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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Μέτρα προτεραιότητας για την αντιµετώπιση των προκλήσεων της µετανάστευσης:
Πρώτος απολογισµός µετά το Hampton Court
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί το σηµείο εκκίνησης για τον απολογισµό των εξελίξεων
µετά τη συνάντηση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που πραγµατοποιήθηκε στο
Hampton Court στις 27 Οκτωβρίου 2005. Οι συνελθόντες έκαναν έκκληση για µια περιεκτική
προσέγγιση των µεταναστευτικών ζητηµάτων. Ο Πρόεδρος Barroso ανακοίνωσε µετά το
Hampton Court ότι ‘η Επιτροπή θα συντάξει έναν κατάλογο µε τα µέτρα προτεραιότητας για
τη βελτίωση της µετανάστευσης στο ευρύτερο διεθνές πλαίσιο, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην
περιοχή της Αφρικής’. Εξετάσθηκαν οι πτυχές της µετανάστευσης που συνδέονται τόσο µε
την ασφάλεια όσο και µε την ανάπτυξη. Τούτο είναι σύµφωνο µε την έκκληση για µια
συνεπή προσέγγιση σε πολλές περιοχές, όπως αναφέρεται στα συµπεράσµατα για τη
µετανάστευση και τις εξωτερικές σχέσεις που υιοθετήθηκαν από το Συµβούλιο στις 21
Νοεµβρίου 2005.
Η Επιτροπή έχει πλήρως δεσµευθεί να εξετάσει όλες τις πτυχές της µετανάστευσης. Οι
πρωτοβουλίες για τα ζητήµατα µετανάστευσης θα συνεχισθούν, εντός του υφιστάµενου
πλαισίου των εργασιών της Επιτροπής στους τοµείς της ανάπτυξης, των εξωτερικών σχέσεων
- ιδίως της ευρωπαϊκής πολιτικής καλής γειτονίας -, της ελευθερίας, της ασφάλειας, της
δικαιοσύνης και της απασχόλησης. Θα πρέπει να διατεθούν όλα τα κατάλληλα µέσα για την
εξασφάλιση της επιτυχίας. Με την επιφύλαξη της απόφασης για τις ∆ηµοσιονοµικές
Προοπτικές, η Επιτροπή είναι έτοιµη να εντείνει τη χρηµατοδοτική συνδροµή της στους
τοµείς που σχετίζονται ή αφορούν άµεσα τη µετανάστευση.
Η ΕΕ έχει αναγνωρίσει µε πολλές ευκαιρίες τη σηµασία µιας ισορροπηµένης και περιεκτικής
προσέγγισης, µε σκοπό την προώθηση των συνεργειών µεταξύ µετανάστευσης και ανάπτυξης
και µε βάση µια µακροπρόθεσµη στρατηγική για την αντιµετώπιση των βαθύτερων αιτίων
της αναγκαστικής µετανάστευσης. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο η πολιτική της ΕΕ για τη
συνεργασία µε σκοπό την ανάπτυξη έχει να διαδραµατίσει τον σηµαντικότερο ρόλο της.
Η Επιτροπή αναγνωρίζει την ανάγκη για µια συνεπή, συνολική και ισορροπηµένη
προσέγγιση των ζητηµάτων µετανάστευσης, καθώς και το γεγονός ότι η χάραξη µιας σαφούς
και συντονισµένης κοινοτικής πολιτικής για τη µετανάστευση αυξάνει την αξιοπιστία της ΕΕ
στη διεθνή σκηνή και στις σχέσεις της µε τις τρίτες χώρες. Ως προς αυτό, η Επιτροπή
πρόκειται να παρουσιάσει µέχρι το τέλος του 2005 ένα σχέδιο δράσης για τη νόµιµη
µετανάστευση. Ενώ η µετανάστευση θα πρέπει να αναγνωρισθεί ως πηγή πολιτισµικού και
κοινωνικού πλούτου, ιδίως µέσω της συµβολής της στην επιχειρηµατικότητα, στην
ποικιλότητα και στην καινοτοµία, η οικονοµική της επίδραση στην απασχόληση και στην
οικονοµική ανάπτυξη είναι επίσης σηµαντική, καθώς αυξάνει την προσφορά εργατικού
δυναµικού και συµβάλλει στην αντιµετώπιση των σχετικών φαινοµένων ανισοκατανοµής.
Ακόµη, η µετανάστευση τείνει να έχει συνολικά θετική επίδραση στη ζήτηση αγαθών, οπότε
και στη ζήτηση εργατικού δυναµικού. Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι πτυχές που
συνδέονται µε τη νόµιµη µετανάστευση δεν εξετάζονται εκτενώς στην παρούσα ανακοίνωση.
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Η παρούσα ανακοίνωση εστιάζεται κυρίως σε ορισµένες πτυχές της διαχείρισης της
µετανάστευσης στην περιοχή της Μεσογείου και στην Αφρική, παρά το µέγεθος των
προσπαθειών για τη διαχείριση των µεταναστευτικών ρευµάτων από την Ανατολή. Πιο
συγκεκριµένα, προσδιορίζει ένα πλαίσιο που ανταποκρίνεται σε διάφορες βραχυπρόθεσµες,
µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες ενέργειες για την αντιµετώπιση των προκλήσεων της
µετανάστευσης.
Το Πρόγραµµα της Χάγης, το οποίο εγκρίθηκε στις 4 και 5 Νοεµβρίου 2004, περιλαµβάνει
ορισµένα φιλόδοξα µέτρα και δεσµεύσεις µε σκοπό τη βελτίωση της διαχείρισης της
µετανάστευσης. Με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για τη ∆ιαχείριση της
Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα (FRONTEX), η ΕΕ απέκτησε ένα
σηµαντικό εργαλείο για την προώθηση της εφαρµογής της ολοκληρωµένης κοινοτικής
πολιτικής για τη διαχείριση των συνόρων από κοινού µε τα κράτη µέλη και τις τρίτες χώρες.
Επιπλέον δε, την 1η Σεπτεµβρίου 2005 η Επιτροπή ενέκρινε µια δέσµη πρωτοβουλιών µε
αντικείµενο τις διάφορες σηµαντικές πτυχές της µετανάστευσης, συµπεριλαµβανόµενης της
ενσωµάτωσης, των δεσµών µεταξύ µετανάστευσης και ανάπτυξης και του επαναπατρισµού.
Το σχέδιο δράσης για τη νόµιµη µετανάστευση που παρουσίασε η Επιτροπή τον ∆εκέµβριο
του 2005, καθώς και η ανακοίνωση για την παράνοµη µετανάστευση που πρόκειται να
εκδοθεί το 2006 θα αποτελέσουν περαιτέρω συνεισφορές στην εµβάθυνση των κοινοτικών
πολιτικών στους τοµείς αυτούς. Ωστόσο, τα πρόσφατα γεγονότα στη Θέουτα και στη
Μελίγια, καθώς και η κατάσταση στη Λαµπεντούζα και στη Μάλτα, όπως και στα νησιά της
Ελλάδας αποτελούν σαφείς ενδείξεις για την ανάγκη επείγουσας δράσης.
Η µετανάστευση, εάν τύχει της ορθής διαχείρισης, µπορεί να αποβεί ευεργετική τόσο για την
ΕΕ όσο και για τις χώρες προέλευσης. Ωστόσο, µε την αύξηση της µετανάστευσης
δηµιουργείται η πρόκληση της αντιµετώπισης της παράνοµης µετανάστευσης και της
παράνοµης διακίνησης ανθρώπων, καθώς και της πρόληψης των ανθρώπινων τραγωδιών που
συχνά ανακύπτουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσµευθεί να ενισχύσει τις προσπάθειές της
για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προκλήσεων αυτών, επιδεικνύοντας
υπευθυνότητα και ισχυρό αίσθηµα αλληλεγγύης. Τα κράτη µέλη πρέπει να υποστηρίξουν την
ΕΕ στις προσπάθειές της και να συνεργασθούν µεταξύ τους στη διαχείριση των
µεταναστευτικών ρευµάτων, ενώ παράλληλα η ΕΕ πρέπει να συνεργασθεί ως εταίρος µε τις
χώρες προέλευσης και διέλευσης, καθώς και να εξασφαλίσει τα χρηµατοδοτικά µέσα για την
αρωγή τους.
Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων που συνήλθαν στο Hampton Court έκαναν έκκληση για
ανανέωση των ενεργειών διαχείρισης των µεταναστευτικών ρευµάτων και για την εκπόνηση
άµεσων και πρακτικών µέτρων προς λήψη στα πλαίσια εταιρικής σχέσης µε τις χώρες
προέλευσης και διέλευσης.
Αν και η µετανάστευση αναγνωρίζεται ως ένα παγκόσµιο φαινόµενο, θα πρέπει να
εξετασθούν τρεις κατηγορίες ενεργειών:
• Ενίσχυση της συνεργασίας και της δράσης µεταξύ κρατών µελών σε ζητήµατα
µετανάστευσης.
• Συνεργασία µε τις κυριότερες χώρες προέλευσης στην Αφρική.
• Συνεργασία µε τις γειτονικές χώρες.
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Σε καθέναν από τους τοµείς αυτούς αρκετά µέτρα έχουν ήδη ληφθεί, πολιτικές έχουν
καταστρωθεί, διάλογος πρόκειται να αρχίσει και σηµαντικά χρηµατοδοτικά µέσα έχουν ήδη
διατεθεί για ένα ευρύ φάσµα πρωτοβουλιών για τη µετανάστευση και την ανάπτυξη. Όµως,
πολλά ακόµη µπορούν να γίνουν.
I.

Προσέγγιση της µετανάστευσης ως παγκόσµιου φαινοµένου

Η ΕΕ έχει να αντιµετωπίσει αρκετές προκλήσεις συνδεόµενες µε τη µετανάστευση από
διάφορα µέρη του κόσµου. Με την έννοια αυτή, είναι σηµαντικό να µη µας διαφεύγει ότι η
Αφρική και οι χώρες της Μεσογείου, αν και βρίσκονται στον πυρήνα της ανακοίνωσης αυτής,
δεν είναι παρά δύο µόνο από τις περιοχές προέλευσης µεταναστών. Τα ζητήµατα
µετανάστευσης αποτελούν σηµαντικό µέρος του διαλόγου µεταξύ της ΕΕ και των
ανατολικών γειτόνων της, στο πλαίσιο είτε της διεύρυνσης είτε της σταθεροποίησης και της
σύνδεσης µε τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων, καθώς και στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής
πολιτικής καλής γειτονίας µε τα δυτικά Νέα Ανεξάρτητα Κράτη (ΝΑΚ) και των σχέσεων µε
τη Ρωσία. Οµοίως, η Λατινική Αµερική και η Καραϊβική αποτελούν επίσης πηγή
µεταναστευτικών ρευµάτων, η δε διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Λατινικής Αµερικής που έχει
προγραµµατισθεί για τον Μάιο του 2006 στη Βιέννη θα δώσει την ευκαιρία να συζητηθούν
µεταναστευτικά ζητήµατα που ενδιαφέρουν και τα δύο µέρη. Ακόµη, η Ασία είναι και αυτή
σηµαντική πηγή µεταναστευτικών ρευµάτων, συµπεριλαµβανόµενων εκείνων της παράνοµης
µετανάστευσης µέσω της Αφρικής και των γειτονικών µε την ΕΕ χωρών.
Η δέσµευση της Ευρώπης να υποστηρίξει τις αναπτυξιακές προσπάθειες των χωρών
προέλευσης και διέλευσης µεταναστών αποτελεί προφανή απάντηση στις προαναφερθείσες
προκλήσεις. Βοηθώντας στη δηµιουργία ευκαιριών διαβίωσης που να αποτελούν
εναλλακτική λύση στη µετανάστευση, η κοινοτική αναπτυξιακή πολιτική, µε επίκεντρο την
εξάλειψη της φτώχειας και την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας,
συµπεριλαµβανόµενων εκείνων της προώθησης της οικονοµικής ανάπτυξης και της
δηµιουργίας θέσεων εργασίας, της προώθησης της ορθής διακυβέρνησης και των ανθρώπινων
δικαιωµάτων, συµβάλλει στην αντιµετώπιση των βαθύτερων αιτίων της µετανάστευσης. Ως
προς αυτό, η ΕΕ πρέπει να τηρήσει τις πρόσφατες δεσµεύσεις της για αύξηση της
αναπτυξιακής βοήθειας τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, όπως αναφέρεται και στην
“Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη” καθώς και στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου, τον Μάιο του 2005, σχετικά µε Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας.
Η αυξανόµενη συνειδητοποίηση της σηµασίας των δεσµών µεταξύ µετανάστευσης και
ανάπτυξης καταδεικνύεται από τα διοργάνωση ενός διαλόγου υψηλού επιπέδου, τον
Σεπτέµβριο του 2006 στο πλαίσιο της 61ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Επιτροπή θα
συµµετάσχει ενεργά στην προετοιµασία της εκδήλωσης αυτής, έχει δε σκοπό να παρουσιάσει
το επόµενο εξάµηνο µια σχετική ανακοίνωση, όπου θα λαµβάνει υπόψη την κοινοτική
πολιτική στα ζητήµατα µετανάστευσης που σχετίζονται µε την ανάπτυξη, στο πλαίσιο ενός
εκτενούς διαλόγου για την παγκοσµιοποίηση και την περιφερειακή συνεργασία µε τις
αναπτυσσόµενες χώρες.
II.

Αυξανόµενη επιχειρησιακή συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών

Τα κράτη µέλη ήδη συνεργάζονται σε πολλές πρωτοβουλίες για την καλύτερη διαχείριση της
µετανάστευσης. Η σύσταση του οργανισµού FRONTEX εξόπλισε την ΕΕ µε το αναγκαίο
εργαλείο για να πραγµατοποιήσει αποφασιστικά βήµατα προς την ενίσχυση της
επιχειρησιακής συνεργασίας. Στις προτάσεις της για τις νέες ∆ηµοσιονοµικές Προοπτικές, η
Επιτροπή ανέλαβε σαφή δέσµευση για την εξασφάλιση σηµαντικών χρηµατοδοτικών πόρων
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µε σκοπό την υποστήριξη των προσπαθειών αυτών. Το Πρόγραµµα της Χάγης προσδιορίζει
την πρόληψη των ανθρωπιστικών τραγωδιών που συµβαίνουν στη Μεσόγειο και της
παράνοµης µετανάστευσης ως το πλέον επείγον ζήτηµα, καλεί δε τα κράτη µέλη να εντείνουν
τη συνεργασία τους. Για να υπάρξει ανταπόκριση σε αυτή την έκκληση, θα πρέπει να
αναληφθούν οι εξής βραχυπρόθεσµες ενέργειες:
• FRONTEX:
• Ο οργανισµός αυτός θα πρέπει να εφαρµόσει επειγόντως, και µε προτεραιότητα,
τα µέτρα διαχείρισης των συνόρων που προβλέπονται στο πρόγραµµα εργασίας
του για το 2006, έτσι ώστε να καταπολεµηθεί η παράνοµη µετανάστευση στην
περιοχή της Μεσογείου, ιδίως µε πειραµατικά σχέδια και από κοινού
επιχειρήσεις.
• Τον Μάιο του 2006 θα υποβάλει στο Συµβούλιο µια έκθεση ανάλυσης κινδύνων
για την Αφρική.
• Θα του ζητηθεί να αρχίσει το 2006 µια µελέτη για τις δυνατότητες ενίσχυσης του
ελέγχου και της επιτήρησης της Μεσογείου. Η µελέτη αυτή θα εξετάσει τη
σκοπιµότητα δηµιουργίας ενός µεσογειακού δικτύου παράκτιων περιπολιών.
Το δίκτυο αυτό θα µπορούσε να εξασφαλίσει τη διαρκή επαφή και συνεργασία
µεταξύ των αρχών των κρατών µελών για την επιτήρηση των συνόρων, καθώς και
µεταξύ των υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης εάν χρειάζεται, ενώ θα συνδέεται
και µε ανάλογες υπηρεσίες της Βόρειας Αµερικής που θα µπορούσαν να λάβουν
µέρος στην εφαρµογή του σχεδίου αυτού. Για την προώθηση της έγκαιρης
έναρξης της λειτουργίας του εν λόγω δικτύου, ο FRONTEX θα αρχίσει να
εφαρµόζει ένα πειραµατικό σχέδιο για την οργάνωση της καθηµερινής
λειτουργίας ενός δικτύου εθνικών σηµείων επαφής στα κράτη µέλη για τον
έλεγχο και την επιτήρηση των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων στη Μεσόγειο.
Παράλληλα, ο FRONTEX, από κοινού µε τα κράτη µέλη, θα πρέπει να οργανώσει
πειραµατικά σχέδια µε σκοπό την καλύτερη επόπτευση των θαλάσσιων
κοινοτικών συνόρων. Εάν τα αποτελέσµατα είναι θετικά, το δίκτυο αυτό θα
µπορούσε να αποτελέσει τη βάση για µια µονιµότερη δοµή στο πλαίσιο του
FRONTEX, η οποία θα προωθεί τη συνεργασία µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων
µερών στον χώρο της Μεσογείου, ανατολικής και δυτικής. Στις προσπάθειες
αυτές θα ήταν σηµαντικό να χρησιµοποιούνται οι νέες τεχνολογίες. Η ΕΕ πρέπει
να εξετάσει την τεχνική σκοπιµότητα της δηµιουργίας ενός συστήµατος
επιτήρησης µε τελικό σκοπό την κάλυψη ολόκληρης της Μεσογείου, οπότε θα
διαθέτει τα αναγκαία µέσα για την παρακολούθηση της παράνοµης
µετανάστευσης και τη διάσωση ανθρώπων έγκαιρα και αποτελεσµατικά.
• ∆ίκτυα Συνδέσµων Μετανάστευσης: Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή θα προωθήσουν την
κινητοποίηση των Συνδέσµων Μετανάστευσης (ΣΜ) που είναι τοποθετηµένοι και έχουν
την ευθύνη για τις επαφές µε τις κυριότερες χώρες προέλευσης και διέλευσης, καθώς και
τη δηµιουργία περιφερειακών δικτύων ΣΜ. Οι ΣΜ που βρίσκονται στις σηµαντικότερες
αφρικανικές χώρες προέλευσης και διέλευσης, σε συνεργασία µε εκείνους που είναι ήδη
παρόντες στις χώρες της Μεσογείου, θα αναφέρουν, σε στενή συνεργασία και µε τις
αντιπροσωπείες της ΕΕ, σχετικά µε την κατάσταση της παράνοµης µετανάστευσης και
διακίνησης ανθρώπων προς την ΕΕ στις σηµαντικότερες χώρες, έτσι ώστε να
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προετοιµασθεί η συνεργασία της ΕΕ µε τις χώρες αυτές. Οι εκθέσεις τους θα υποβληθούν
προς την Επιτροπή και το Συµβούλιο έως τον Μάιο του 2006.
• Οµάδες ταχείας αντίδρασης: Η Επιτροπή θα παρουσιάσει έως την άνοιξη του 2006
πρόταση για τη δηµιουργία οµάδων εθνικών εµπειρογνωµόνων ικανών για την παροχή
τεχνικής και επιχειρησιακής βοήθειας για τους συνοριακούς ελέγχους από τα κράτη µέλη
που αντιµετωπίζουν εξαιρετικής έντασης µεταναστευτικές πιέσεις ή ρεύµατα.
• Η αντιµετώπιση της µετανάστευσης στην περιοχή της Μεσογείου και το δίκαιο της
θάλασσας: Η Επιτροπή θα παρουσιάσει έως τον Μάρτιο του 2006 την ανάλυσή της για τις
ισχύουσες διεθνώς νοµοθετικές πράξεις του δικαίου της θάλασσας και για την
αποτελεσµατικότητά τους στην καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης.
III.

∆ιάλογος και συνεργασία µε την Αφρική, και ιδίως µε τις υποσαχάριες χώρες
προέλευσης

Η µετανάστευση, µε την κατάλληλη διαχείριση, µπορεί να αποτελέσει θετική δύναµη
ανάπτυξης τόσο στην Αφρική όσο και στην Ευρώπη. Στα συµπεράσµατά του της 21ης
Νοεµβρίου, το Συµβούλιο χάραξε τις πολιτικές κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή
των προτάσεων που παρουσιάσθηκαν από την Επιτροπή στην ανακοίνωσή της για τη
µετανάστευση και την ανάπτυξη την 1η Σεπτεµβρίου 2005. Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία
µε τα κράτη µέλη, θα διαδραµατίσει ενεργό ρόλο στην προώθηση µιας ολοκληρωµένης και
συνεπούς προσέγγισης και θα λάβει µέτρα για τη χωρίς χρονοτριβή έναρξη της εφαρµογής
τους, συµπεριλαµβανόµενης της ενθάρρυνσης της συµµετοχής των ίδιων των µεταναστών.
Όπως συµφωνήθηκε στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε την κοινοτική
στρατηγική για την Αφρική στις 21 Νοεµβρίου 2005, η ΕΕ θα αναπτύξει προσεγγίσεις για τη
µετανάστευση µε σκοπό τη βελτιστοποίηση των οφελών της µετανάστευσης για όλους τους
εµπλεκόµενους, µέσα σε ένα πνεύµα εταιρικής συνεργασίας και µε τα ακόλουθα στοιχεία:
• έναν ισορροπηµένο διάλογο για ένα ευρύ φάσµα µεταναστευτικών ζητηµάτων, στο
πλαίσιο εταιρικής σχέσης µε την Αφρικανική Ένωση, τις τοπικές οργανώσεις και τα
αφρικανικά κράτη·
• τη δηµιουργία δυνατοτήτων καλύτερης διαχείρισης της µετανάστευσης, µαζί µε την
παροχή τεχνικής και χρηµατοδοτικής συνδροµής (µετά από συµφωνία στο πλαίσιο των
νέων στρατηγικών εγγράφων ανά χώρα)·
• την αντιµετώπιση των βαθύτερων αιτίων της µετανάστευσης, όπως είναι η φτώχεια και η
ανασφάλεια·
• την καλλιέργεια των δεσµών µεταξύ µετανάστευσης και ανάπτυξης, π.χ. µε την προώθηση
ασφαλέστερων, ευκολότερων και φθηνότερων εµβασµάτων, τη διευκόλυνση του ρόλου
των µελών της διασποράς ως παραγόντων ανάπτυξης, την αναζήτηση λύσεων για την
προσωρινή ή κυκλική µετανάστευση, τον µετριασµό της επίδρασης της απώλειας
εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού σε ευαίσθητους τοµείς·
• την καταπολέµηση της εκµετάλλευσης και της παράνοµης διακίνησης ανθρώπων, καθώς
και της παράνοµης µετανάστευσης, συµπεριλαµβανόµενων των υποχρεώσεων
επανεισδοχής, όπως προβλέπεται, µεταξύ άλλων, στο άρθρο 13 της Συµφωνίας του
Κοτονού·
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• την ενίσχυση της προστασίας των αποµακρυνθέντων από τις εστίες τους και των
προσφύγων, καθώς και τη βελτίωση της πρόσβασης τους σε βιώσιµες λύσεις, σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διεθνώς νοµοθετικές πράξεις.
Πιο συγκεκριµένα, θα πρέπει να επιδιωχθούν κατά προτεραιότητα τα εξής:
• Αντιµετώπιση της µετανάστευσης ως αναπόσπαστου µέρους του πολιτικού διαλόγου
µεταξύ ΕΕ, Αφρικανικής Ένωσης και λοιπών περιφερειακών οργανώσεων. Το έργο που
έχει αναληφθεί από την Αφρικανική Ένωση αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία συνεργασίας
µεταξύ αυτής και της ΕΕ, σε ένα πνεύµα εποικοδοµητικής εταιρικής σχέσης γύρω από
πολλά µεταναστευτικά ζητήµατα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και για τις δύο ηπείρους.
• Υπουργική διάσκεψη ΕΕ-Αφρικής: Λόγω της σπουδαιότητας της ανάπτυξης µιας σαφούς
κοινής πολιτικής προσέγγισης, κατά το πρώτο εξάµηνο του 2006 θα πραγµατοποιηθεί
υπουργική διάσκεψη για τη µετανάστευση µεταξύ Αφρικής και ΕΕ.
• Πρωτοβουλία για τους µεταναστευτικούς άξονες: Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν κοινές
πρωτοβουλίες για την εκπόνηση µιας στρατηγικής και επιχειρησιακής συνεργασίας µεταξύ
των χωρών προέλευσης, διέλευσης και προορισµού, έτσι ώστε η διαχείριση της
µετανάστευσης να είναι αποτελεσµατικότερη κατά µήκος των βασικών µεταναστευτικών
αξόνων. Ο διάλογος αυτός, βασιζόµενος στην αλληλεγγύη, θα µπορούσε να καλύπτει
ενέργειες µε σκοπό την επιτυχή έκβαση της νόµιµης µετανάστευσης και παράλληλα να
εξασφαλίζει την αποτελεσµατικότερη καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης και
διακίνησης ανθρώπων.
• ∆ιάλογος µε τις σηµαντικότερες χώρες προέλευσης: Τα µεταναστευτικά ζητήµατα θα
συζητούνται στο πλαίσιο του διαλόγου µε τις χώρες ΑΚΕ. Εφόσον κρίνεται ενδεδειγµένο,
θα προσδιορίζονται συγκεκριµένες ενέργειες στον τοµέα της µετανάστευσης και της
ανάπτυξης, στο πλαίσιο του διαλόγου σχετικά µε τα νέα στρατηγικά έγγραφα ανά χώρα
και σε εταιρική σχέση µε τις εµπλεκόµενες χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να
αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στους εξής συγκεκριµένους τοµείς:
• Εµβάσµατα: Η ΕΕ λαµβάνει µέτρα µε σκοπό την ενίσχυση του ανταγωνισµού
στην κοινοτική αγορά των πληρωµών1. Τούτο αναµένεται να επιδράσει θετικά
στην αγορά των εµβασµάτων και να µειώσει τα σχετικά έξοδα µέσω της
βελτίωσης της πρόσβασης στην αγορά και στον ανταγωνισµό. Ακόµη, είναι
δυνατόν να συµβάλει στην καλλιέργεια της διαφάνειας και στην υποστήριξη
καινοτόµων συστηµάτων µεταφοράς χρηµάτων. Επιπλέον δε, η ΕΕ θα πρέπει να
εργασθεί για τη βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής διαµεσολάβησης στις χώρες
προέλευσης, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ανάπτυξη του τοµέα των
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, συµπεριλαµβανόµενης της λειτουργίας των
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων από µικροοικονοµική άποψη.
• ∆ηµιουργία δυνατοτήτων ως προς τη διαχείριση της µετανάστευσης: Η ΕΕ και
οι αναπτυσσόµενες χώρες θα πρέπει να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία
τους στον τοµέα της διαχείρισης της µετανάστευσης, π.χ. βελτιώνοντας την
εθνική νοµοθεσία και τη διαχείριση της νόµιµης µετανάστευσης και της παροχής
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ασύλου, καθιστώντας την εθνική νοµοθεσία αποτελεσµατικότερη στην πρόληψη
και καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης και στην ενίσχυση της
καταπολέµησης των εγκληµατικών δραστηριοτήτων, της οργανωµένης
εγκληµατικότητας και της διαφθοράς, δηµιουργώντας τους κατάλληλους θεσµούς
και παρέχοντας τεχνική βοήθεια για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των
αναπτυσσόµενων χωρών ως προς την καταπολέµηση της παράνοµης διακίνησης
και εκµετάλλευσης ανθρώπων, δηµιουργώντας δυνατότητες στον τοµέα της
παροχής θεωρήσεων και διαχείρισης των συνόρων, συµπεριλαµβανόµενης της
παροχής εξοπλισµού όπου απαιτείται, αλλά µε όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις,
ιδίως ως προς την πιθανή κατάχρησή του.
• ∆ιαχείριση των µεταναστευτικών ρευµάτων και δεξιοτήτων: Για να αυξηθεί η
ευαισθητοποίηση για τις νόµιµες µεταναστευτικές οδούς στα κράτη µέλη - όπως
προτείνεται στην παράγραφο 6 των συµπερασµάτων του Συµβουλίου για τη
µετανάστευση και τις εξωτερικές σχέσεις -, η Επιτροπή θα διαθέσει στα κράτη
µέλη µιαν επισκόπηση των δυνατοτήτων και διαδικασιών της νόµιµης
µετανάστευσης και θα αξιολογήσει τις πιθανές µεθόδους αύξησης της
ευαισθητοποίησης στις χώρες προέλευσης. Η ΕΕ και οι εµπλεκόµενες χώρες
προέλευσης θα πρέπει να καθορίσουν και να υποστηρίξουν τα σχέδια µέσω των
οποίων µπορεί να ευνοηθεί η νόµιµη µετακίνηση σπουδαστών, ερευνητών και
εργαζόµενων, σε µόνιµη ή προσωρινή βάση. Ακόµη, η Επιτροπή θα παρουσιάσει
σύντοµα προτάσεις για την αντιµετώπιση της κρίσης σε ανθρώπινους πόρους που
παρατηρείται στον τοµέα της υγείας στην Αφρική, κρίσης που οφείλεται εν µέρει
στη διαρροή εγκεφάλων προς την ΕΕ. Μια άλλη προτεραιότητα θα πρέπει να
είναι η πρόληψη και καταπολέµηση της παράνοµης εργασίας, όπου η ΕΕ και οι
εντοπισµένες σηµαντικότερες χώρες θα πρέπει να αρχίσουν να συνεργάζονται µε
ανταλλαγή εµπειριών και εµπειρογνωµοσύνης.
• Βελτίωση της ενσωµάτωσης στις χώρες προορισµού: Θα πρέπει να
καταβληθούν πρόσθετες προσπάθειες από τα κράτη µέλη για την εξασφάλιση
αποτελεσµατικής και βιώσιµης ενσωµάτωσης των µεταναστών, µε αναγνώριση
των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων τόσο των µεταναστών όσο και των χωρών
προορισµού. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ανάγκη διευκόλυνσης
της µετάβασης σε νέες συνθήκες και της έγκαιρης ενσωµάτωσης των µεταναστών
που φθάνουν νόµιµα καθώς και των αιτούντων άσυλο, µέσω της εξασφάλισης
των κατάλληλων όρων υποδοχής καθώς και, εφόσον τούτο είναι δυνατόν,
µαθηµάτων κατάρτισης πριν από την άφιξη. Οµοίως, θα πρέπει να υποστηριχθούν
προγράµµατα για την αύξηση της ευαισθητοποίησης των κρατών µελών σχετικά
µε τις δυνατότητες συµβολής της µετανάστευσης στην ανάπτυξη των κοινωνιών
υποδοχής. Είναι επίσης σηµαντικό να αναγνωρισθεί ο δεσµός µεταξύ των µελών
της διασποράς και των χωρών προέλευσής τους.
IV.

Συνεργασία µε τις γειτονικές χώρες

Η ενίσχυση της συνεργασίας σε µεταναστευτικά ζητήµατα µε τις γειτονικές στην ΕΕ χώρες
είναι ουσιώδους σηµασίας και πρέπει να λαµβάνει υπόψη τον διπλό τους ρόλο, ως χωρών
προέλευσης και διέλευσης. Για τις χώρες εκείνες που έχουν ήδη διαπραγµατευθεί ένα σχέδιο
δράσης, η ευρωπαϊκή πολιτική καλής γειτονίας παρέχει και στις δύο πλευρές ένα
συγκροτηµένο πλαίσιο διαλόγου, καθώς και µια εξειδικευµένη υποεπιτροπή. Αυτή η από
κοινού προσέγγιση έχει ήδη επιτρέψει στην ΕΕ να δίδει εξατοµικευµένες απαντήσεις στα
αιτήµατα και στις ανησυχίες που εκφράζονται σε διµερές επίπεδο από τους γειτονικούς της
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εταίρους, όπως και στις εθνικές τους ευαισθησίες. Για όσες χώρες δεν έχουν ακόµη
διαπραγµατευθεί ένα σχέδιο δράσης, οι συµφωνίες σύνδεσης καθώς και οι συµφωνίες
εταιρικής σχέσης και συνεργασίας παρέχουν τη νοµική βάση για περαιτέρω δράση και
διάλογο.
Στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, του Νότιου Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας,
παρεσχέθη κατά τα τελευταία έτη, στο πλαίσιο προγραµµάτων τόσο διµερών όσο και
περιφερειακής βοήθειας, χρηµατοδοτική συνδροµή για τη βελτίωση της διαχείρισης των
συνόρων. Η Επιτροπή προτίθεται να συνεχίσει στον τοµέα αυτόν την παροχή χρηµατοδοτικής
συνδροµής στο πλαίσιο των µελλοντικών προγραµµάτων του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας
και Εταιρικής Σχέσης ανά χώρα και ανά περιφέρεια.
Η σύναψη συµφωνιών επανεισδοχής αποτελεί σηµαντικό µέρος της περιεκτικής προσέγγισης
της µετανάστευσης. Κατά την εφαρµογή των συµφωνιών αυτών, πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη
προσοχή στα ζητήµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, καθώς και να εξασφαλίζεται αλληλεγγύη
και εταιρική συνεργασία µε τις γειτονικές χώρες.
Οι γειτονικοί εταίροι της ΕΕ, και ιδίως οι χώρες EUROMED, πρέπει να εντείνουν τις
προσπάθειές τους, σε πνεύµα εποικοδοµητικής εταιρικής συνεργασίας, για τη βελτίωση και
τη διαχείριση της µετανάστευσης. Μέσα στο ήδη δηµιουργηθέν πολιτικό πλαίσιο, θα πρέπει
να αναληφθούν οι ακόλουθες ενέργειες:
• Η ΕΕ θα συνεργασθεί µε τις βορειοαφρικανικές και λοιπές γειτονικές χώρες µε σκοπό να
τις συνδράµει στις προσπάθειές τους για καλύτερη διαχείριση της µετανάστευσης,
συµπεριλαµβανόµενης της βοήθειας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους στο
πλαίσιο της Σύµβασης της Γενεύης του 1951 και των λοιπών διεθνών νοµοθετικών
πράξεων περί διεθνούς προστασίας, για την καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης
και διακίνησης ανθρώπων και της προώθησης νόµιµων µεταναστευτικών οδών. Η ΕΕ θα
υποστηρίξει τις χώρες αυτές διαθέτοντας τεχνικούς εµπειρογνώµονες, αυξάνοντας την
εφαρµογή προγραµµάτων αδελφοποίησης, παρέχοντας επαγγελµατική κατάρτιση και τον
εκάστοτε απαιτούµενο εξοπλισµό, καθώς και υποστηρίζοντας χρηµατοδοτικά τις
πρωτοβουλίες των εταίρων της στη Μεσόγειο. Για να ενισχυθούν οι προσπάθειες της ΕΕ
για την παροχή διεθνούς προστασίας, η Επιτροπή, µε ανακοίνωσή της τής 1ης Σεπτεµβρίου
2005, ενθαρρύνει την εκπόνηση προγραµµάτων περιφερειακής προστασίας.
• Νόµιµη µετανάστευση: Η Επιτροπή θα εξετάσει τη δηµιουργία κατάλληλης ροής
πληροφοριών για τη νόµιµη µετανάστευση µε τις ενδιαφερόµενες γειτονικές χώρες.
Κύριος στόχος της θα είναι η συλλογή, µε συγκροτηµένο τρόπο, πληροφοριών για την
προσφερόµενη εργασία και για τα διαθέσιµα στους µεσογειακούς εταίρους προσόντα.
Τούτο θα µπορούσε να συµβάλλει και στην ενηµέρωση των εταίρων σχετικά µε τις
ευκαιρίες απασχόλησης στην Ευρώπη, καθώς και σχετικά µε τις διαδικασίες που
εφαρµόζονται για την αίτηση εργασίας στα κράτη µέλη. Θα πρέπει πάντως να τηρείται η
αρχή της κοινοτικής προτίµησης, καθώς είναι σαφές ότι πρέπει πρωτίστως να αξιοποιείται
πλήρως το ανθρώπινο δυναµικό της ΕΕ.
• Υπουργική σύσκεψη EUROMED: Το ταχύτερο δυνατόν εντός του 2006, θα
πραγµατοποιηθεί σύσκεψη EUROMED των υπουργών ∆ΕΥ, µε αντικείµενο τη
δικαιοσύνη, την ασφάλεια, τη µετανάστευση και την κοινωνική ενσωµάτωση.
• ∆ίκτυο παράκτιων περιπολιών της Μεσογείου: Για να γίνει το δίκτυο αυτό (βλέπε
ανωτέρω) όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερο, θα πρέπει να επεκταθεί αµέσως µόλις
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τούτο καταστεί τεχνικά εφικτό και στις µεσογειακές τρίτες χώρες. Το 2006 πρόκειται να
αρχίσει ένα δοκιµαστικό σχέδιο, το οποίο θα διερευνήσει τις δυνατότητες ενεργού
συµµετοχής των χωρών αυτών στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας αυτής.
• Μαρόκο: Ενίσχυση των προσπαθειών της ΕΕ για την αρωγή της χώρας αυτής στη
διαχείριση της µετανάστευσης, ιδίως µέσω της αποτελεσµατικής εφαρµογής σχεδίων για
την καταπολέµηση της παράνοµης διακίνησης ανθρώπων, της ολοκλήρωσης των
διαπραγµατεύσεων για τη συµφωνία επανεισδοχής ΕK-Μαρόκου και της βελτίωσης των
ελέγχων των νότιων και των ανατολικών συνόρων.
• Αλγερία: Προώθηση της συνεργασίας µε την Αλγερία βάσει των διατάξεων περί
µετανάστευσης, συµπεριλαµβανόµενης της νόµιµης, που περιέχονται στη Συµφωνία
Σύνδεσης ΕK-Αλγερίας, έλεγχος της παράνοµης µετανάστευσης και ανοικτές
διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη συµφωνίας επανεισδοχής ΕK-Αλγερίας. Μια πρώτη
σύσκεψη θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί στις αρχές του 2006.
• Λιβύη: Με γνώµονα τη σηµαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις σχέσεις ΕΕ-Λιβύης,
τον ∆εκέµβριο θα πραγµατοποιηθεί µια πρώτη ειδικού σκοπού συνάντηση ανώτερων
αξιωµατούχων και θα συµφωνηθεί το σχέδιο δράσης ΕΕ-Λιβύης για την παράνοµη
µετανάστευση. Αυτό το σχέδιο δράσης θα περιλαµβάνει συνεργασία για την έρευνα και
διάσωση στη Μεσόγειο και στη Σαχάρα. Θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα για την εφαρµογή
κατά το 2006 διαφόρων σχεδίων που περιλαµβάνονται σε αυτό το σχέδιο δράσης.
• ∆ιάλογος ΕΕ-Μεσογείου για τη µετανάστευση: Θα πρέπει να διερευνηθούν οι τρόποι
διευκόλυνσης αυτών των διµερών και πολυµερών πρωτοβουλιών συνεργασίας. Οι
σχετικές εργασίες, µε πλήρη τήρηση των υφιστάµενων πολιτικών και θεσµικών πλαισίων,
τα οποία επιτρέπουν ευέλικτες διαπεριφερειακές πρωτοβουλίες, και µε αποφυγή των
αλληλεπικαλύψεων, θα µπορούσαν επωφελώς να λάβουν υπόψη την εµπειρία του
διεξαγόµενου ανεπίσηµου διαλόγου 5+5 σε επίπεδο υπουργών της ∆υτικής Μεσογείου, ο
οποίος συνδέεται µε το γενικό πλαίσιο της διαδικασίας της Λισαβώνας και των τεχνικών
υποεπιτροπών. Ακόµη, θα µπορούσαν να επιδιώξουν τον εντοπισµό ζητηµάτων κοινού
ενδιαφέροντος για περαιτέρω συνεργασία, σε τοµείς όπως η καταπολέµηση της παράνοµης
µετανάστευσης και της παράνοµης διακίνησης ανθρώπων.
• Εντατικοποίηση της έρευνας: Για να βελτιωθεί η κατανόηση των µεταναστευτικών
ρευµάτων, των αιτίων και των συνεπειών τους για τις χώρες προέλευσης, διέλευσης και
προορισµού, οι ενέργειες που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του σκέλους περί
µετανάστευσης του περιφερειακού προγράµµατος ∆ΕΥ I MEDA θα συνεχισθούν και θα
παγιωθούν περαιτέρω, µε σκοπό την επίτευξη συντονισµού µε το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για
τη Μετανάστευση (Ε∆Μ).
Συµπέρασµα:
Οι προαναφερθείσες ενέργειες προτεραιότητας αποτελούν σηµαντικό βήµα προς τη βελτίωση
της διαχείρισης της µετανάστευσης, κάνοντας καλύτερη και περισσότερο συντονισµένη
χρήση των διαθέσιµων κοινοτικών µέσων και πολιτικών. Η Επιτροπή θα εργασθεί ως στενός
εταίρος µε τα κράτη µέλη και τις τρίτες χώρες µε σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη των
ενεργειών αυτών, µέσα σε ένα γνήσιο πνεύµα αλληλεγγύης και εταιρικής συνεργασίας. Με
τον τρόπο αυτόν, η ΕΕ θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ευκαιρίες που παρέχει η
µετανάστευση και να δώσει τις ενδεδειγµένες απαντήσεις στις προκλήσεις που απορρέουν
από αυτή. Η παρακολούθηση των προτεινόµενων πρωτοβουλιών αναµένεται να επιτρέψουν
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στην Επιτροπή να αναφερθεί στο Συµβούλιο σχετικά µε τα πρώτα αποτελέσµατα των
πρωτοβουλιών αυτών µέχρι το τέλος του 2006. Τα αποτελέσµατα αυτά θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη κατά την επανεξέταση των γενικών προτεραιοτήτων στο πλαίσιο της µεσοπρόθεσµης
επανεξέτασης του προγράµµατος της Χάγης.
-------------------------------------
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