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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. σημειώνοντας ότι, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία1, 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·

2. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες νόμιμοι μετανάστες εργάζονται κυρίως σε κλάδους 
της σκιώδους οικονομίας και αδήλωτης εργασίας (γεωργία, τροφοδοσία, υπηρεσίες 
καθαρισμού, οικιακές εργασίες), καλεί τα κράτη μέλη, στα πλαίσια των διμερών 
συμφωνιών εργασίας για την εισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών ή άλλων μεθόδων, να
εξασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενες που γίνονται δεκτές απολαμβάνουν ασφαλές εργασιακό 
νομικό καθεστώς2 στις  χώρες υποδοχής και ότι δεν υφίστανται διακρίσεις σύμφωνα με το 
κοινοτικό κεκτημένο· η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας σε νόμιμη απασχόληση 
αποτελεί βασική συνιστώσα στην καταπολέμηση της παράνομης οικονομικής  
μετανάστευσης της οποίας συχνά είναι θύμα οι γυναίκες·

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 στις χώρες καταγωγής 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·

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 (ισότητα των δύο φύλων, ατομικά δικαιώματα για εργασία, 

  
1 Eurostat, Statistics in Focus , Theme 3-2/2003, σελ. 1.
2 Η νομοθεσία της  Ευρωπαϊκής Ένωσης. προβλέπει ήδη ορισμένα δικαιώματα (Κανονισμός αριθ. 1408/71 (ΕΕ 
L 149 της 5.7.1971, σελ. 2) για την εφαρμογή των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, oδηγίες 2000/43/ΕΚ (ΕΕ 
L 180 της 19.7.2000, σελ. 22) και 2000/78/ΕΚ (ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σελ. 16) κατά της διακριτικής 
μεταχείρισης). Επιπλέον υπάρχει σειρά οδηγιών που αφορούν ζητήματα όπως η ασφάλεια και η υγεία στην 
εργασία καθώς και οι  συνθήκες εργασίας που εφαρμόζονται σε όλους τους εργαζομένους ανεξαρτήτως 
υπηκοότητας.
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υγεία, εκπαίδευση, ποιότητα ζωής, ψυχαγωγία, οικονομική αυτοτέλεια κ.ά.) και 
συμβάλλουν στην ένταξη των μελών τους, ιδίως των γυναικών, στο νέο περιβάλλον·

5. καλεί την Επιτροπή, στα πλαίσια της δέσμευσής της να εκπονήσει ετήσια στατιστική 
μελέτη για τη μετανάστευση στην οποία να αναλύονται οι κύριες μεταναστευτικές τάσεις 
στα κράτη μέλη και να περιλαμβάνονται δείκτες, αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα 
καθώς και στοιχεία για τις γυναίκες μετανάστες, ώστε να υπάρχει συγκεκριμένη 
αποτύπωση της θέσης και των προβλημάτων που αυτές αντιμετωπίζουν.
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