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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:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική μετανάστευση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, εάν 
όλοι οι πολίτες της ΕΕ δεν επωφελούνται, στην πράξη, της αρχής της ελεύθερης 
κυκλοφορίας, ότι μια κοινή πολιτική στον τομέα της οικονομικής μετανάστευσης πρέπει 
υποχρεωτικά να σέβεται τις κοινοτικές πολιτικές στον τομέα της ανάπτυξης και 
εκτιμώντας ότι το Συμβούλιο δεν έχει κατορθώσει να καθορίσει μια κοινή πολιτική 
μετανάστευσης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική μετανάστευση δεν επιλύει 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·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη τις παρόμοιες διακρίσεις των οποίων είναι θύματα οι γυναίκες σε 
πολλές τρίτες χώρες·

1. καλεί την Επιτροπή να λάβει περισσότερο υπόψη κατά την εφαρμογή της «κοινοτικής 
προτίμησης» την ιδιαίτερη κατάσταση των γυναικών στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, 
ειδικότερα στις νέες πηγές απασχόλησης, προκειμένου να ευνοήσει την πρόσβασή τους 
στις κενές θέσεις εργασίας·

2. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πρωτοβουλίες που θα επιτρέψουν ένα μεταβατικό 
στάδιο κατάρτισης για τις γυναίκες που θα προσλαμβάνονται στο εξής στην ευρωπαϊκή 
αγορά εργασίας και οι οποίες διαθέτουν επαρκή βασική κατάρτιση, ώστε να καταλάβουν 
κενές θέσεις εργασίας·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την εφαρμογή της αρχής 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·

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των κρατών 
μελών και των κρατών προέλευσης και να ενημερώσουν τους μετανάστες στη χώρα 
προέλευσής τους σχετικά με τις πραγματικές προοπτικές και τις νόμιμες υποχρεώσεις στη 
χώρα υποδοχής· ζητεί από την Επιτροπή και από τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την 
προξενική και διπλωματική τους διάρθρωση για την καλύτερη διαχείριση των αποφάσεων 
μετανάστευσης και των πραγματικών απαιτήσεων των επιχειρήσεων στη χώρα υποδοχής·
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5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ισότητα των φύλων στα μέτρα 
που συνοδεύουν την επιστροφή των μεταναστών εργαζομένων στη χώρα προέλευσής 
τους με τη λήξη της σύμβασης εργασίας, ιδιαίτερα όσον αφορά την ένταξη ή την 
επανένταξη στην τοπική αγορά εργασίας και την πρόσβαση στη συνεχή κατάρτιση·

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ειδική 
κατάσταση των μεταναστριών με εξαρτώμενα παιδιά, κυρίως όσον αφορά τα δικαιώματα 
που απορρέουν από προσωρινές συμβάσεις εργασίας.


