες 
διαπιστώνονται τα κύρια ρεύματα παράνομης μετανάστευσης, προκειμένου να 
εδραιώσουν συνεργασίες ενόψει της σύναψης συμφωνιών για την επανεισδοχή, τη 
διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων και την καταπολέμηση της παράνομης 
μετανάστευσης·

Or. en
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 12
Παράγραφος 7α (νέα)

7α. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να ενθαρρύνουν 
την οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ένταξη των μεταναστών, ανδρών ή 
γυναικών, ιδίως μέσω της εξοικείωσης με τη γλώσσα και τις θεμελιώδεις αξίες της 
κοινωνίας της χώρας υποδοχής.

Or. fr


