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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα ιστορικά γεγονότα που συµβαίνουν στη Νότια Μεσόγειο από τα τέλη του 2010
προσέφεραν µοναδικές ευκαιρίες στους πολίτες των χωρών αυτών να εκφράσουν πιο
ελεύθερα τη βούλησή τους για αληθινή δηµοκρατία, σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
και των θεµελιωδών ελευθεριών, πιο αµερόληπτη και αποτελεσµατική λειτουργία των
κρατικών θεσµών και πιο δίκαιη χρησιµοποίηση των δηµόσιων πόρων. Τα γεγονότα αυτά
ενέπνευσαν επίσης τους πολίτες άλλων χωρών στον αραβικό κόσµο και σε ολόκληρη την
υφήλιο και ενδυνάµωσαν τη βούλησή τους να εκπληρώσουν το δηµοκρατικό τους όραµα.
Η ΕΕ είναι διατεθειµένη να συνεχίσει να στηρίζει όλες τις νότιες γειτονικές της χώρες που
επιθυµούν να αναλάβουν δέσµευση όσον αφορά τη δηµοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώµατα,
την ορθή διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου, και να συνάψει εταιρικές σχέσεις µε τις χώρες
αυτές ώστε να βελτιωθεί πραγµατικά η κατάσταση των λαών τους.
Αυτά τα ιστορικά γεγονότα έχουν επίσης προκαλέσει σηµαντικές µετακινήσεις πληθυσµών.
Οι συγκρούσεις που ξέσπασαν στη Λιβύη από τα µέσα Φεβρουαρίου, προκάλεσαν τον
εκτοπισµό περίπου 800.000 ατόµων πολύ διαφορετικής εθνικής προέλευσης προς τις
γειτονικές χώρες, ιδιαίτερα την Τυνησία και την Αίγυπτο. Ορισµένοι από αυτούς
κατευθύνθηκαν στην Ιταλία και τη Μάλτα διασχίζοντας τη Μεσόγειο µε αυτοσχέδιες βάρκες,
χάνοντας κάποιες φορές τη ζωή τους. Από τα µέσα Ιανουαρίου, έφθασαν στις ακτές της
ιταλικής νήσου Λαµπεντούζα και της Μάλτας περίπου 35.000 µετανάστες από την Τυνησία
και τη Λιβύη.
Μερικές από τις κυριότερες αιτίες των µεταναστευτικών πιέσεων στη Νότια Μεσόγειο, όπως
τα υψηλά επίπεδα ανεργίας που πλήττουν κυρίως άτοµα νεαρής ηλικίας, δεν είναι
καινούργιες. Οι αιτίες αυτές αντιπροσωπεύουν µακροπρόθεσµες διαρθρωτικές προκλήσεις
τόσο για την ΕΕ όσο και για την περιοχή αυτή.
Η ΕΕ πρέπει να προσφέρει ξεκάθαρη στήριξη στους πολίτες της Νότιας Μεσογείου, πολλοί
από τους οποίους µπορεί να δελεαστούν – µπροστά στην έλλειψη προοπτικών για καλύτερη
ζωή στην πατρίδα τους – και να αναζητήσουν ευκαιρίες εκτός των χωρών καταγωγής τους. Η
ενεργός διαχείριση των µεταναστευτικών ροών, η ενίσχυση των δυνατοτήτων νόµιµης
µετανάστευσης, παράλληλα µε µέτρα για την αντιµετώπιση της παράνοµης µετανάστευσης,
έχουν θετικό αντίκτυπο τόσο στην ΕΕ όσο και στις χώρες εταίρους.
Στο πλαίσιο της ευρύτερης δέσµευσης που ανέλαβε η ΕΕ και της «Εταιρικής σχέσης για τη
δηµοκρατία και την κοινή ευηµερία», καθώς και στο πλαίσιο της ενισχυµένης ευρωπαϊκής
πολιτικής γειτονίας µε τις νότιες γειτονικές χώρες της ΕΕ και του νέου δηµοκρατικού τους
οράµατος, η παρούσα ανακοίνωση προτείνει την αντιµετώπιση των σηµερινών προκλήσεων
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στον τοµέα της µετανάστευσης και της κινητικότητας µε την εγκαθίδρυση διαλόγου για τη
µετανάστευση, την κινητικότητα και την ασφάλεια µεταξύ της ΕΕ και των χωρών της
Νότιας Μεσογείου, σύµφωνα µε τους στόχους της συνολικής προσέγγισης της ΕΕ για τη
µετανάστευση.
Η παρούσα ανακοίνωση στηρίζεται στις προτάσεις εταιρικής σχέσης µεταξύ της ΕΕ και των
χωρών της Νότιας Μεσογείου στον τοµέα της µετανάστευσης, της κινητικότητας και της
ασφάλειας που αναφέρονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τη µετανάστευση
της 4ης Μαΐου 2011. Η ανακοίνωση αυτή εκδόθηκε παράλληλα µε την ανακοίνωση για την
αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας της ΕΕ.
2.

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταποκρίθηκε στις προκλήσεις αυτές γρήγορα και αποτελεσµατικά,
λαµβάνοντας ειδικότερα τα ακόλουθα συγκεκριµένα µέτρα:
• Για τη διαχείριση της ανθρωπιστικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης που προκλήθηκε
από την αιφνίδια εισροή µεταναστών και προσφύγων στις χώρες που συνορεύουν µε τη
Λιβύη, η Επιτροπή διέθεσε 40 εκατ. ευρώ (η συνολική συνεισφορά της ΕΕ, δηλαδή της
Επιτροπής και των κρατών µελών από κοινού, ανέρχεται σε 102 εκατ. ευρώ) για την
εκκένωση και τον επαναπατρισµό υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς και για την υποστήριξη
ατόµων που χρήζουν βοήθειας στη Λιβύη και στις γειτονικές χώρες. Η πραγµατοποίηση
των ενεργειών αυτών κατέστη επίσης δυνατή χάρη στις αξιέπαινες προσπάθειες του IOM
(∆ιεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης), της UNHCR (Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων
Εθνών για τους πρόσφυγες), της ICRC (∆ιεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού) και
άλλων διεθνών οργανισµών. Η παρέµβαση της ΕΕ υπήρξε αποφασιστικής σηµασίας για τη
µείωση των πιέσεων που ασκούνται στις ικανότητες υποδοχής της Τυνησίας και της
Αιγύπτου λόγω της τεράστιας εισροής εκτοπισµένων προσώπων στις χώρες αυτές.
• Για την ταχεία αντιµετώπιση των παράνοµων και µεικτών µεταναστευτικών ροών δια
µέσου της κεντρικής Μεσογείου, ο οργανισµός FRONTEX, µε τη βοήθεια διαφόρων
κρατών µελών, έθεσε σε εφαρµογή την κοινή επιχείρηση «Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Περιπολίας
2011 - EPN Hermes Extension», σκοπός της οποίας είναι να βοηθήσει την Ιταλία να
ελέγχει τα σκάφη που µεταφέρουν µετανάστες και πρόσφυγες. Η EUROPOL έστειλε
επίσης στην Ιταλία οµάδα εµπειρογνωµόνων, µε σκοπό να βοηθήσουν τις αρχές επιβολής
του νόµου να εντοπίσουν, µεταξύ των ατόµων που συλλαµβάνονται, ενδεχόµενους
εγκληµατίες.
• Για να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη µέλη που εκτίθενται περισσότερο σε αυξανόµενες ροές
παράνοµων µεταναστών και προσφύγων είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν,
βραχυπρόθεσµα, τις δηµοσιονοµικές επιπτώσεις των ροών αυτών, η Επιτροπή, στο
πλαίσιο του Ταµείου Εξωτερικών Συνόρων και του Ευρωπαϊκού Ταµείου για τους
Πρόσφυγες, διέθεσε για το 2011 συµπληρωµατικό ποσό 25 εκατ. ευρώ, το οποίο θα
καταστεί διαθέσιµο εφόσον τα κράτη µέλη υποβάλουν συγκεκριµένες αιτήσεις.
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη εκπρόσωπος, ανταποκρινόµενες στη νέα έκκληση
του λαού διαφόρων χωρών της Νότιας Μεσογείου και στον αγώνα τους για δηµοκρατία ,
υπέβαλαν, στις 8 Μαρτίου 2011, κοινή ανακοίνωση µε τίτλο «Εταιρική σχέση για τη
δηµοκρατία και την κοινή ευηµερία µε τις χώρες της Νότιας Μεσογείου». Στην ανακοίνωση
αυτή, οι βασικές συστάσεις της οποίας εγκρίθηκαν κατά τις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού
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Συµβουλίου στις 11 και 25 Μαρτίου 2011, προτείνεται να εξασφαλιστεί στις χώρες της
Νότιας Μεσογείου η δυνατότητα έναρξης διαλόγου για τη µετανάστευση, την
κινητικότητα και την ασφάλεια, µε σκοπό να βελτιωθούν και να διευκολυνθούν οι
νόµιµοι δίαυλοι µετανάστευσης και κινητικότητας των πολιτών µεταξύ των χωρών αυτών
και της ΕΕ.
3.

Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Η αντίδραση της ΕΕ στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης ήταν ταχεία, ολοκληρωµένη και
αποτελεσµατική. Ωστόσο, κατέστη σαφές ότι η κρίση αυτή δεν θα επιλυθεί γρήγορα, και ότι
είναι απαραίτητο να δηµιουργηθούν οι κατάλληλοι όροι για την εφαρµογή ενός καλύτερα
διαρθρωµένου και βιώσιµου προγράµµατος, το οποίο θα µπορεί να καλύπτει τις διάφορες
διαστάσεις του φαινοµένου, µε βάση την αλληλεγγύη µεταξύ των κρατών µελών και την
εταιρική σχέση µε τις ενδιαφερόµενες τρίτες χώρες, τηρουµένων απολύτως των διεθνών
υποχρεώσεων της ΕΕ. Τις παράνοµες ροές µεταναστών από την Τυνησία µπορεί να
ακολουθήσουν παρόµοια φαινόµενα σε άλλες χώρες της Νότιας Μεσογείου, και κυρίως σε
εκείνες που χαρακτηρίζονται από πολιτική αστάθεια και κοινωνική κρίση. Τα δίκτυα
διακίνησης παράνοµων µεταναστών που συνδέονται µε το οργανωµένο έγκληµα µπορούν να
εντείνουν τις δραστηριότητές τους και να επεκτείνουν το γεωγραφικό πεδίο δράσης τους και
σε άλλες αφρικανικές χώρες εκτός από την Τυνησία.
Στο µέτρο που συνεχίζονται οι συγκρούσεις στη Λιβύη, αναµένεται ότι πολύ περισσότερα
άτοµα θα εγκαταλείψουν στο µέλλον τη χώρα και, µε αυξανόµενους ρυθµούς, υπήκοοι
διαφόρων άλλων τρίτων χωρών, κυρίως χωρών της Υποσαχάριας Αφρικής, οι οποίοι ζούσαν
στη Λιβύη ως µετανάστες ή πρόσφυγες. Επίσης, είναι πιθανό να ξαναγίνει η Λιβύη µια από
τις βασικές χώρες διέλευσης για τη διακίνηση παράνοµων µεταναστών από την Αφρική προς
την Ευρώπη.
Ενώ κατά το αρχικό στάδιο της κρίσης τα περισσότερα άτοµα που εγκατέλειψαν τη Λιβύη
λόγω των συγκρούσεων επαναπατρίστηκαν αµέσως στις χώρες καταγωγής τους,
διαπιστώνεται σήµερα ότι άτοµα που δεν µπορούν να σταλούν µε ασφάλεια σε καµία χώρα
εγκαταλείπουν τη Λιβύη για τις γειτονικές χώρες. Πρόκειται είτε για Λίβυους είτε για
υπηκόους τρίτων χωρών που διέµεναν στη Λιβύη και οι οποίοι είχαν φύγει από τη χώρα
καταγωγής τους αναζητώντας διεθνή προστασία. Τα άτοµα αυτά, εάν δεν
επανεγκατασταθούν σε άλλη χώρα, µπορεί να παραµείνουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα στις
χώρες υποδοχής. Η κατάσταση αυτή ασκεί επιπλέον πίεση στις ήδη µειωµένες ικανότητες
υποδοχής χωρών όπως η Τυνησία και η Αίγυπτος και συµβάλλει στην αύξηση της ροής
µεταναστών και προσφύγων προς τα κράτη µέλη της ΕΕ.
Λόγω της κατάστασης αυτής, και κατόπιν κοινής πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και της Ύπατης Εκπροσώπου, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, ζήτησε από το Συµβούλιο, να λάβει
περαιτέρω άµεσα µέτρα και να υποβάλει πριν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ιουνίου
µακροπρόθεσµα µέτρα για την ανάπτυξη των ικανοτήτων διαχείρισης των
µεταναστευτικών ροών και των ροών προσφύγων στη Μεσόγειο µε βάση τη δυναµική που
θα δώσει η Επιτροπή.
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4.

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΚΑΙ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ

Προκειµένου να ανταποκριθεί άµεσα στην πρόσκληση αυτή, η Επιτροπή υπέβαλε, στις 11 και
12 Απριλίου, στο Συµβούλιο «∆ικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις» µια πρώτη δέσµη
µέτρων που αποσκοπούν στην αντιµετώπιση, σε βραχυπρόθεσµη και µεσοπρόθεσµη βάση,
των ροών µεταναστών και προσφύγων από τη Νότια Μεσόγειο, µε σκοπό 1) να εξασφαλιστεί
ότι η ΕΕ και οι γειτονικές χώρες της Λιβύης αναπτύσσουν την ικανότητα να διαχειρίζονται
τις συνεχείς και αυξανόµενες ροές προσφύγων που προέρχονται από τη χώρα αυτή και 2) να
βοηθήσουν τα κράτη µέλη της ΕΕ και τις χώρες της Βόρειας Αφρικής που βρίσκονται στην
πρώτη γραµµή και αναλαµβάνουν τη βασική ευθύνη για τη διαχείριση των µεταναστευτικών
και προσφυγικών ροών.
Το σχέδιο περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέτρα:

EL

(1)

συνέχιση της διάθεσης κονδυλίων για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στα
άτοµα που την χρειάζονται στη Λιβύη και στις γειτονικές χώρες, καθώς και για τον
επαναπατρισµό των ατόµων που εγκαταλείπουν τη Λιβύη λόγω των συγκρούσεων,
σε συνάρτηση µε τις διαπιστωθείσες ανάγκες,

(2)

ενίσχυση των συµπληρωµατικών τεχνικών πόρων που διέθεσαν τα κράτη µέλη για
την κοινή επιχείρηση «EPN HERMES Extension» την οποία συντονίζει ο FRONTEX,
και παράλληλα συνέχιση των δύο κοινών επιχειρήσεων HERMES και POSEIDON για
όσο διάστηµα χρειάζεται, χάρη στην αύξηση του προϋπολογισµού που χορηγήθηκε
στον FRONTEX για το δίκτυο περιπολιών,

(3)

ταχεία επέκταση των αρµοδιοτήτων του FRONTEX και εξασφάλιση
αποτελεσµατικότερων εργαλείων. Ο τροποποιηµένος κανονισµός για τη θέσπιση του
FRONTEX θα πρέπει να εγκριθεί επειγόντως από το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο,

(4)

έκκληση στον FRONTEX να επιταχύνει τις διαπραγµατεύσεις για την σύναψη
επιχειρησιακών συµφωνιών µε τις αρµόδιες αρχές της Αιγύπτου, του Μαρόκου και
της Τουρκίας, χώρες για τις οποίες έχει ήδη την εντολή, και χορήγηση στον οργανισµό
εντολής να αρχίσει επειγόντως διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη παρόµοιας
επιχειρησιακής συµφωνίας µε την Τυνησία,

(5)

δροµολόγηση ειδικού κοινού επιχειρησιακού σχεδίου ΕΕ-Τυνησίας στο πλαίσιο
ευρύτερου συνόλου µέτρων για την αντιµετώπιση της συνολικής κατάστασης όσον
αφορά την παράνοµη µετανάστευση στην περιοχή της Μεσογείου. Στόχος του σχεδίου
είναι να ενισχυθεί η ικανότητα των αρχών της Τυνησίας να ελέγξουν τα σύνορά τους
και να καταπολεµήσουν την παράνοµη µεταφορά µεταναστών και τη διακίνηση
ανθρώπων, να διευκολυνθεί η επιστροφή και η κοινωνική και επαγγελµατική
επανένταξη των επαναπατριζόµενων, να στηριχθεί η πρόσβαση σε διαύλους νόµιµης
µετανάστευσης και να εξασφαλιστεί στους µετανάστες που εισέρχονται στην
επικράτειά τους µεταχείριση σύµφωνη µε τα διεθνή πρότυπα, και επίσης να παρέχεται
άσυλο στα άτοµα που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Παράλληλα, στόχος του σχεδίου
είναι να βοηθήσει τις τοπικές αρχές των κρατών µελών της ΕΕ που επηρεάζονται
περισσότερο από το θέµα αυτό να αντιµετωπίσουν τις άµεσες επιπτώσεις των
µεταναστευτικών ροών από την Τυνησία στην τοπική οικονοµία και τις τοπικές
υποδοµές,
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(6)

διασφάλιση ότι τα κράτη µέλη αξιοποιούν πλήρως τους χρηµατοδοτικούς πόρους που
τους παρέχονται στο πλαίσιο του Ταµείου Εξωτερικών Συνόρων, του Ταµείου
Επιστροφής και του Ευρωπαϊκού Ταµείου για τους Πρόσφυγες, τροποποιώντας, κατά
περίπτωση, τον προγραµµατισµένο προορισµό της χρηµατοδότησης και, ενδεχοµένως,
εστιάζοντας την προσοχή στις πιο επείγουσες προτεραιότητες (για τα προγράµµατα
της περιόδου 2010/2011 είναι διαθέσιµα 425 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο των τριών αυτών
Ταµείων για τα έξι περισσότερο ενδιαφερόµενα κράτη µέλη, δηλαδή την Κύπρο, τη
Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Μάλτα και την Ισπανία),

(7)

διάθεση συµπληρωµατικών πόρων προερχόµενων από τα τρία αυτά ταµεία για τη
στήριξη των κρατών µελών που αντιµετωπίζουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
σύµφωνα µε τις διατάξεις του δηµοσιονοµικού κανονισµού,

(8)

εφαρµογή περιφερειακού προγράµµατος προστασίας (ΠΠΠ) που θα
συµπεριλαµβάνει την Αίγυπτο, τη Λιβύη και την Τυνησία, µε σκοπό να βελτιωθούν οι
δυνατότητες αρωγής των προσφύγων που είναι αποκλεισµένοι σ'αυτές τις χώρες και
να αναπτυχθεί σε τοπική κλίµακα η νοµοθεσία και η διοικητική ικανότητα που να
τους εξασφαλίζει µεταχείριση σύµφωνη µε τα διεθνή πρότυπα. Η επανεγκατάσταση
αποτελεί επίσης σηµαντική συνιστώσα του ΠΠΠ,

(9)

Προγραµµατισµός και εφαρµογή της επανεγκατάστασης όσο το δυνατόν
περισσότερων ανθρώπων που χρειάζονται διεθνή προστασία από το έδαφος των
χωρών που γειτονεύουν µε τη Λιβύη προς τα κράτη µέλη της ΕΕ και άλλες χώρες
πρόθυµες να τους δεχθούν,

(10)

ταχεία σύναψη συµφωνίας για την έγκριση της πρότασης που αφορά τη θέσπιση
κοινού προγράµµατος επανεγκατάστασης της ΕΕ, µε σκοπό τη διευκόλυνση των
επιχειρήσεων επανεγκατάστασης.

Όπως προαναφέρθηκε, µεγάλη ανησυχία προκαλεί η πιθανή αύξηση της ροής ατόµων που
χρήζουν διεθνούς προστασίας και τα οποία προέρχονται σήµερα από το λιβυκό έδαφος, και
στο µέλλον ενδεχοµένως από άλλες χώρες της περιοχής. Η Επιτροπή αναγνώρισε τις µεγάλες
προσπάθειες που κατέβαλαν η UNHCR, η ICRC, ο IOM και άλλοι διεθνείς οργανισµοί,
καθώς και τη στήριξη που χορηγείται από την ΕΕ και τα κράτη µέλη της για την παροχή
ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλης στήριξης σε εκτοπισµένα άτοµα προερχόµενα από τη
Λιβύη. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί ότι εξακολουθεί να
εξασφαλίζεται ικανοποιητικό επίπεδο πόρων για να στηριχθεί η παροχή ανθρωπιστικής
βοήθειας σύµφωνα µε τις διαπιστωθείσες ανάγκες.
Η χρηµατοδοτική στήριξη θα πρέπει να αντιµετωπίσει επίσης τις άµεσες επιπτώσεις των
ροών µεταναστών και προσφύγων στην τοπική οικονοµική και κοινωνική κατάσταση,
καθώς και στις τοπικές υποδοµές, ορισµένων περιφερειακών περιοχών των κρατών µελών της
ΕΕ, όπως, για παράδειγµα, ισχύει τα τελευταία έτη για ορισµένες από τις Καναρίους νήσους,
τις νήσους της Σικελίας, τη Μάλτα, την Κύπρο και ορισµένα από τα ελληνικά τα νησιά του
Αιγαίου. Η Επιτροπή σκοπεύει να εξετάσει τον τρόπο µε τον οποίον οι πιστώσεις στο πλαίσιο
των διαρθρωτικών ταµείων της ΕΕ θα µπορούσαν να συµβάλουν στην αντιµετώπιση αυτών
των καταστάσεων.
Η στήριξη των πλέον εκτεθειµένων κρατών µελών θα πρέπει να µην περιορίζεται απλώς στη
χρηµατοδοτική βοήθεια και να καταστεί δυνατός ο επιµερισµός της πραγµατικής ευθύνης
διαχείρισης των µεταναστών και των προσφύγων. Η Επιτροπή έχει ήδη προτείνει ορισµένα
µέτρα, µεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της υπουργικής διάσκεψης για τη µετεγκατάσταση και
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την επανεγκατάσταση η οποία έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 12 Μαΐου 2011, τα οποία
πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά και επειγόντως για την επίτευξη αυτού του στόχου.
Μεταξύ των µέτρων αυτών, είναι σηµαντικό να επισηµανθεί η δυνατότητα αποστολής
οµάδων στήριξης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) στα
κράτη µέλη που έχουν την µεγαλύτερη ανάγκη, κατόπιν αίτησής τους, µε σκοπό να
βοηθήσουν τις αρχές να εντοπίζουν τους αιτούντες άσυλο και να τους παρέχουν αρχική
βοήθεια. Ο τρέχων προϋπολογισµός της EASO θα αρκούσε ήδη για τη χρηµατοδότηση αυτών
των οµάδων. Τα κράτη µέλη πρέπει να επιδείξουν την αλληλεγγύη τους και να διαθέσουν
εµπειρογνώµονες στον τοµέα του ασύλου που θα συµµετάσχουν στις οµάδες EASO, καθώς
και να δεχθούν τη µετεγκατάσταση στα εδάφη τους ορισµένων δικαιούχων διεθνούς
προστασίας. Η Επιτροπή είναι έτοιµη να στηρίξει αυτές τις προσπάθειες µέσω του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσφύγων, στο πλαίσιο της επέκτασης του πιλοτικού προγράµµατος
για τη Μάλτα που δροµολογήθηκε το 2009.
Το προτεινόµενο σχέδιο µέτρων είναι πιθανό να υλοποιηθεί µόνον αν κινητοποιηθούν οι
κατάλληλοι χρηµατοδοτικοί πόροι της ΕΕ. Η Επιτροπή θα εξετάσει, µε βάση τους
διαθέσιµους χρηµατοδοτικούς πόρους, τον τρόπο µε τον οποίο θα εξασφαλιστεί η κατάλληλη
χρηµατοδότηση για να αντιµετωπιστεί το εύρος των προκλήσεων που έχει απέναντί της η ΕΕ
στην παρούσα κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Επίσης, η Επιτροπή θα προωθήσει τον
κατάλληλο συντονισµό µεταξύ των διαφόρων εσωτερικών και εξωτερικών χρηµατοδοτικών
µέσων για να εξασφαλιστεί ειδικότερα η στήριξη της συνεργασίας µεταξύ κρατών µελών και
τρίτων χωρών σχετικά µε συγκεκριµένα σχέδια που αφορούν τη διαχείριση των συνόρων, τη
µετανάστευση και το άσυλο.
5.

ΠΙΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

ΤΗΣ

Τα µέτρα που προτάθηκαν από την Επιτροπή (όπως περιγράφονται ανωτέρω) εγκρίθηκαν σε
µεγάλο βαθµό από το Συµβούλιο ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 11 και 12
Απριλίου. Τα µέτρα αυτά, τα οποία έχουν κατ’ουσίαν βραχυπρόθεσµο χαρακτήρα, τίθενται
επί του παρόντος σε εφαρµογή.
Ωστόσο, η Επιτροπή πιστεύει ότι, σε µακροπρόθεσµη βάση, απαιτούνται συµπληρωµατικά
µέτρα. Τα µέτρα αυτά θα πρέπει πρώτα απ’όλα να αποσκοπούν στην αντιµετώπιση των
βασικών αιτίων της µετανάστευσης σε διαρθρωτικό επίπεδο. Η συνεργασία µε τις χώρες
της Νότιας Μεσογείου θα πρέπει να ενισχύσει την αποτελεσµατική αντιµετώπιση του
προβλήµατος δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης και βελτίωσης των συνθηκών
διαβίωσης σε όλη την περιοχή. Η συνεργασία θα πρέπει να προσανατολίζεται στις
συγκεκριµένες περιοχές και κατηγορίες προσώπων που επηρεάζονται περισσότερο από την
έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης (π.χ. στόχο προτεραιότητας αποτελούν τα άτοµα νεαρής
ηλικίας).
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος, προκειµένου να ανταποκριθούν στις
προκλήσεις αυτές, στην κοινή τους ανακοίνωση της 8ης Μαρτίου 2011, πρότειναν να
αναπτυχθεί µακροπρόθεσµη εταιρική σχέση για τη δηµοκρατία και την κοινή ευηµερία
µε τις χώρες της Νότιας Μεσογείου, µε βάση µια προσέγγιση που περιλαµβάνει τρεις πτυχές,
µια από τις οποίες είναι η βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη και η οικονοµική
µεγέθυνση µε έντονη έµφαση σε θέµατα απασχόλησης και σε κοινωνικά θέµατα.
Απαιτούνται επίσης πιο µακροπρόθεσµα µέτρα για να εξασφαλιστεί ότι η µετανάστευση και
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η κινητικότητα µεταξύ των χωρών της ΕΕ και τη Νότιας Μεσογείου εντάσσονται σε νόµιµες
διαδικασίες και πραγµατοποιούνται µε τακτικό και αποτελεσµατικό τρόπο. Τα µέτρα αυτά
συνεπάγονται ότι θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες που θα βοηθήσουν τους αιτούντες
απασχόληση από τις χώρες αυτές να βρουν ευκαιρίες απασχόλησης στο εξωτερικό, για το
κοινό συµφέρον των συγκεκριµένων χωρών και ατόµων, καθώς και της ΕΕ και των κρατών
µελών της. Αυτή η τελευταία πρόκληση θα πρέπει να εξεταστεί στο ευρύτερο πλαίσιο της
εξέλιξης της δηµογραφικής κατάστασης της ΕΕ, καθώς και µε βάση τις ελλείψεις εργατικού
δυναµικού που αντιµετωπίζει. Οι ανάγκες της ΕΕ για στοχοθετηµένη µετανάστευση
εργατικού δυναµικού θα πρέπει να παρακολουθείται και να επανεξετάζεται, έτσι ώστε να
υποβάλλονται συγκεκριµένες προτάσεις βασισµένες σε στοιχεία που αφορούν την
πραγµατική ζήτηση εργατικού δυναµικού. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να αναγνωριστεί η
ουσιαστική συνεισφορά των µεταναστών στις οικονοµίες της ΕΕ, ανεξαρτήτως καταγωγής.
Οι µετανάστες βοηθούν να καλυφθούν οι ανάγκες για εργαζοµένους υψηλής εξειδίκευσης
στους επεκτεινόµενους τοµείς της οικονοµίας της ΕΕ, αλλά και πολλές θέσεις απασχόλησης
που απαιτούν συνδυασµό κατώτερων δεξιοτήτων.
Στην κοινή ανακοίνωσή τους της 8ης Μαρτίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη
εκπρόσωπος πρότειναν επίσης να αναπτυχθεί εταιρική σχέση για τη µετανάστευση, την
κινητικότητα και την ασφάλεια µε τις χώρες της Νότιας Μεσογείου.
Η Επιτροπή πιστεύει ότι η δροµολόγηση εταιρικών σχέσεων κινητικότητας µε τις χώρες
της Νότιας Μεσογείου αποτελεί εργαλείο κρίσιµης σηµασίας, ωφέλιµο και για τις δύο
πλευρές διότι τους επιτρέπει να βελτιώσουν και να διαχειριστούν καλύτερα τη µετανάστευση
και την κινητικότητα, όχι µόνο των υπηκόων των χωρών εταίρων, αλλά και των υπηκόων
άλλων χωρών, κυρίως των χωρών της Υποσαχάριας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, των
οποίων γίνεται όλο και συχνότερη η διαµονή η διέλευση από το έδαφος των χωρών της
Νότιας Μεσογείου. Η έναρξη αυτών των εταιρικών σχέσεων θα ενισχύσει τις επαφές µεταξύ
των λαών και θα προωθήσει περισσότερο την αµοιβαία κατανόηση, καθώς και τις
επιχειρηµατικές δραστηριότητες και την απασχόληση. Το γεγονός αυτό θα ωφελήσει την
οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής της Μεσογείου και την ένταξη
των µεταναστών στην ΕΕ και σε άλλες χώρες προορισµού.
Οι προτεινόµενες εταιρικές σχέσεις θα υλοποιηθούν µε την υιοθέτηση ειδικά
προσαρµοσµένης προσέγγισης ανά χώρα, µε βάση τη δέσµευση που έχει αναλάβει κάθε
χώρα για την κάλυψη ορισµένων προϋποθέσεων, και λαµβανοµένων υπόψη των συνολικών
σχέσεων µε την εν λόγω χώρα εταίρο. Παροµοίως, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, είναι παράλληλα σηµαντικό να καλύπτουν οι εταιρικές σχέσεις το
σύνολο των διαφορετικών πτυχών αυτής της συνεργασίας, ενώ θα πρέπει επίσης να
διασφαλιστεί ότι η προοδευτική διευκόλυνση της κυκλοφορίας των προσώπων συνάδει µε
την εφαρµογή µέτρων που θα εξασφαλίσουν την ασφάλεια αυτής της κυκλοφορίας.
6.

Ο ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Ο γενικός στόχος του διαλόγου για τη µετανάστευση, την κινητικότητα και την ασφάλεια
θα είναι να στηρίξει και να ενθαρρύνει µεταρρυθµίσεις – που αποσκοπούν στη βελτίωση της
ασφάλειας – τις οποίες µπορούν να αναλάβουν οι χώρες εταίροι για να προσφέρουν στους
πολίτες τους τη δυνατότητα µεγαλύτερης κινητικότητας προς τα κράτη µέλη της ΕΕ,
αντιµετωπίζοντας παράλληλα τις βασικές αιτίες των µεταναστευτικών ροών. Ο διάλογος
αυτός θα αποτελέσει µέρος µιας ευρύτερης δέσµευσης και βοήθειας προς τις χώρες της
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Βόρειας Αφρικής στο πλαίσιο της ανανεωµένης Ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας. Αυτός ο
θεµατικός και ειδικός διάλογος θα διεξαχθεί στο ευρύτερο πλαίσιο διµερών σχέσεων και
διαλόγων, λαµβανοµένης υπόψη, στο περιφερειακό επίπεδο, της κοινής στρατηγικής
Αφρικής-ΕΕ και της εταιρικής σχέσης για την κινητικότητα, τη µετανάστευση και την
απασχόληση µεταξύ ΕΕ και Αφρικής.
Για την επίτευξη αυτού του σηµαντικού στόχου, όπως ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο, η Επιτροπή προτίθεται να χρησιµοποιήσει πλήρως το εργαλείο που είναι
διαθέσιµο στο πλαίσιο της συνολικής προσέγγισης της ΕΕ για τη µετανάστευση, δηλαδή
την εταιρική σχέση κινητικότητας, η οποία απέδειξε την αποτελεσµατικότητά της για την
ενίσχυση του διαλόγου και της επιχειρησιακής συνεργασίας µε τρίτες χώρες. Οι εταιρικές
σχέσεις κινητικότητας θα προσαρµοστούν στη συγκεκριµένη κατάσταση και στις ανάγκες
των εν λόγω χωρών της Νότιας Μεσογείου.
Θα εφαρµοστούν οι ακόλουθες αρχές:
1.

∆ιαφοροποίηση: ο διάλογος θα προτείνεται και θα διεξάγεται µε βάση τη
συγκεκριµένη κατάσταση κάθε χώρας εταίρου (προσέγγιση ανά χώρα), και θα
λαµβάνει υπόψη τον βαθµό προόδου που πραγµατοποιείται και που
αντικατοπτρίζεται στις εθνικές πρακτικές και στην εφαρµογή των πολιτικών.

2.

∆ιµερής προσέγγιση: θα συνάπτεται χωριστή συµφωνία διαλόγου µεταξύ της ΕΕ
και των κρατών µελών της, καθώς και µε κάθε χώρα εταίρο.

3.

Προϋποθέσεις: τα αναµενόµενα αποτελέσµατα του διαλόγου θα εξαρτώνται από τις
προσπάθειες που καταβάλλονται και από την πρόοδο που σηµειώνεται σε όλους τους
τοµείς (µετανάστευση, κινητικότητα και ασφάλεια), και θα λαµβάνουν επίσης υπόψη
την πρόοδο που πραγµατοποιήθηκε στον τοµέα της διακυβέρνησης.

4.

Παρακολούθηση: οι εταίροι θα συµφωνήσουν να θεσπίσουν έναν αποτελεσµατικό
µηχανισµό παρακολούθησης της συγκεκριµένης εφαρµογής της εταιρικής σχέσης.
Εµπειρογνώµονες της ΕΕ και των κρατών µελών θα είναι συνδεδεµένοι µε τον
µηχανισµό αυτόν.

Αυτή η πολύπλευρη προσέγγιση θα δώσει τη δυνατότητα στην ΕΕ να επεκτείνει τα
πλεονεκτήµατα της κινητικότητας που προτείνεται στην εταιρική σχέση στις χώρες που
επιδεικνύουν προθυµία και ικανότητα να πραγµατοποιήσουν πρόοδο, κυρίως σε τοµείς που
είναι σηµαντικοί για την ΕΕ.
Οι εταιρικές σχέσεις κινητικότητας θα γίνουν αντικείµενο πολιτικής συµφωνίας µεταξύ της
ΕΕ και των κρατών µελών της, καθώς και της ενδιαφερόµενης χώρας εταίρου, και θα
συµπεριλάβουν όλα τα µέτρα (νοµοθετικά ή πρακτικά) που ζητήθηκαν και συµφωνήθηκαν
και από τα δύο µέρη, προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι η διαχείριση της κυκλοφορίας των
προσώπων µεταξύ της ΕΕ και της εν λόγω χώρας εταίρου γίνεται µε τον ορθό τρόπο και
σε ασφαλές περιβάλλον. Κατ'αυτόν τον τρόπο, οι εταιρικές σχέσεις θα συγκεντρώσουν όλα
τα σχετικά µέτρα µε συστηµατικό και περιεκτικό τρόπο.
Τα µέτρα αυτά θα πρέπει να συµβάλουν στην ενίσχυση της ικανότητας διαχείρισης της
µετανάστευσης και της κινητικότητας των προσώπων στις χώρες της Νότιας Μεσογείου,
καθώς και των σχέσεών τους µε την ΕΕ σε όλους τους τοµείς της συνολικής προσέγγισης
της ΕΕ για τη µετανάστευση, η οποία αποσκοπεί 1) στη βελτίωση της οργάνωσης της

EL

9

EL

νόµιµης µετανάστευσης, 2) στη µεγιστοποίηση του θετικού αντικτύπου της µετανάστευσης
στην ανάπτυξη, και 3) στην αποτελεσµατική καταπολέµηση της παράνοµης
µετανάστευσης. Επιπλέον, η εταιρική σχέση θα συµπεριλάβει επίσης σειρά µέτρων που
προορίζονται να εξασφαλίσουν 4) την προώθηση και τον σεβασµό των δικαιωµάτων των
µεταναστών, τόσο των υπηκόων των χωρών εταίρων όσο και των υπηκόων τρίτης χώρας που
διέρχονται από τη επικράτειά της.
Στον τοµέα του ασύλου, η εταιρική σχέση κινητικότητας θα επιδιώξει να αυξήσει τις
δυνατότητες διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο της χώρας εταίρου. Η προώθηση
πρωτοβουλιών σχετικά µε την ένταξη στα κράτη µέλη της ΕΕ από τις οποίες θα ωφελούνται
και οι χώρες καταγωγής θα πρέπει να αποτελεί µέρος των εταιρικών σχέσεων κινητικότητας.
Η επιτυχής ένταξη στις χώρες προορισµού δηµιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις τόσο για τη
συνεισφορά στην ανάπτυξη των χωρών καταγωγής όσο και για την επιτυχή επανένταξη όσων
επιστρέφουν στις χώρες καταγωγής τους.
Η εταιρική σχέση κινητικότητας θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει επίσης δέσµη µέτρων για τη
δηµιουργία υποδοµών που θα πρέπει να εφαρµόζονται από τις χώρες εταίρους. Τα µέτρα
αυτά θα πρέπει να καθορίζονται µε βάση ειδικά προσαρµοσµένη ανάλυση των εν λόγω
χωρών της Νότιας Μεσογείου, καθώς και µε βάση τις προτάσεις και τα αιτήµατα που έγιναν
από αυτές και από την ΕΕ και τα κράτη µέλη της, που θα συµµετέχουν πλήρως και ενεργά
στην εφαρµογή της. Μεταξύ των µέτρων για την ανάπτυξη της υποδοµής στον τοµέα της
µετανάστευσης, της κινητικότητας και της ένταξης τα οποία συµβάλλουν στην επίτευξη
αυτών των στόχων µπορούν να αναφερθούν (όχι εξαντλητικά ) τα εξής:
• βελτίωση και διευκόλυνση της πρόσβασης σε διαύλους νόµιµης µετανάστευσης για
πιθανούς µετανάστες µε βάση σαφώς προσδιορισµένες ανάγκες εργατικού δυναµικού στην
ΕΕ και σε άλλες χώρες προορισµού,
• τακτικές ανταλλαγές εµπειρογνωµοσύνης και ορθών πρακτικών στο πλαίσιο των
δηµοσίων υπηρεσιών απασχόλησης, έτσι ώστε να συµβάλλουν στην επεξεργασία
αποτελεσµατικών προγραµµάτων ενεργητικής πολιτικής αγοράς εργασίας στις χώρες
καταγωγής µε τη βελτίωση των επιπέδων ικανότητας ανεύρεσης απασχόλησης και των
προοπτικών εργασίας για τους υπηκόους τρίτων χωρών,
• ανάπτυξη των ικανοτήτων της χώρας εταίρου να συµµετάσχει στην αποτελεσµατική και
αποδοτική οργάνωση της νόµιµης µετανάστευσης, καθώς και στον τοµέα των
προσλήψεων, αναγνώρισης των δεξιοτήτων, επιστροφής και επανένταξης των
µεταναστών,
• στήριξη της ανάπτυξης και της εφαρµογής στη χώρα εταίρο πολιτικών για την προώθηση
της χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξης, καθώς και της απασχόλησης, της ικανότητας
ανεύρεσης απασχόλησης και όλων των πτυχών της αξιοπρεπούς εργασίας, επίσης µε στόχο
τη µείωση της διαρροής εγκεφάλων,
• µεγιστοποίηση του αντικτύπου της µετανάστευσης στο επίπεδο της ανάπτυξης,
συµπεριλαµβανοµένης της µείωσης του κόστους των εµβασµάτων και της διοχέτευσής
τους σε βιώσιµες επενδύσεις, της ενίσχυσης της εργασίας µε ενώσεις της διασποράς και µε
την εφαρµογή µέτρων για την αντιµετώπιση της «διαρροής εγκεφάλων», λαµβανοµένων
υπόψη εκ παραλλήλου των κοινωνικών πλευρών της µετανάστευσης,
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• ενίσχυση της ποιότητας στη χώρα εταίρο των ληξιαρχικών βιβλίων από τα οποία
εκδίδονται τα έγγραφα ταυτότητας και ταξιδίου,
• σεβασµός των θεµελιωδών δικαιωµάτων όλων των µεταναστών, καθώς και των υπηκόων
τρίτων χωρών,
• στήριξη της αποτελεσµατικής ένταξης στην κοινότητα υποδοχής και άνευ διακρίσεων
µεταχείριση των νόµιµων µεταναστών,
• προσφορά ειδικής συνδροµής σε µετανάστες που ανήκουν σε ευάλωτες κατηγορίες, όπως
τα ασυνόδευτα ανήλικα άτοµα, τα θύµατα εµπορίας και άλλοι,
• παροχή συµβουλών µε σκοπό την ανάπτυξη της ικανότητας ανταπόκρισης στις ανάγκες
των µεταναστών για ειδική κοινωνική, ψυχολογική ή ιατρική βοήθεια, καθώς και µε
σκοπό τη συνεργασία για την πρόληψη της διάδοσης µεταδοτικών ασθενειών,
• εξασφάλιση της εφαρµογής της αρχής της µη επαναπροώθησης και παροχή βιώσιµων
λύσεων προστασίας σε όσους χρειάζονται διεθνή προστασία,
• ανάπτυξη και εφαρµογή της νοµοθεσίας περί ασύλου στη χώρα εταίρο, σύµφωνα µε τα
διεθνή πρότυπα, καθώς και µε βάση τη συνεργασία µε την UNHCR,
• διευκόλυνση της κοινωνικής και επαγγελµατικής επανένταξης των υπηκόων της χώρας
εταίρου που επιστρέφουν τη χώρα τους,
• παροχή βοήθειας για την εκούσια επιστροφή υπηκόων τρίτης χώρας που συνελήφθησαν
ως παράνοµοι µετανάστες στη επικράτεια του κράτους εταίρου.
Τα προαναφερθέντα µέτρα ενίσχυσης των ικανοτήτων θα διευκολύνουν την κυκλοφορία
προσώπων από τις χώρες της Νότιας Μεσογείου προς την ΕΕ. Αυτή η ενισχυµένη
κυκλοφορία θα εξασφαλιστεί περαιτέρω µέσω της κινητοποίησης των ακόλουθων βασικών
εργαλείων:
• Η ΕΕ θα προσφέρει στις χώρες εταίρους τη δυνατότητα σύναψης συµφωνίας για την
απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων. Ωστόσο, το περιεχόµενο της συµφωνίας θα είναι
διαφορετικό από τον έναν εταίρο στον άλλο. Οι συµφωνίες θα συνάπτονται για κάθε
περίπτωση ξεχωριστά, αλλά θα προβλέπουν τουλάχιστον τη στήριξη της κινητικότητας
των φοιτητών, των ερευνητών και των επιχειρηµατιών.
• Ανάλογα µε τις πραγµατικές δυνατότητες και τις ανάγκες των κρατών µελών της ΕΕ που
ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν ενεργά σε εταιρικές σχέσεις κινητικότητας και ανάλογα
µε τις ανάγκες των αντίστοιχων αγορών εργασίας, και λαµβανοµένου υπόψη του
δικαιώµατός τους να καθορίζουν τον αριθµό των οικονοµικών µεταναστών που θα
φιλοξενήσουν στην επικράτειά τους, οι εταιρικές σχέσεις για την κινητικότητα θα
µπορούσαν επίσης να προβλέπουν ειδικά καθεστώτα για τη διευκόλυνση της
µετανάστευσης εργατικού δυναµικού µεταξύ των ενδιαφερόµενων κρατών µελών και
των χωρών της Νότιας Μεσογείου. Τα καθεστώτα αυτά θα µπορούν να επιτρέψουν 1) την
κατάρτιση ειδικών προγραµµάτων ή/και απλουστευµένων νοµικών πλαισίων για την
κυκλική µετανάστευση (καθώς και για την εποχική µετανάστευση), 2) τη δηµιουργία
υποδοµών για τη διαχείριση των µεταναστευτικών εµβασµάτων για την ενίσχυση του
αναπτυξιακού τους αντικτύπου, 3) τη δηµιουργία υποδοµών για την αποτελεσµατική
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αντιστοίχιση µεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας και για τη διαχείριση της
επιστροφής και της επανένταξης, 4) την αναγνώριση των επαγγελµατικών και
ακαδηµαϊκών ικανοτήτων και προσόντων, 5) την ανάπτυξη και την εφαρµογή νοµικών
πλαισίων για τη βελτίωση της δυνατότητας µεταφοράς των κοινωνικών δικαιωµάτων, 6)
την ενίσχυση της πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά µε κενές θέσεις εργασίας στις
αγορές εργασίας των κρατών µελών της ΕΕ, 7) την αναγνώριση των µέτρων που
αποσκοπούν στη βελτίωση της συνεργασίας και του συντονισµού µεταξύ των χωρών της
Νότιας Μεσογείου και των κρατών µελών της ΕΕ για θέµατα σχετικά µε τις δεξιότητες και
τον τρόπο µε τον οποίον µπορεί να υπάρξει καλύτερη αντιστοίχιση προσφοράς και
ζήτησης στην αγορά εργασίας, µε βάση τις εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν ήδη από το
Ευρωπαϊκό
'Ίδρυµα
Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης
(ETF).
Στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης κινητικότητας, τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη, σύµφωνα
µε τη νοµοθεσία τους, µπορούν επίσης να αποφασίσουν να λάβουν άλλες ειδικές
πρωτοβουλίες µε σκοπό να διευκολύνουν την πρόσβαση των µεταναστών της χώρας
εταίρου στις αγορές εργασίας τους.
• Η αύξηση της κινητικότητας όπως περιγράφεται ανωτέρω θα εξαρτηθεί από την
εκπλήρωση ορισµένων προϋποθέσεων, σκοπός των οποίων είναι να συµβάλουν στη
δηµιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος στο οποίο η κυκλοφορία προσώπων θα γίνεται µέσω
νόµιµων διαύλων και µε βάση τις συµφωνηθείσες λεπτοµέρειες. Οι ειδικοί όροι που πρέπει
να πληρούνται από κάθε χώρα θα ποικίλλουν, ανάλογα µε την εκτίµηση που αφορά την
επίτευξη των στόχων που έχουν συµφωνηθεί µέσω του διαλόγου µε κάθε χώρα εταίρο,
καθώς και µε το επίπεδο συνεργασίας που η χώρα αυτή έχει αναπτύξει µε την ΕΕ.
Τα ειδικά µέτρα που πρέπει να εφαρµοστούν µπορούν να απαριθµηθούν (µε µη εξαντλητικό
τρόπο) ως εξής:
• θέσπιση ρυθµίσεων εκούσιας επιστροφής,
• σύναψη συµφωνιών επανεισδοχής µε την ΕΕ, που θα περιέχουν διατάξεις σχετικά µε την
επανεισδοχή των δικών τους υπηκόων, καθώς και υπηκόων τρίτων χωρών, µε την
παράλληλη εξασφάλιση της πλήρους εφαρµογής των υποχρεώσεων επανεισδοχής που
ισχύουν στη χώρα τους,
• σύναψη συµφωνίας συνεργασίας µε τον FRONTEX,
• δηµιουργία υποδοµών στον τοµέα της ολοκληρωµένης διαχείρισης των συνόρων, της
ασφάλειας των εγγράφων και της καταπολέµησης του οργανωµένου εγκλήµατος, καθώς
και της εµπορίας ανθρώπων και της παράνοµης διακίνησης µεταναστών,
• συνεργασία στις κοινές επιχειρήσεις επιτήρησης στη Μεσόγειο Θάλασσα, µεταξύ άλλων
µε την ενδεχόµενη συνεργασία µε το σχέδιο EUROSUR, µόλις θεσπιστεί,
• απόδειξη της προθυµίας συνεργασίας µε την ΕΕ για την αναγνώριση των οικείων υπηκόων
και κατοίκων, κυρίως στην περίπτωση αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας, καθώς
και για λόγους επανεισδοχής και έκδοσης,
• κύρωση και εφαρµογή της σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για το διακρατικό
οργανωµένο έγκληµα («σύµβαση TOC») και των πρωτοκόλλων της για την εµπορία
ανθρώπων και την παράνοµη διακίνηση µεταναστών.
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Η εταιρική σχέση κινητικότητας έχει σχεδιασθεί ως µακροπρόθεσµο πλαίσιο βασιζόµενο σε
πολιτικό διάλογο και σε επιχειρησιακή συνεργασία, το οποίο θα αναπτυχθεί περαιτέρω
βάσει του γενικού πλαισίου των σχέσεων µεταξύ της ΕΕ και της εν λόγω χώρας εταίρου, και
θα αναπτυχθεί µε την πάροδο του χρόνου.
Για την προετοιµασία της σύναψης της εταιρικής σχέσης κινητικότητας µεταξύ της ΕΕ και
της εν λόγω χώρας εταίρου, θα καθιερωθεί διάλογος σε επίπεδο ανώτερων υπαλλήλων
µεταξύ της ΕΕ και των εν λόγω χωρών, µε την πλήρη συµµετοχή των κρατών µελών. Ο
διάλογος αυτός θα δώσει τη δυνατότητα και στα δύο µέρη να ανταλλάξουν απόψεις, να
αποσαφηνίσουν τις προσδοκίες και τις ανάγκες τους και να εντοπίσουν τους τοµείς
συνεργασίας. Χάρη σ'αυτόν τον διάλογο θα καταστεί δυνατή την προετοιµασία των
πολιτικών αποφάσεων που θα ληφθούν από κοινού σε πολιτικό επίπεδο. Ο διάλογος αυτός
δεν θα εξυπηρετήσει µόνο την προετοιµασία της έναρξης της εταιρικής σχέσης
κινητικότητας, αλλά και την παρακολούθηση της εφαρµογής της.
Κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού σταδίου, θα ζητηθεί από τις χώρες της Νότιας
Μεσογείου να σηµειώσουν πρόοδο όσον αφορά τη δηµιουργία υποδοµών για την
αποτελεσµατική διαχείριση της µετανάστευσης και να συµβάλουν στην ανάπτυξη ασφαλούς
περιβάλλοντος για την κινητικότητα, ως προϋποθέσεις για τη δίκαιη και βιώσιµη εφαρµογή
της εταιρικής σχέσης για την κινητικότητα. Η ΕΕ θα στηρίξει, τόσο από τεχνικής όσο και από
οικονοµικής πλευράς, τις προσπάθειες που καταβάλλει η χώρα εταίρος, καθώς και µέσω των
οργανισµών της ΕΕ (FRONTEX, EASO και EUROPOL).
Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να προβλέψει ενισχυµένους χρηµατοδοτικούς πόρους για να στηρίξει
την πρόοδο των χωρών της Νότιας Μεσογείου που είναι πρόθυµες να αναπτύξουν τις
υποδοµές τους για τη διαχείριση της µετανάστευσης, της κινητικότητας και της ασφάλειας,
καθώς και να δεσµευτούν σε µακροπρόθεσµη συνεργασία για τον σκοπό αυτόν.
Η ΕΕ και οι χώρες εταίροι της στο πλαίσιο του διαλόγου θα πρέπει να αξιολογήσουν τις
καλύτερες λύσεις για να εξασφαλίσουν κατάλληλη χρηµατοδότηση, µε βάση τους
υφιστάµενους πόρους, για δράσεις που αποσκοπούν στη στήριξη της δηµιουργίας υποδοµών
και τη συνεργασία σ'αυτούς τους τοµείς. Ανάλογες εκτιµήσεις θα ισχύσουν για το νέο
χρηµατοδοτικό µέσο που στηρίζει τη συνεργασία µε τις χώρες της Νότιας Μεσογείου βάσει
του επόµενου δηµοσιονοµικού πλαισίου της ΕΕ.
Παράλληλα µε την ανάπτυξη της εταιρικής σχέσης για την κινητικότητα, τα κράτη µέλη της
ΕΕ θα πρέπει να εξετάσουν, για κάθε περίπτωση χωριστά, τη βελτίωση της προξενικής τους
κάλυψης στην περιφέρεια αυτήν, και µε τη σύσταση κοινών κέντρων αίτησης θεωρήσεων
στηριζόµενα από την ΕΕ. Επίσης, η συνεργασία στο πλαίσιο της Επιτόπιας Συνεργασίας
Σένγκεν θα πρέπει να ενισχυθεί και θα πρέπει να εφαρµοστούν πλήρως οι πρακτικές
βελτιώσεις και η ευελιξία που προβλέπεται από τον κώδικα θεωρήσεων της ΕΕ, καθώς και
η µείωση ή η κατάργηση των τελών θεώρησης και η έκδοση θεωρήσεων πολλαπλής εισόδου
σε αξιόπιστους ταξιδιώτες και σε συγκεκριµένες κατηγορίες ανθρώπων (όπως σπουδαστές,
ερευνητές και επιχειρηµατίες).
Μακροπρόθεσµα, αν εφαρµοστούν αποτελεσµατικά οι συµφωνίες για την απλούστευση της
έκδοσης θεωρήσεων και για την επανεισδοχή, θα µπορούσαν να ληφθούν, κατά περίπτωση,
σταδιακά µέτρα µε σκοπό την ελευθέρωση των θεωρήσεων για τις επιµέρους χώρες-εταίρους,
σε συνάρτηση µε τις συνολικές σχέσεις µε την ενδιαφερόµενη χώρα-εταίρο και εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ορθή διαχείριση και την ασφάλεια της κινητικότητας.
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Ο διάλογος για τη µετανάστευση, την κινητικότητα και την ασφάλεια θα αρχίσει σταδιακά µε
τις χώρες της Νότιας Μεσογείου, καθώς και µε την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων
κινητικότητας και µε τη συνεκτίµηση 1) της γενικής σχέσης που η ΕΕ διατηρεί µε κάθε
χώρα εταίρο, 2) του τρέχοντος επιπέδου υποδοµής της χώρας εταίρου να διαχειρίζεται τις
ροές µεταναστών και 3) της προθυµίας της να διεξαγάγει εποικοδοµητικό και
αποτελεσµατικό διάλογο µε σκοπό τη σύναψη της εταιρικής σχέσης. Στη βάση αυτή, η
Επιτροπή προτείνει να αρχίσει ο διάλογος µε την Τυνησία, το Μαρόκο και την Αίγυπτο.
7.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα µέτρα που προτείνονται στην παρούσα ανακοίνωση αντιπροσωπεύουν την απάντηση της
Επιτροπής στην έκκληση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στη συνεδρίαση του της 24ης
Μαρτίου 2011 να υποβληθεί «σχέδιο για την ανάπτυξη ικανοτήτων για τη διαχείριση των ροών
µεταναστών και προσφύγων στη Μεσόγειο πριν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ιουνίου
2011».
Οι προτάσεις στην παρούσα ανακοίνωση προστίθενται στις πρωτοβουλίες που προτάθηκαν
από την Επιτροπή στις 4 Μαΐου για µια πιο διαρθρωµένη, συνεκτική και ταχείας αντίδρασης
προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τις προκλήσεις και τις δυνατότητες στον τοµέα της
µετανάστευσης, κυρίως µε την ενίσχυση των διασυνοριακών ελέγχων και της διακυβέρνησης
Σένγκεν, της ολοκλήρωσης του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήµατος Ασύλου, περισσότερο
εστιασµένης νόµιµης µετανάστευσης.
Η Επιτροπή είναι έτοιµη να συνεισφέρει περαιτέρω στην επεξεργασία αυτού του σχεδίου και
στην εφαρµογή του, µε βάση τα στοιχεία που θα δώσει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στην
προσεχή συνεδρίασή του που θα πραγµατοποιηθεί στις 24 Ιουνίου 2011.
Η Επιτροπή είναι βέβαιη ότι η προταθείσα δέσµη µέτρων θα δώσει τη δυνατότητα στην ΕΕ
να αναλάβει τις ευθύνες της. Η Επιτροπή είναι επίσης πεπεισµένη ότι η ΕΕ πρέπει να
ανταποκριθεί στις προκλήσεις αυτές µε αυθεντικά ευρωπαϊκό τρόπο. Η απάντηση αυτή θα
είναι πραγµατικά αποτελεσµατική µόνο εάν βασίζεται στην έκφραση απτής αλληλεγγύης
µεταξύ των κρατών µελών στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης µε τις χώρες της απέναντι όχθης της
Μεσογείου, και εάν κινητοποιηθούν όλα τα διαθέσιµα µέσα και εργαλεία.
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