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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά  με τη γυναικεία μετανάστευση: ο ρόλος και η θέση των μεταναστριών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
(2006/2010(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΚ για την καταπολέμηση των διακρίσεων,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 63 της Συνθήκης ΕΚ, το οποίο αναθέτει στην Κοινότητα 
εξουσίες και αρμοδιότητες στους τομείς της μετανάστευσης και του ασύλου,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 
Τάμπερε της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 1999, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Λάκεν 
της 14ης και 15ης Δεκεμβρίου 2001, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Σεβίλλης της 21ης 
και 22ας Ιουνίου 2002 και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης της 19ης και 
20ής Ιουνίου 2003,  

– έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο "Για μια κοινοτική 
προσέγγιση της διαχείρισης της οικονομικής μετανάστευσης" (COM(2004)0811),

– έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο "Για το μέλλον του 
ευρωπαϊκού δικτύου μετανάστευσης" (COM(2005)0606),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Μετανάστευση, ένταξη και 
απασχόληση" (COM(2003)0336), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος-
πλαισίου για την αλληλεγγύη και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών κατά την 
περίοδο 2007-2013 (COM(2005)0123),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Η σχέση μετανάστευσης-
ανάπτυξης: ορισμένες συγκεκριμένες κατευθύνσεις" (COM(2005)0390),

– έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη σύσταση του Ταμείου Προσφύγων για την περίοδο 2008-2013 στο 
πλαίσιο του γενικού προγράμματος "Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών 
ροών" (2005/0046 (COD)-(SEC(2005)0435),

– έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων για την 
περίοδο 2007-2013 στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος "Αλληλεγγύη και διαχείριση 
των μεταναστευτικών ροών" (2005/0047 (COD) - (SEC(2005)0435),

– έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης των υπηκόων τρίτων 
χωρών για την περίοδο 2007-2013 στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος "Αλληλεγγύη 
και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών" (2005/0048(CNS) - {SEC(2005)0435},
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– έχοντας υπόψη την Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφών για την περίοδο 2008-
2013 στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος "Αλληλεγγύη και διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών" (2005/0049(COD) - (SEC(2005)0435),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Κοινό πρόγραμμα για την 
ένταξη. Πλαίσιο σχετικά με την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση"  (COM(2005)0389),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής " Σχέδιο πολιτικής για τη νόμιμη 
μετανάστευση" (COM(2005)0669), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής " Μέτρα προτεραιότητας για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετανάστευσης: Πρώτος απολογισμός μετά το 
Hampton Court" (COM(2005)0621), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Θεματικό πρόγραμμα για τη 
συνεργασία με τρίτες χώρες στους τομείς της μετανάστευσης και του ασύλου"  
(COM(2006)0026),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, για την 
εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ατόμων, ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, 
σχετικά με το δικαίωμα της επανένωσης, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/109/ΕΚ  του Συμβουλίου, της 23ης Ιανουαρίου 2004, 
σχετικά με το καθεστώς κατοίκου μακράς διαρκείας υπέρ των υπηκόων τρίτων χωρών, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για 
θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων 
τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς 
προστασίας για άλλους λόγους,

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για τη μετανάστευση και τη διεθνή 
προστασία, COM(2005)0375 τελικό, 2005/0156(COD),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την ένταξη των 
μεταναστών στην Ευρώπη με τη βοήθεια της πολυγλωσσικής εκπαίδευσης και των 
σχολείων1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουνίου 2005 σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ 
νόμιμης και παράνομης μετανάστευσης και με την ένταξη των μεταναστών2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2004 για την κατάσταση των γυναικών 

  
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0385
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0235



PR\616105EL.doc 5/12 PE 374.229v01-00

EL

που προέρχονται από μειονοτικές ομάδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση1,

– έχοντας υπόψη το πρόγραμμα της Χάγης, το οποίο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο στις 4 Νοεμβρίου 2004 και όριζε τους στόχους προς υλοποίηση στο χώρο 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης για την περίοδο 2005-2010,

– έχοντας υπόψη την άτυπη υπουργική συνάντηση στο Groningen στις 9 Νοεμβρίου 2004, 
όπου συναντήθηκαν για πρώτη φορά υπουργοί αρμόδιοι για την πολιτική ένταξης,

– έχοντας υπόψη τις κοινές βασικές αρχές για την ένταξη, που εγκρίθηκαν από το 
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 19 Νοεμβρίου 20042,

– έχοντας υπόψη το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 
ιδιαίτερη αναφορά στα άρθρα του 18, 20, 21 και 22,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

- έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των 
Φύλων (A6-0000/2006),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γυναικεία μετανάστευση αυξάνει συνεχώς στην Ε.Ε. και 
αποτελεί περίπου το 54% του συνόλου των μεταναστών, καλύπτοντας ένα ολοένα
ευρύτερο πεδίο κατηγοριών (οικονομική μετανάστευση, οικογενειακή επανένωση, 
προσφυγική μετανάστευση, παράνομη μετανάστευση, άσυλο),

B. σημειώνοντας ότι οι μετανάστριες αντιμετωπίζουν κατά γενικό κανόνα σημαντικά 
προβλήματα ενσωμάτωσης, κυρίως δυσχερή πρόσβαση στην αγορά εργασίας, χαμηλά 
ποσοστά απασχόλησης και υψηλά ποσοστά ανεργίας, απασχόληση σε θέσεις χαμηλών 
αμοιβών ή σε κλάδους της σκιώδους οικονομίας και αδήλωτης εργασίας, περιορισμένες 
γλωσσικές δεξιότητες, χαμηλή συμμετοχή στη βασική και κυρίως στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, περιορισμένη συμμετοχή στην κοινωνική, πολιτική, συνδικαλιστική και 
πολιτιστική ζωή της χώρας υποδοχής, φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό,

Γ. υπογραμμίζοντας ότι οι μετανάστριες αντιμετωπίζουν συχνά σοβαρές διακρίσεις ως 
εξαρτημένα άτομα από το νομικό καθεστώς του συζύγου, αλλά και λόγω της νοοτροπίας, 
των αρνητικών στερεοτύπων και πρακτικών που επικρατούν στις κοινωνίες υποδοχής· 
σημειώνοντας, δε, ότι σε ορισμένες κοινότητες αντιμετωπίζουν κρίσιμα προβλήματα,
όπως οι αναγκαστικοί γάμοι και τα εγκλήματα τιμής,

Δ. τονίζοντας ότι, βάσει των τελευταίων εκθέσεων αξιολόγησης των εθνικών πολιτικών 
ένταξης των μεταναστών, η διάσταση του φύλου δεν φαίνεται να λαμβάνεται 
συστηματικά υπόψη τόσο σε επίπεδο εφαρμοσμένων πολιτικών όσο και σε επίπεδο 
συλλογής δεδομένων, 

1. φρονεί ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή 
πρέπει να εφαρμόσει αποτελεσματικές πολιτικές υποδοχής και ένταξης των μεταναστών 

  
1 ΕΕ C 102 τις 28.4.2004, σελ. 35
2 Έγγραφο 14615/04 της 19ης Νοεμβρίου 2004.
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και ιδιαίτερα των γυναικών, οι οποίες αποτελούν πλέον την πλειοψηφία αυτών, 
μεταναστεύοντας προς την Ε.Ε. για ολοένα και πιο ποικίλους λόγους (οικονομική, 
προσφυγική, παράνομη μετανάστευση, άσυλο, οικογενειακή επανένωση)· χαιρετίζει την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής, να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για το "Κοινό 
Πρόγραμμα - Πλαίσιο για την Ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ε.Ε ", τονίζοντας 
ότι οποιεσδήποτε ενέργειες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες που 
συνδέονται με το φύλο και την κατάσταση των γυναικών·

2. αναγνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νεοαφικνούμενοι μετανάστες, ιδίως δε 
οι γυναίκες· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις δομές και τις κοινωνικές υπηρεσίες 
για την ομαλή εγκατάσταση αλλά και την ενημέρωση όσον αφορά τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις αρχές και τη νομοθεσία τους·

3. καλεί τα κράτη μέλη, στα πλαίσια των διμερών συμφωνιών εργασίας για την εισδοχή 
υπηκόων τρίτων χωρών ή άλλων μεθόδων, να εξασφαλίζουν ότι οι μετανάστριες 
απολαμβάνουν ασφαλές και αυτόνομο εργασιακό νομικό καθεστώς2 στις χώρες υποδοχής 
και ότι δεν υφίστανται διακρίσεις, σύμφωνα με το κοινοτικό κεκτημένο·

4. καλεί τα κράτη μέλη στα πλαίσια των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την Απασχόληση και 
την Κοινωνική Ένταξη να συμπεριλάβουν δράσεις με στόχο την προώθηση της 
συμμετοχής των μεταναστριών στην αγορά εργασίας, την καταπολέμηση της αδήλωτης 
εργασίας, το σεβασμό των κοινωνικών τους δικαιωμάτων (ισότητα στις αμοιβές, 
κοινωνική ασφάλιση, συνταξιοδοτικά δικαιώματα κ.α.), την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας, την προστασία των ηλικιωμένων μεταναστριών από τη φτώχεια και 
τον αποκλεισμό, αλλά και την προώθηση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων και 
συνδικάτων στις διαδικασίες κοινωνικής και οικονομικής ένταξής τους·

5. καλεί τα κράτη μέλη να προαγάγουν την πρόσβαση των νεαρών μεταναστριών στα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των χωρών υποδοχής, να προωθήσουν τη 
συμμετοχή τους στα προγράμματα Socrates, Leonardo Da Vinci, Πολιτισμός και 
Νεολαία· θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναγνωρίσουν τα επαγγελματικά 
προσόντα και τις δεξιότητες των γυναικών (ιδίως τα επιστημονικά πτυχία) και να 
διασφαλίσουν την πρόσβασή τους στην γλωσσική κατάρτιση, κάτι που θα τους επιτρέψει 
καλύτερη ενσωμάτωση·

6. καλεί τα κράτη μέλη να δείξουν ιδιαίτερη ευαισθησία στο ζήτημα της ενθάρρυνσης της 
συμμετοχής των μεταναστριών στην κοινωνική και πολιτική ζωή, σύμφωνα με τις εθνικές 
νομοθεσίες και τις δυνατότητες που απορρέουν από αυτές·

7. τονίζει τον ολοένα και αυξανόμενο ρόλο που καλούνται να παίξουν οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές στη διαδικασία ενσωμάτωσης των μεταναστριών, αντιμετωπίζοντας 
τα ιδιαίτερα προβλήματά τους (στέγαση, γκετοποίηση, εγκληματικότητα, πρόσβαση στις 
δημόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες, στις υπηρεσίες υγείας, μέριμνας και φύλαξης παιδιών 

  
2 Η νομοθεσία της  Ευρωπαϊκής Ένωσης. προβλέπει ήδη ορισμένα δικαιώματα  για την εφαρμογή των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 (ΕΕ L 149, 5.7.1971, σελ. 2) και κατά 
της διακριτικής μεταχείρισης (οδηγίες 2000/43/ΕΚ (ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σελ. 22) και 2000/78/ΕΚ (ΕΕ L 
303, 2.12.2000, σελ. 16)). 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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κ.α), αλλά και το ρόλο των ΜΚΟ που ασχολούνται με την παροχή συμβουλών, 
ενημέρωσης και στήριξης των γυναικών μεταναστριών.

8. ζητεί από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις χώρες καταγωγής συστηματική και 
υπεύθυνη ενημέρωση στους πληθυσμούς τους για τις μεταναστευτικές πολιτικές και 
προκλήσεις της Ε.Ε., τις δυνατότητες και τις υποχρεώσεις των μεταναστών στις χώρες 
υποδοχής, ανδρών και γυναικών, με στόχο την αποφυγή των αρνητικών συνεπειών της 
παράνομης μετανάστευσης αλλά και της εκμετάλλευσης των μεταναστριών στις χώρες 
υποδοχής·

9. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε μία ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των 
εφαρμοσμένων πολιτικών και δράσεων υπέρ των μεταναστριών μέσω των υφιστάμενων 
χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες, 
πρωτοβουλία EQUAL, ευρωπαϊκά προγράμματα στους τομείς της εκπαίδευσης, της 
απασχόλησης, της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων) 

10. χαιρετίζει το γεγονός ότι, στα πλαίσια της δράσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης, ως 
ένας από τους κύριους ειδικούς στόχους καταγράφεται η υποχρέωση των φορέων 
παροχής υπηρεσιών των κρατών μελών να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των 
διαφόρων ομάδων υπηκόων τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και των 
παιδιών·

11. χαιρετίζει την απόφαση καθιέρωσης του 2007 ως έτους κατά των διακρίσεων και του 
2008 ως έτους διαπολιτισμικού διάλογου που πρέπει να αξιοποιηθούν  για 
ευαισθητοποίηση σε θέματα διακρίσεων κατά των γυναικών, αλλά και ευρύτερης 
ενημέρωσης της κοινωνίας για τη θέση και το ρόλο των μεταναστριών, του πολιτισμού
τους και των επιδιώξεών τους στις χώρες υποδοχής·

12. τονίζει ότι οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές πρέπει να έχουν ανοικτό διάλογο 
επικοινωνίας και συνεργασίας με τις κοινότητες και τα δίκτυα των μεταναστών για να 
προλαμβάνονται και να αντιμετωπίζονται πρακτικές εις βάρος των γυναικών και να 
προωθούνται ενεργητικές πολιτικές·

13. προτρέπει τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει να εισαγάγουν στον ποινικό τους 
κώδικα την απαγόρευση και τιμωρία του καταναγκαστικού γάμου, την εισαγωγή 
αποτελεσματικών και αποτρεπτικών ποινών για τα εγκλήματα τιμής, καθώς και την 
ευαισθητοποίηση των αστυνομικών και δικαστικών αρχών ως προς τα εν λόγω 
φαινόμενα·

14. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο 
Συμβούλιο, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών και στα εθνικά κοινοβούλια·
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η υποδοχή μεταναστών στην Ε.Ε. αποτελεί ιστορική πραγματικότητα αλλά και σίγουρη 
πρόβλεψη για το μέλλον. Έτσι οι στόχοι μας για ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή συνδέονται 
άμεσα με την ικανότητα διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, αξιοποίησης και ένταξης 
των μεταναστών στις κοινωνίες μας.
Οι κοινωνικές ταραχές σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις έχουν σχέση με τα κενά της έρευνας, της 
μελέτης και της πολιτικής μας στον τομέα αυτό. Ιδιαίτερα, η κατάσταση και τα προβλήματα 
των μεταναστριών έχουν μείνει στο περιθώριο ή στην σκιά. Η εισηγήτρια στοχεύει να 
αναδείξει τις πτυχές και τις δυνατότητες της γυναικείας μετανάστευσης, καθώς και τα 
εργαλεία της ευρωπαϊκής πολιτικής υπέρ της προστασίας των δικαιωμάτων των 
μεταναστριών και της καλύτερης αξιοποίησης των δυνατοτήτων τους. 

A. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

α) γενικά αριθμητικά δεδομένα
Είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και Ε.Ε. συναντάμε 
μεγάλη δυσκολία στη συλλογή και καταγραφή δεδομένων και στατιστικών στοιχείων όσον 
αφορά τα μεταναστευτικά ρεύματα στην Ευρώπη, και ειδικότερα στη γυναικεία 
μετανάστευση1. Βάσει των στοιχείων του Διεθνούς Οργανισμού για τους Μετανάστες, οι 
γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 45% των μεταναστών στις αναπτυγμένες χώρες.
Στη διευρυμένη Ε.Ε. παρατηρείται η τάση συνεχούς αύξησης της γυναικείας μετανάστευσης, 
με ποσοστό περίπου το 54% του συνόλου των μεταναστών2. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα 
στοιχεία3, οι γυναίκες νόμιμοι μετανάστες στην Ευρωπαϊκή  Ένωση ανέρχονται στο 4% του 
συνολικού πληθυσμού της. 

β) ποιοτικά δεδομένα 
Η γυναίκεια μετανάστευση στην Ε.Ε. περιλαμβάνει ένα ευρύ πεδίο κατηγοριών, όπως : 

- οικογενειακή επανένωση
- οικονομική μετανάστευση
- πρόσφυγες
- παράνομη μετανάστευση

Σήμερα, παρ΄ όλες τις πολιτικές που έχουν εφαρμοσθεί στην Ε.Ε. ένας μεγάλος αριθμός 
μεταναστριών ζει στο περιθώριο της κοινωνίας. Η πρόσβασή τους στη δημόσια, πολιτική και 
οικονομική ζωή παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη και βάσει των στοιχείων του Συμβουλίου 
της Ευρώπης οι μετανάστριες αποτελούν θύματα διπλής διάκρισης για λόγους φύλου και 
εθνοτικής καταγωγής. Και μάλιστα σε διπλό επίπεδο : στα πλαίσια της κοινωνίας υποδοχής 
και στα πλαίσια της μεταναστευτικής κοινότητας όπου αυτές διαβιούν4. 

  
1 Πρβλ. Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές
στατιστικές για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία [COM(2005) 375 τελικό - Δεν έχει δημοσιευτεί στην 
Επίσημη Εφημερίδα].
2 European Community Labour Forces Survey (Eurostat) 
3 Eurostat, Statistics in Focus, Theme 3-2/2003, σελ. 1.
4 Πρβλ. ψήφισμα 1478 (2006) σχετικά με την ένταξη των μεταναστριών στην Ευρώπη, σημείο 1.
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Μια μεταναστευτική πολιτική πρέπει λοιπόν να λαμβάνει υπόψη το φύλο αλλά και τις 
διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις μεταναστευτικές κοινότητες, γιατί τα προβλήματα και 
οι διακρίσεις δεν είναι παντού τα ίδια ή της ίδιας κλίμακας. Σε ορισμένες, κυρίως 
μουσουλμανικές, κοινότητες, οι γυναίκες μετανάστριες, όταν παντρεύονται, παραμένουν 
κατά κανόνα στο σπίτι, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την κοινωνία υποδοχής 
και να μάθουν τη γλώσσα, γεγονός που ενισχύει την απομόνωσή τους. Στις περιπτώσεις που 
εργάζονται, κατέχουν θέσεις εργασίας που θεωρούνται "χαμηλού επιπέδου" ή αδήλωτης 
εργασίας ή στη σκιώδη οικονομία (γεωργία, τροφοδοσία, υπηρεσίες καθαρισμού, οικιακές 
εργασίες), κάτι που δεν επιτρέπει την οικονομική τους ανεξαρτησία και ασφάλεια.

Το ποσοστό απασχόλησης των νόμιμων μεταναστριών ανέρχεται μόλις στο 44%, ενώ το 
ποσοστό ανεργίας στο 19%1. Παρατηρείται δε μεγάλη διαφορά απασχόλησης (16.9%) 
ανάμεσα στις μετανάστριες τρίτων - χωρών και στις μετανάστριες χωρών της ΕΕ. ενώ η ίδια 
διαφορά για τους άνδρες μετανάστες είναι 11%. Ως προς δε τη διαφορά στην απασχόληση 
ανάμεσα στις μετανάστριες τρίτων - χωρών με υψηλά προσόντα και στις μετανάστριες χωρών 
της ΕΕ η διαφορά αυξάνεται σημαντικά (23.2%)2. 

Το 2000, οι απολαβές των μεταναστριών τρίτων χωρών ήταν κατά 10% χαμηλότερες από τις 
αντίστοιχες απολαβές των μεταναστριών χωρών της Ε.Ε. Στους άνδρες η ίδια διαφορά ήταν 
μόνο 4%.

Ένα από τα κυριότερα προβλήματα των μεταναστριών παραμένει το πρόβλημα της 
εκπαίδευσης, λαμβανομένου υπόψη ότι το 50% των μεταναστριών δεν προχωρούν πέραν της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ενώ μόλις ένα 17% περνά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση3.

Η κατάσταση των μεταναστριών εξαρτάται σε πολλές περιπτώσεις από το νομικό καθεστώς 
του συζύγου τους ή θεωρούνται νομικά ως άτομα εξαρτώμενα, με αρνητικές συνέπειες σε 
περιπτώσεις διαζυγίου ή θανάτου του συζύγου τους και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις 
πολυγαμίας που τις οδηγούν στην "παράνομη" ή "μαύρη" εργασία και στη στέρηση της 
κοινωνικής προστασίας και αξιοπρέπειας. 

Σε ορισμένες κοινότητες τα αρνητικά στερεότυπα για το γυναικείο φύλο δημιουργούν κατά 
κανόνα σοβαρότατες διακρίσεις κατά των γυναικών αυτών, με αποκορύφωμα τα συχνά 
φαινόμενα βίας, ψυχολογικής και σωματικής, μέχρι και τα εγκλήματα τιμής. Με βάση 
στοιχεία ΜΚΟ, 5000 γυναίκες πέφτουν θύματα εγκλημάτων τιμής ετησίως, ενώ ένας μεγάλος 
αριθμός αφορά την Ευρώπη για μετανάστριες μέλη μουσουλμανικών κοινοτήτων. Η 
Επιτροπή δεν διαθέτει αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την έκταση του φαινομένου 
στην Ευρώπη άλλα έχει δεσμευθεί να εκδώσει σύντομα ανακοίνωση για την καθιέρωση ενός 
συστήματος συγκρίσιμων στατιστικών στοιχείων για το έγκλημα και την ποινική δικαιοσύνη.

Β. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ - ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

  
1 Eurostat, Statistics in Focus, Theme 3-2/2003, σελ. 1.
2 Πρβλ.Έκθεση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για την ισότητα γυναικών και ανδρών, 2005 (COM (2005) 44 
τελικό), 14/02/2005, σελ. 6.
3 Eurostat, Statistics in Focus, Theme 3-2/2003, σελ. 1.
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α) Νομική βάση 
Η προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η έλλειψη διακρίσεων και η ισότητα ευκαιριών 
για όλους αποτελούν βασικά στοιχεία πολιτικών ένταξης. Η νομοθεσία της ΕΕ παρέχει ένα 
ισχυρό πλαίσιο διατάξεων ίσης μεταχείρισης με βάση το άρθρο 13 της ΣΕΚ. Με το άρθρο 63 
της ΣΕΚ παρέχονται εξουσίες και αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα στους τομείς της 
μετανάστευσης και του ασύλου. 

β) Κοινοτική νομοθεσία και πρωτοβουλίες
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε (1999) έθεσε το πλαίσιο στρατηγικής για την 
απαραίτητη αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών με σθεναρή πολιτική 
ένταξης των υπηκόων των τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια των κρατών 
μελών.

Οι κυριότερες νομοθετικές πράξεις και πρωτοβουλίες μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι:  
Η οδηγία 2000/43/ΕΚ, με την οποία ορίζονται και απαγορεύονται οι άμεσες και έμμεσες 
διακρίσεις βάσει εθνοτικής καταγωγής, και η οδηγία 2003/109/ΕΚ, με την οποία
καθορίζονται το καθεστώς και ίσα δικαιώματα για τους υπηκόους τρίτων χωρών, επί μακρόν 
διαμένοντες.

Η οδηγία 2003/86/ΕΚ ρυθμίζει ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά άμεσα τις μετανάστριες, το 
δικαίωμα της οικογενειακής επανένωσης, σύμφωνα με την υποχρέωση προστασίας της 
οικογένειας και σεβασμού του οικογενειακού βίου. Δικαίωμα που μπορεί πλέον να ζητήσει ο 
(η) σύζυγος του (της) αιτούντος (-σας) την επανένωση. Εκτός από τον τίτλο διαμονής ίσης 
διάρκειας με του αιτούντα, τα μέλη της οικογένειάς του έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, 
την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση. Μετά την πάροδο πέντε ετών διαμονής 
το αργότερο, ο/η σύζυγος ή ο/η μη παντρεμένος (-η) σύντροφος, καθώς και το παιδί που έχει 
στο μεταξύ ενηλικιωθεί, δικαιούνται ατομικό τίτλο διαμονής.

Στις αρχές του 2005, η Επιτροπή εξέδωσε Πράσινη Βίβλο για την κοινοτική προσέγγιση της 
διαχείρισης της οικονομικής μετανάστευσης και το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου ανακοίνωση 
για ένα "Σχέδιο πολιτικής για τη νόμιμη μετανάστευση", όπου πλέον μπαίνουν τα θεμέλια με 
μια σειρά προτάσεων οδηγιών (προϋποθέσεις εισδοχής και διαμονής ειδικευμένων 
μεταναστών, εποχιακών εργαζομένων, ενδοϋπηρεσιακώς μετατιθεμένων, αμειβόμενων 
ασκουμένων) κ.α..

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, μια σημαντική κατηγορία μεταναστριών είναι και οι 
οικονομικές μετανάστριες. Κατά συνέπεια η πολιτική της Ε.Ε. στον τομέα αυτό πρέπει να 
λάβει σοβαρά υπόψη αυτή τη διάσταση. Είναι θετικό ότι στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (Σεπτέμβριος 2005) για το "Κοινό Πρόγραμμα για την Ένταξη - Πλαίσιο σχετικά 
με την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ε.Ε." τονίζεται ρητά ότι οι ενέργειες που θα 
υλοποιηθούν πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες που συνδέονται με το φύλο και 
την κατάσταση των γυναικών, των νέων και των παιδιών των μεταναστών. 

Πρέπει επίσης να αξιοποιηθεί σωστά η δυνατότητα που προσφέρεται μέσα από τα 
χρηματοδοτικά εργαλεία για δράσεις υπέρ των γυναικών ή από μετανάστριες (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, EQUAL, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα δράσης για την εκπαίδευση). 

Οι προτάσεις της Επιτροπής να χαρακτηριστεί το 2007 ευρωπαϊκό έτος ίσων ευκαιριών για 
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όλους καθώς και το 2008 ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου, αποτελούν μεγάλες 
πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης που θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της 
αλληλοκατανόησης, ένταξης και προώθησης της ισότητας των μεταναστριών.

γ) Σημερινή κατάσταση
Το 2003, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σφαιρική ανακοίνωση σχετικά με τη 
μετανάστευση, την ένταξη και απασχόληση και το 2004 έκανε μια πρώτη ετήσια έκθεση 
αξιολόγησης. Τα περισσότερα κράτη μέλη δεν φαίνεται να λαμβάνουν συστηματικά υπόψη 
τα θέματα φύλου σε σχέση με τη μετανάστευση, τόσο στο επίπεδο πολιτικών όσο και 
συλλογής δεδομένων, όπως φαίνεται από την αποτίμηση των εθνικών πολιτικών ένταξης 
(εκθέσεις των εθνικών σημείων επαφής για την ένταξη, εθνικά σχέδια δράσης για την 
απασχόληση, εθνικά σχέδια δράσης για την κοινωνική ένταξη). Διάφορες πρακτικές και 
καινοτόμες δράσεις που αφορούν ιδιαίτερα τις γυναίκες αξίζει να σημειωθούν : 

Στο πρόβλημα των γλωσσικών δεξιοτήτων τα περισσότερα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για 
τη βελτίωση της κατάστασης αυτής (ιδίως στους νεοαφικνούμενους μετανάστες). 
Καταβάλλονται ειδικές προσπάθειες για τη βελτίωση του επαγγελματικού προσανατολισμού. 
Προωθείται η συμμετοχή και δέσμευση των κοινωνικών εταίρων στον τομέα αυτό. Δίνεται 
μεγαλύτερη έμφαση στην αγωγή του πολίτη παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και υποχρεώσεις των μεταναστών, περιλαμβανομένης της ισότητας 
ανδρών και γυναικών καθώς και για τους κανόνες και αξίες που διέπουν τις χώρες υποδοχής. 
Ως προς την ανεργία, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, τομείς όπου οι μετανάστριες 
είναι αρκετά ευάλωτες, πολλές χώρες δεν φαίνεται να έχουν ακόμη αναλύσει σε βάθος τους 
παράγοντες που οδηγούν σε αυτήν την κατάσταση. 

Ορισμένα κράτη  μέλη καταβάλλουν προσπάθειες παροχής οικονομικά προσιτής στέγης και 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών που προκύπτει από το φαινόμενο της γκετοποίησης 
και των υποβαθμισμένων αστικών ζωνών, στις οποίες υπερτερούν συντριπτικά οι μετανάστες. 

Η προώθηση της συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων αποτελεί μια συνεχιζόμενη 
εξελικτική πορεία ανάλογα με τις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών, με τα περισσότερα 
από τα 25 κράτη μέλη να έχουν ήδη παραχωρήσει ορισμένα εκλογικά δικαιώματα σε 
μετανάστες στο τοπικό επίπεδο (έννοια παραχώρησης "αστικών δικαιωμάτων"). 

Γ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

1. Αξιολόγηση - Απολογισμός πολιτικών που έχουν εφαρμοσθεί 
Από τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και από τα κοινωνικά αδιέξοδα που 
δημιουργούνται σε πολλές χώρες σε σημαντικές κοινότητες μεταναστών, προκύπτει η ανάγκη 
σοβαρής αξιολόγησης των πολιτικών που έχουν εφαρμοσθεί και απολογισμού της 
απορρόφησης και της αξιοποίησης των κοινοτικών πόρων.

2. Προετοιμασία μεταναστών 
Η εισηγήτρια κρίνει ότι μια σειρά μέτρων για καλύτερη γνώση και αποδοχή των θεμελιωδών 
αξιών και κανόνων των κοινωνιών υποδοχής από τους μετανάστες, καθώς και η εκμάθηση 
της γλώσσας της χώρας προορισμού, σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές χώρες, είναι 
απαραίτητα.



PE 374.229v01-00 12/12 PR\616105EL.doc

EL

3. Στοχευόμενες πολιτικές ένταξης 
Κύρια προτεραιότητα για την εισηγήτρια αποτελεί η πρόσβαση των μεταναστριών στην 
αγορά εργασίας και στην επαγγελματική κατάρτιση, με ισότιμα εργασιακά δικαιώματα 
(αμοιβή, ασφάλιση, συνταξιοδότηση) παράγοντας που τους εξασφαλίζει αυτονομία και 
ανεξαρτησία. Επισημαίνει την ευθύνη και τον ρόλο των κρατών- μελών για να ενθαρρύνουν 
την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας και τον σεβασμό των εργασιακών 
δικαιωμάτων τους, τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στον έλεγχο εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου. 

4. Ένταξη στο εκπαιδευτικό  σύστημα
Κρίνεται αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά προβλήματα των νεαρών μεταναστριών 
στο πλαίσιο μέτρων που στοχεύουν στην πρόληψη της αποτυχίας και της εγκατάλειψης της 
σχολικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, η βελτίωση της πρόσβασης των νέων μεταναστριών στην 
ανώτερη εκπαίδευση με μέτρα θετικής διάκρισης ίσως να αποτελούσε κίνητρο για τις νέες 
μετανάστριες. 
Ως προς την επαγγελματική κατάρτιση, η πρόβλεψη νέων τρόπων αναγνώρισης των 
επαγγελματικών προσόντων, της κατάρτισης και/ή της επαγγελματικής εμπειρίας των 
νεοαφιχθέντων, θα πρέπει να συμπληρώσει την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Κοινωνική συμμετοχή - Δικτύωση
Η ενίσχυση της συμμετοχής των μεταναστριών σε όλες τις εκφράσεις της κοινωνικής ζωής, 
τις βγάζει από τις συνθήκες απομόνωσης και αποξένωσης στην κοινωνία υποδοχής. Η 
προώθηση της συμμετοχής τους στα κοινά, σε όλα τα επίπεδα και με όλες τις δυνατότητες 
που προσφέρουν οι εθνικές νομοθεσίες είναι απαραίτητη. Επίσης, η βελτίωση του διαλόγου 
μεταξύ των διαφόρων ομάδων υπηκόων τρίτων χωρών με τις αρχές, τους κοινωνικούς 
εταίρους και τις ΜΚΟ των κοινωνιών υποδοχής αποτελεί σημαντικό στοιχείο κοινωνικής 
ενσωμάτωσής τους. 
Παράλληλα, η ενθάρρυνση λειτουργίας σωματείων μεταναστών που θα είναι σε θέση να 
δίνουν πληροφόρηση και συμπαράσταση στους νεοαφιχθέντες και η συμμετοχή των 
εκπροσώπων τους, στα προγράμματα ως εκπαιδευτών. Ιδίως μετανάστριες είναι χρήσιμο να 
απευθύνονται στις νεοαφιχθείσες γυναίκες. Περαιτέρω, τα σωματεία αυτά θα πρέπει να 
αποτελέσουν ένα σημείο διαλόγου με την κοινωνία υποδοχής και για αυτό τον λόγο ακριβώς 
η συμμετοχή των γυναικών σε αυτά κρίνεται απαραίτητη.

6. Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας υποδοχής.
Η επίτευξη των στόχων μας απαιτεί τη θετική διάθεση και συνεργασία της κοινωνίας 
υποδοχής. Για το λόγο αυτό πρέπει να προωθηθούν δράσεις ευαισθητοποίησης των 
ευρωπαϊκών λαών για τη σημασία της μετανάστευσης, του ρόλου των μεταναστριών, των 
ιδιαίτερων προβλημάτων τους και των τρόπων αντιμετώπισής τους.

7. Ανταλλαγή καλών πρακτικών
Στα κράτη μέλη της Ε.Ε. υπάρχουν διαφορετικές εμπειρίες και πολιτικές στον τομέα της 
μετανάστευσης. Στην προσπάθεια να εφαρμόσουμε μια ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική 
βασισμένη στους κοινούς στόχους και κοινές προκλήσεις, πρέπει η Ε.Ε. να προωθήσει την 
ανταλλαγή πρακτικών και προβληματισμών όπου θα περιλαμβάνεται και η διάσταση του 
φύλου. 


