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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η συνθήκη του Άµστερνταµ θεσπίζει για πρώτη φορά την κοινοτική αρµοδιότητα όσον αφορά τη
µετανάστευση και το άσυλο. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, στη συνεδρίασή του στο Τάµπερε τον
Οκτώβριο του 1999, δήλωσε ότι «Τα διακριτά µεν αλλά στενά συνδεδεµένα θέµατα του ασύλου και
της µετανάστευσης, απαιτούν να αναπτυχθεί µια κοινή πολιτική της ΕΕ» και καθόρισε τα στοιχεία
που πρέπει να περιλαµβάνει, ήτοι τη σχέση εταιρικότητας µε τις χώρες καταγωγής, το ενιαίο
ευρωπαϊκό σύστηµα χορήγησης ασύλου, τη δίκαιη µεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών και τη
διαχείριση των µεταναστευτικών ροών. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τόνισε επίσης
την ανάγκη για ταχείες αποφάσεις όσον αφορά « την προσέγγιση των εθνικών νοµοθεσιών περί των
προϋποθέσεων εισδοχής και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών, που θα βασίζονται σε από κοινού
αξιολόγηση των οικονοµικών και δηµογραφικών εξελίξεων στην Ένωση, καθώς και της κατάστασης
στις χώρες καταγωγής» (παράγραφος 20 των συµπερασµάτων της Προεδρίας). Ωστόσο, το

Συµβούλιο δεν διευκρίνισε τον τρόπο ανάπτυξης και εφαρµογής της πολιτικής αυτής.

Η Επιτροπή υπέβαλε ήδη προτάσεις για τα δικαιώµατα και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων
χωρών καθώς και για την καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας ενώ προετοιµάζει άλλα
νοµοθετικά µέτρα βάσει του προγράµµατος που συµφωνήθηκε στο Τάµπερε (βλέπε επισκόπηση
στο Παράρτηµα 2). Ωστόσο, ενόψει του σύνθετου χαρακτήρα της πολιτικής µετανάστευσης και του
αντίκτυπου της στον κοινωνικό, οικονοµικό, νοµικό και πολιτιστικό τοµέα, η Επιτροπή θεωρεί ότι
δεν µπορούµε να βασιζόµαστε απλώς σε αποσπασµατική προσέγγιση στο νοµοθετικό πρόγραµµα
που προβλέπεται στο άρθρο 63 της συνθήκης ΕΚ. Η άποψη αυτή υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο που κάλεσε την Επιτροπή να εντάξει τα µέτρα αυτά σε συνολικό πλαίσιο.
Επιπρόσθετα, είναι σαφές από την ανάλυση του οικονοµικού και δηµογραφικού πλαισίου της
Ένωσης και των χωρών καταγωγής πως αρχίζει και συνειδητοποιείται ότι οι «µηδενικές» πολιτικές
µετανάστευσης των τελευταίων τριάντα ετών δεν είναι πλέον ενδεδειγµένες. Αφενός πολυάριθµοι
υπήκοοι τρίτων χωρών εισήλθαν στην Ένωση πρόσφατα και αυτές οι µεταναστευτικές πιέσεις
συνεχίζονται συνοδευόµενες από αύξηση της παράνοµης µετανάστευσης, του λαθρεµπορίου και
της εµπορίας ανθρώπων. Αφετέρου, ορισµένα κράτη µέλη άρχισαν ήδη να προσλαµβάνουν
υπηκόους τρίτων χωρών εκτός της Ένωσης ως αποτέλεσµα των αυξανόµενων ελλείψεων τόσο σε
επίπεδο ειδικευµένου όσο και ανειδίκευτου προσωπικού. Σε αυτή την κατάσταση πρέπει να γίνει
µια επιλογή µεταξύ της εµµονής στην άποψη ότι η Ένωση µπορεί να συνεχίσει να αντιστέκεται στις
µεταναστευτικές πιέσεις και της αποδοχής ότι η µετανάστευση πρέπει να συνεχίσει, πρέπει να
ρυθµιστεί µε ορθό τρόπο και πρέπει να υπάρξει συνεργασία για τη µεγιστοποίηση των θετικών
αποτελεσµάτων για την Ένωση, για τους ίδιους τους µετανάστες και για τις χώρες καταγωγής.
Σε αυτή τη νέα κατάσταση, η Επιτροπή πιστεύει ότι πρέπει να διατεθούν στους µετανάστες
εργαζόµενους δίοδοι για τη νόµιµη µετανάστευσή τους στην Ένωση. Ωστόσο, ενόψει των πολύ
διαφορετικών απόψεων στα κράτη µέλη για την εισδοχή και την ένταξη των υπηκόων τρίτων
χωρών, η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι ουσιώδης η ευρεία συζήτηση των θεµάτων αυτών και η
προσπάθεια επίτευξης συναίνεσης για τους στόχους της πολιτικής που πρέπει να ακολουθηθεί. Ο
στόχος αυτής της ανακοίνωσης έγκειται στη δηµιουργία πρόσφορου εδάφους για συζητήσεις, που
θα λαµβάνουν υπόψη τους τις ουσιώδεις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που πραγµατοποιούνται
στην οικονοµία της ΕΕ στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής απασχόλησης και οι οποίες τώρα
αποφέρουν τα αναµενόµενα οφέλη. Η εισδοχή των µεταναστών εργαζόµενων µπορεί να
συνεισφέρει στη στρατηγική αυτή, αλλά εξαιτίας των πολύ σηµαντικών ανθρωπιστικών θεµάτων
που υφίστανται πρέπει να υπάρχει σαφής συνεννόηση µεταξύ των κρατών µελών για το ρόλο και
τη συνεισφορά της.
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Τόσο τα άρθρο 63 της συνθήκης ΕΚ όσο και τα συµπεράσµατα του Τάµπερε καλούν για κοινή
πολιτική µετανάστευσης της ΕΕ. Για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι απαραίτητος ο
συντονισµός και η διασφάλιση, εντός κοινοτικού πλαισίου, των ενεργειών που σήµερα διεξάγονται
στο επίπεδο των κρατών µελών αφού έχουν επίδραση σε άλλους τοµείς της πολιτικής της ΕΕ, για
παράδειγµα στην κατάργηση των ελέγχων στα διεθνή σύνορα, στις δεσµεύσεις της Κοινότητας σε
διεθνές επίπεδο βάσει της γενικής συµφωνίας για τις συναλλαγές στον τοµέα των υπηρεσιών
(GATS) και της ευρωπαϊκής στρατηγικής απασχόλησης.
Αυτό θα παράσχει υπόβαθρο για τη διατύπωση των από κοινού συµφωνηθέντων στόχων για
διόδους νόµιµης µετανάστευσης που θα υποστηρίξουν τις λεπτοµερείς νοµοθετικές προτάσεις
σχετικά µε τους µετανάστες, τις οποίες ζήτησε το Συµβούλιο στο Τάµπερε. Αυτές αφορούν όχι
µόνο τις προϋποθέσεις εισδοχής και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών για απασχόληση και άλλους
λόγους αλλά επίσης και πρότυπα και διαδικασίες για την έκδοση µακροπρόθεσµων θεωρήσεων και
αδειών παραµονής, τον καθορισµό δέσµης οµοιόµορφων δικαιωµάτων για υπηκόους τρίτων χωρών
και όρους και προϋποθέσεις σύµφωνα µε τις οποίες επιτρέπεται στους υπηκόους τρίτων χωρών να
εγκατασταθούν και να εργασθούν σε κάθε κράτος µέλος (βλέπε Παράρτηµα 2) δυνάµει και του
Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων. Ταυτόχρονα η διαδικασία που έχει θεσπιστεί για τον έλεγχο
των µεταναστευτικών ροών θα παράσχει πλαίσιο για διαβούλευση µεταξύ των κρατών µελών για
θέµατα µετανάστευσης, για το συντονισµό της πολιτικής, για τη θέση κοινών στόχων και για την
ανάπτυξη συνοδευτικών µέτρων όσον αφορά την ένταξη των µεταναστών. Ο µηχανισµός αυτός
έχει σχεδιασθεί ώστε να µπορέσει η Επιτροπή να παράσχει συντονισµένη αντίδραση τόσο στις
διακυµάνσεις των µεταναστευτικών πιέσεων όσο και στις µεταβολές της οικονοµικής και
δηµογραφικής κατάστασης της Ένωσης.
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1.

ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ;
Με την έναρξη ισχύος της συνθήκης του Άµστερνταµ, η κοινοτική αρµοδιότητα
εδραιώθηκε στους τοµείς της µετανάστευσης και του ασύλου. Η ευθύνη για την ανάπτυξη
της πολιτικής που αποτελούσε θέµα διακυβερνητικού συντονισµού σύµφωνα µε τις
διευθετήσεις του «τρίτου πυλώνα», εντάχθηκε στον «πρώτο πυλώνα» µε πρόγραµµα
δράσης που θα εγκρινόταν από το Συµβούλιο για τη σταδιακή δηµιουργία χώρου
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (άρθρα 61-63). Τοιουτοτρόπως, τον Οκτώβριο του
1999, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στα συµπεράσµατα του Τάµπερε1 διατύπωσε τα στοιχεία
µιας κοινής πολιτικής ασύλου και µετανάστευσης της ΕΕ, τα οποία µαζί µε το Σχέδιο
∆ράσης που είχε εγκριθεί από το Συµβούλιο στη Βιέννη το 19982, αποτελούν τώρα τη
βάση του προγράµµατος εργασίας για την Επιτροπή και τα κράτη µέλη που έγινε
λειτουργικό µε τον «πίνακα αποτελεσµάτων»3. Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται ως
µέρος του προγράµµατος αυτού αλλά σε πλαίσιο, που από πολλές πτυχές, διαφέρει σε
µεγάλο βαθµό από την κατάσταση στην Ένωση το 1993-94. Αφενός, σήµερα
αναγνωρίζεται περισσότερο απ’ ότι πριν από µερικά χρόνια η σηµασία των θεµάτων
µετανάστευσης και ασύλου στο επίπεδο της ΕΕ καθώς και η ανάγκη για κοινή προσέγγισή
τους. Αυτό τονίζεται από το γεγονός ότι αυτοί οι τοµείς αποτελούν σήµερα αντικείµενα
ειδικών κοινοτικών πολιτικών και δεν είναι πλέον συµπληρωµατικοί των τοµέων που
αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων εντός της Ένωσης. Αφετέρου, η
έγκριση των συµπερασµάτων του Τάµπερε είχε ως άµεση συνέπεια ότι οι αρχηγοί Κρατών
και Κυβερνήσεων καθόρισαν σαφώς το πολιτικό πλαίσιο εντός του οποίου επιθυµούν να
αναπτυχθεί η κοινή πολιτική ασύλου και µετανάστευσης της ΕΕ.
Αυτή η νέα ανακοίνωση της Επιτροπής εντάσσεται πλήρως στο εν λόγω πλαίσιο. Κατ’
αρχήν συνιστά πρώτη απάντηση στο ειδικό αίτηµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για
σαφή καθορισµό των προϋποθέσεων εισδοχής και διαµονής των υπηκόων τρίτων χωρών.
Αυτός ο καθορισµός, όπως είχε συµφωνηθεί, θα πρέπει να βασίζεται στην από κοινού
αξιολόγηση των οικονοµικών και δηµογραφικών εξελίξεων στην Ένωση και της
κατάστασης στις χώρες καταγωγής, και να συνεκτιµά την ικανότητα υποδοχής κάθε
κράτους µέλους καθώς και τους ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσµούς τους µε τις χώρες
καταγωγής4. Επιπρόσθετα, δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθεί ολοκληρωµένη προσέγγιση
στη µετανάστευση χωρίς τη µελέτη του αντίκτυπου των πολιτικών µετανάστευσης στη
χώρα υποδοχής και τους ίδιους τους µετανάστες. Οι κοινωνικές προϋποθέσεις που
αντιµετωπίζουν οι µετανάστες, η στάση του πληθυσµού υποδοχής και η παρουσίαση από
τους πολιτικούς ηγέτες των πλεονεκτηµάτων της διαφορετικότητας και των
πλουραλιστικών κοινωνιών είναι ουσιώδεις για την επιτυχία των πολιτικών
µετανάστευσης. Εποµένως, η ανακοίνωση αυτή θα ασχοληθεί επίσης µε την πολιτική
ένταξης στο πλαίσιο που καθορίστηκε στο Τάµπερε, ήτοι τη δίκαιη µεταχείριση των
υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στην Ένωση και την προώθηση της

1

2
3

4

SN 200/99 (Συµπεράσµατα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Τάµπερε της 15ης και 16ης
Οκτωβρίου 1999)
ΕΕ C 19 της 23.1.1999
COM (2000) 167 (Πίνακας αποτελεσµάτων για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τη δηµιουργία
χώρου «ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης» στην Ευρωπαϊκή Ένωση)
Στα συµπεράσµατα του Τάµπερε αναγνωρίζεται «η ανάγκη προσέγγισης των εθνικών νοµοθεσιών, περί των
προϋποθέσεων εισδοχής και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών, που θα βασίζονται σε από κοινού αξιολόγηση
των οικονοµικών και δηµογραφικών εξελίξεων στην Ένωση, καθώς και της κατάστασης στις χώρες καταγωγής»
(παράγραφος 20).
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διαφορετικότητας, δύο πτυχές που συνδέονται στενά µεταξύ τους. Στο πλαίσιο αυτό
πρέπει να εξετασθεί επίσης ο αντίκτυπος του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων.
Ωστόσο, προκειµένου να διατηρηθεί η συνεπής προσέγγιση που συµφωνήθηκε στο
Τάµπερε, η Επιτροπή σκοπεύει επίσης να διευκρινίσει τον τρόπο µε τον οποίο οι άλλες
συνιστώσες της συνολικής πολιτικής µετανάστευσης πρέπει να λαµβάνονται υπόψη. Αυτές
περιλαµβάνουν την καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης, τις σχέσεις µε χώρες
καταγωγής και διέλευσης και ειδικότερα, την ανθρωπιστική διάσταση - την πολιτική
ασύλου - η σηµασία της οποίας τονίσθηκε επανειληµµένα τα τελευταία έτη και η οποία θα
αποτελέσει αντικείµενο χωριστής ανακοίνωσης που παρουσιάζεται από κοινού µε την
παρούσα5. Επίσης, περιλαµβάνεται η ενίσχυση των πολιτικών ένταξης ώστε να παρέχονται
τα αναγκαία µέσα για την ταχεία ένταξη των µεταναστών στην Ευρωπαϊκή κοινωνία και
την καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας.
Τέλος, η ανακοίνωση αυτή εκδίδεται ώρα που το θέµα του ρόλου της ΕΕ όσον αφορά τη
µετανάστευση έχει ιδιαίτερη σηµασία για διάφορους λόγους. Η προβλεπόµενη µείωση του
πληθυσµού στην ΕΕ τις προσεχείς δεκαετίες προβληµάτισε την κοινή γνώµη. Ταυτόχρονα
οι ελλείψεις σε εργατικό δυναµικό σε µερικούς τοµείς δηµιουργούν δυσκολίες σε
ορισµένες χώρες. Αρχίζει να αναγνωρίζεται ότι στο νέο οικονοµικό και δηµογραφικό
πλαίσιο, οι υφιστάµενες «µηδενικές» πολιτικές µετανάστευσης που επικρατούσαν τα
προηγούµενα 30 χρόνια δεν είναι πλέον ενδεδειγµένες.
Σε ορισµένα κράτη µέλη δηµιουργούνται προγράµµατα για τη νοµιµοποίηση της θέσης
των παράνοµων µεταναστών, που συχνά αποτελούν αφορµή για δύσκολες εσωτερικές
συζητήσεις. Τραγικά συµβάντα - όπως αυτό του Ντόβερ τον Ιούλιο του 2000, όπου 58
κινέζοι υπήκοοι έχασαν τη ζωή τους, προσπαθώντας να εισέλθουν παράνοµα στο Ηνωµένο
Βασίλειο - συµβαίνουν σχεδόν σε όλα τα κράτη µέλη και αποδεικνύουν όχι µόνο τη
σηµασία της καταπολέµησης της εµπορίας ανθρώπων αλλά και την ύπαρξη ζήτησης για
λαθραίο εργατικό δυναµικό καθώς και την εκµετάλλευση των παράνοµων αυτών
µεταναστών. Η Επιτροπή έλαβε επίσης υπόψη της τις συζητήσεις που ξεκίνησαν από την
Γαλλική Προεδρία, κυρίως τις συζητήσεις για την ανεπίσηµη υπουργική σύνοδο στη
Μασσαλία τον Ιούλιο του 2000 και τις τρεις διασκέψεις : για την συνεργασία στην
ανάπτυξη και τους µετανάστες (6-7 Ιουλίου)· για τα παράνοµα δίκτυα µετανάστευσης (2021 Ιουλίου) και για την ένταξη των µεταναστών (5-6 Οκτωβρίου 2000).
Έχοντας υπόψη τις µεταβαλλόµενες συνθήκες και συνεκτιµώντας την εµφάνιση
διαφορετικών πολιτικών απόψεων και διαφορετικών αντιδράσεων καθώς και των
αυξανόµενων ανησυχιών του κοινού όπως εκφράστηκαν σε όλα τα κράτη µέλη τους
τελευταίους µήνες, η Επιτροπή πιστεύει ότι είναι επίκαιρη η συνεισφορά σε αυτές τις
συζητήσεις και ότι πρέπει να επιχειρηθεί νέα προσέγγιση του τρόπου σχεδιασµού της
πολιτικής για τη µετανάστευση εντός της εντολής του Τάµπερε. Ειδικότερα, η Επιτροπή
προτείνει την εξέταση του τρόπου µε τον οποίο πρέπει να αναπτυχθούν τα σύνθετα θέµατα
που αφορούν την εισδοχή οικονοµικών µεταναστών - θέµατα που εξετάσθηκαν εν
συντοµία στο Συµβούλιο του Τάµπερε - εντός της κοινοτικής πολιτικής για τη
µετανάστευση. Αυτό θα παράσχει υπόβαθρο για τη διατύπωση των από κοινού
συµφωνηθέντων στόχων για διόδους νόµιµης µετανάστευσης που θα υποστηρίξουν τις
λεπτοµερείς νοµοθετικές προτάσεις σχετικά µε τους µετανάστες, τις οποίες ζήτησε το
Συµβούλιο στο Τάµπερε. Περαιτέρω, είναι εξίσου σηµαντική η ανάπτυξη κατάλληλων
5

COM (2000) «Προς µια κοινή διαδικασία για το άσυλο και µια ενιαία νοµική κατάσταση για εκείνους στους
οποίους χορηγείται άσυλο, ισχύουσα σε όλο το έδαφος της Ένωσης»

6

πολιτικών που αποβλέπουν στην προώθηση της ένταξης των µεταναστών,
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που ήδη ζουν στην ΕΕ, και στηρίζουν την καταπολέµηση
των φαινοµένων ρατσισµού και ξενοφοβίας.
2.

ΤΟ ΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΤΑΜΠΕΡΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Τάµπερε συµφώνησε σε ορισµένους στόχους για την
υλοποίηση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Ένας από αυτούς τους
στόχους έγκειται στην ανάπτυξη κοινής πολιτικής µετανάστευσης και ασύλου της ΕΕ και
παρακάτω περιγράφεται η πρόοδος που σηµειώθηκε κατά την εφαρµογή του εν λόγω
στόχου.

2.1.

Σχέση εταιρικότητας µε τις χώρες καταγωγής
Τα κράτη µέλη στο Συµβούλιο του Τάµπερε αναγνώρισαν την αρχή ότι η πολιτική ασύλου
και µετανάστευσης της ΕΕ πρέπει αναγκαστικά να περιλαµβάνει συνεργασία µε τις χώρες
καταγωγής και διέλευσης των µεταναστών. Το Συµβούλιο παραδέχθηκε ότι η ανάπτυξη
συνολικής προσέγγισης στη µετανάστευση περιλαµβάνει επίσης την αντιµετώπιση
πολιτικών ζητηµάτων και ζητηµάτων ανθρωπίνων δικαιωµάτων στα πλαίσια της εταιρικής
σχέσης µε τις χώρες αυτές. Η Επιτροπή, µε προγράµµατα όπως το TAXIS και το PHARE,
ανάπτυξε στρατηγικές που όχι µόνο αντιµετωπίζουν την ανάγκη µείωσης των παραγόντων
πίεσης στις χώρες καταγωγής µέσω κυρίως της οικονοµικής ανάπτυξης στις χώρες
καταγωγής και διέλευσης, αλλά και στηρίζουν δραστηριότητες όπως η αναµόρφωση της
νοµοθεσίας, οι δυνατότητες εφαρµογής του δικαίου και τα σύγχρονα συστήµατα
διαχείρισης των συνόρων. Επίσης, άρχισε να χρησιµοποιείται µια νέα ολοκληρωµένη
προσέγγιση µέσω των εργασιών της οµάδας υψηλού επιπέδου για το άσυλο και τη
µετανάστευση. Καταρτίστηκαν έξι σχέδια δράσης για συγκεκριµένες χώρες ή περιφέρειες,
το καθένα από τα οποία βασίζεται σε συνεπές πρόγραµµα συνεργασίας και ανάπτυξης και
περιλαµβάνει διάλογο µε τις σχετικές χώρες· αναµένεται ότι στο εγγύς µέλλον θα
διατεθούν δηµοσιονοµικοί πόροι για κοινοτική δράση η οποία θα συµβάλλει στην
εφαρµογή των σχεδίων.
Εποµένως, στο µέλλον, η ΕΕ ενώ θα αναπτύσσει µέτρα για την κατανόηση και την
προσπάθεια επηρεασµού των λόγων που προκαλούν τη µετανάστευση, παράλληλα θα
πρέπει να εξετάζει και να λαµβάνει υπεύθυνη στάση έναντι των συνεπειών της
µετανάστευσης στις χώρες καταγωγής, συνεκτιµώντας σε κάθε χώρα την πολύ
διαφορετική οικονοµική, δηµογραφική, κοινωνική και πολιτική κατάσταση καθώς και το
θέµα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων που προκαλούν τις µεταναστευτικές ροές. Αυτή η
προσέγγιση όχι µόνο αντανακλά τις ευρωπαϊκές αξίες αλλά θα αποφέρει οφέλη τόσο στην
ΕΕ όσο και στις ίδιες τις χώρες.
Στις περισσότερες περιπτώσεις η κατάσταση είναι σύνθετη και υπάρχουν τόσο θετικές όσο
και αρνητικές πτυχές στη µετανάστευση. Κατά τη διάρκεια της αρχικής περιόδου
εγκατάστασης στη χώρα υποδοχής, τα εµβάσµατα από τους µετανάστες µπορούν να
αποτελέσουν σηµαντικό µέρος του εθνικού προϋπολογισµού. Η µεταφορά χρηµάτων σε
µεγάλη κλίµακα µπορεί να συνιστά αντικίνητρο για τη χώρα καταγωγής όσον αφορά τη
συνεργασία για τον έλεγχο της αποδηµίας. Τα εν λόγω εµβάσµατα µπορούν να επιφέρουν
σηµαντική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των οικογενειών που τα λαµβάνουν και να
συµβάλλουν στην ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας µολονότι υπάρχουν ενδεικτικά
στοιχεία που υποδηλώνουν ότι επωφελούνται οι µεγάλες πόλεις περισσότερο ίσως και εις
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βάρος των άλλων περιοχών. Από την αρνητική πλευρά µπορεί να υπάρξει λιγότερο
θετικός αντίκτυπος στην τοπική οικονοµία όταν µεταναστεύουν τµήµατα του πληθυσµού
που διαθέτουν την πλέον υψηλή ειδίκευση ή επιχειρηµατικό πνεύµα. Η µετανάστευση
επιστηµόνων ανησυχεί ιδιαίτερα τις αναπτυσσόµενες χώρες που δεν µπορούν να
αντιµετωπίσουν την απώλεια των επενδύσεων που έκαναν για την εκπαίδευση και την
κατάρτιση ειδικά εκείνων που φοίτησαν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Το µέγεθος του
προβλήµατος αυξάνεται για ορισµένες χώρες, κυρίως στην Αφρική και στην Ινδία και
είναι πιθανό ότι θα αυξηθεί ακόµα καθώς οι ελλείψεις στην Ευρώπη και σε άλλα µέρη του
αναπτυγµένου κόσµου σε ορισµένους τοµείς µε υψηλή εξειδίκευση, µαζί µε τις
σηµαντικές διαφορές στους µισθούς, θα συνεχίσουν να ωθούν ανθρώπους µε προσόντα
από τον αναπτυσσόµενο κόσµο προς τη µετανάστευση.
Σήµερα µε την αύξηση των µικτών ροών µεταναστών εξαιτίας οικονοµικών και άλλων
λόγων και µε την αύξηση πληθυσµών που προσπαθούν να συµβιβάσουν δύο πολιτισµούς
ως µέρος των στρατηγικών τους επιβίωσης είναι δυνατόν να αναπτυχθούν πολιτικές που
θα χρησιµοποιούν τη µετανάστευση για το αµοιβαίο όφελος τόσο της χώρας καταγωγής
όσο και της χώρας υποδοχής. Με αυτό τον τρόπο οι συνέπειες της φυγής επιστηµόνων
µπορούν να αµβλυνθούν και τα οφέλη των εµβασµάτων να µεγιστοποιηθούν. Εφόσον τα
θέµατα της µετανάστευσης και του ασύλου έγιναν θέµατα της κοινοτικής αρµοδιότητας
αυτά πρέπει, όπου είναι δυνατόν, να ενταχθούν ειδικότερα στα κοινοτικά προγράµµατα µε
τρίτες χώρες, τόσο στον τοµέα του εµπορίου όσο και στον τοµέα της ανάπτυξης. Αυτό
ισχύει ιδιαίτερα για τα προγράµµατα TACIS, PHARE και MEDA και τα θέµατα
µετανάστευσης πρέπει όλο και περισσότερο να αποτελέσουν µέρος του διαλόγου που
διεξάγεται στο πλαίσιο των συµφωνιών εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, των κοινών
στρατηγικών της ΕΕ για τη Ρωσία, την Ουκρανία και την περιοχή της Μεσογείου και των
συζητήσεων µε τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ).
Η προσέγγιση εταιρικής σχέσης µπορεί να παράσχει πλαίσιο για τη ευέλικτη αντιµετώπιση
των νέων τάσεων στη µετανάστευση που τώρα αναπτύσσονται στον κόσµο, µε την έννοια
της µετανάστευσης ως είδους κινητικότητας που ενθαρρύνει τους µετανάστες να διατηρούν
και να αναπτύσσουν τους δεσµούς τους µε τις χώρες καταγωγής τους. Αυτή η προσέγγιση
περιλαµβάνει τη διασφάλιση ότι το νοµικό πλαίσιο δεν αποκόπτει τους µετανάστες από τη
χώρα καταγωγής τους, για παράδειγµα ότι έχουν δυνατότητα επισκέψεων χωρίς να
απωλέσουν το καθεστώς τους στη χώρα υποδοχής τους καθώς και δυνατότητα
µετακίνησης ή επιστροφής καθώς η κατάσταση εξελίσσεται στη χώρα καταγωγής τους και
σε άλλα µέρη του κόσµου.
Η έννοια αυτή θα ενθάρρυνε τους µετανάστες να συµµετάσχουν στην οικονοµική
ανάπτυξη της χώρας καταγωγής τους όχι µόνο µέσω εµβασµάτων σε µέλη της οικογενείας
τους αλλά και µέσω της στήριξης αναπτυξιακών έργων, επιχειρηµατικών σχεδίων, κ.λ.π.
Αυτή η δράση µπορεί να οδηγήσει σε ορισµένες περιπτώσεις στον εκούσιο επαναπατρισµό
τους εντός στηριζόµενου πλαισίου επανένταξης. Το γεγονός ότι επί του παρόντος σε
πολλά κράτη µέλη, οι πολιτικές θεωρήσεων και άλλοι νόµοι περιορίζουν τη δυνατότητα
των µεταναστών να κινούνται ελεύθερα µεταξύ της χώρας διαµονής τους και της χώρας
καταγωγής τους ακόµα και όταν συνταξιοδοτηθούν, δηµιουργεί φραγµό στις εν λόγω
εξελίξεις. Η συνεργασία µεταξύ των χωρών καταγωγής και διαµονής των µεταναστών
πρέπει να βασίζεται στο διάλογο µε τις κυβερνήσεις και µε τους ίδιους τους µετανάστες
καθώς και µε τις ενώσεις τους για να διασφαλιστεί ότι οι µεταναστευτικές κινήσεις
λαµβάνονται υπόψη στις αναπτυξιακές, οικονοµικές και κοινωνικές στρατηγικές των
σχετικών χωρών [για παράδειγµα µε την προώθηση περισσότερο αποτελεσµατικών,
δηµόσιων και χρηµατοοικονοµικών θεσµών, προγραµµάτων κατάρτισης και δεξιοτήτων
του ανθρώπινου δυναµικού καθώς και της ροής κεφαλαίων του εξωτερικού για έργα
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(συµπεριλαµβανοµένων αυτών που εκτελούνται από µετανάστες στις χώρες καταγωγής
τους.)] Με αυτό τον τρόπο µπορεί να ενισχυθεί ο µετριασµός των αποτελεσµάτων της
φυγής επιστηµόνων και της απώλειας των µελών της κοινωνίας που διαθέτουν
επιχειρηµατικό πνεύµα και να υπάρξει συµβολή στη συνεχή ανάπτυξη της χώρας
καταγωγής, η οποία µακροπρόθεσµα θα µπορούσε να µειώσει τα κίνητρα αποδηµίας.

Ωστόσο, πρέπει να διαπιστωθεί ότι η προσέγγιση εταιρικής σχέσης για τη διαχείριση των
µεταναστευτικών ροών πρέπει να θεωρηθεί ως µέρος µεσοπρόθεσµης έως
µακροπρόθεσµης στρατηγικής και ότι ο αντίκτυπος θα ποικίλλει ανάλογα µε την
κατάσταση στις χώρες καταγωγής.
2.2.

Κοινό ευρωπαϊκό σύστηµα χορήγησης ασύλου
Το Συµβούλιο του Τάµπερε επανέλαβε ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να εγγυάται το δικαίωµα
υποβολής αίτησης ασύλου, καθώς αυτό αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής
της. Ο στόχος του κοινού ευρωπαϊκού συστήµατος παροχής ασύλου έγκειται στη
διασφάλιση της πλήρους εφαρµογής της Σύµβασης της Γενεύης για τους Πρόσφυγες και
της µη αποστολής κανενός προσώπου πίσω εκεί όπου θα υποστεί διώξεις. Η συνθήκη του
Άµστερνταµ απαιτεί την εφαρµογή κοινών µέτρων.
Η Επιτροπή κατέθεσε τον Μάιο του 2000 πρόταση για την προσωρινή προστασία σε
περίπτωση µαζικής εισροής εκτοπισθέντων και τον Σεπτέµβριο του 2000 προώθησε
πρόταση για τις διαδικασίες στα κράτη µέλη που αφορούν τη χορήγηση και ανάκληση του
καθεστώτος του πρόσφυγα. Στην αρχή του 2001 θα υποβληθούν προτάσεις για τους όρους
υποδοχής των αιτούντων άσυλο και για ένα σύστηµα σαφούς και εφικτού καθορισµού του
υπεύθυνου κράτους για την εξέταση της αίτησης παροχής ασύλου. Η προετοιµασία για τη
λειτουργία του συστήµατος EURODAC συνεχίζεται. Επίσης θα κατατεθούν περαιτέρω
προτάσεις για την προσέγγιση των κανόνων που αφορούν την αναγνώριση και το
περιεχόµενο του καθεστώτος των προσφύγων καθώς και για τις επικουρικές µορφές
προστασίας που θα προσφέρουν το κατάλληλο καθεστώς σε κάθε άτοµο που χρήζει
προστασίας. πιπρόσθετα, το Συµβούλιο ενέκρινε τον Σεπτέµβριο του 2000 την πρόταση
της Επιτροπής για τη δηµιουργία Ευρωπαϊκού Ταµείου για του Πρόσφυγες, προκειµένου
να επιδιωχθεί η δίκαιη κατανοµή των βαρών µεταξύ των κρατών µελών για την υποδοχή
των προσφύγων και των εκτοπισθέντων.
Κατόπιν αίτησης του Συµβουλίου του Τάµπερε θα παρουσιαστούν νέες προτάσεις για την
ανάπτυξη των κοινοτικών κανόνων που οδηγούν σε µια κοινή διαδικασία για το άσυλο και
µια ενιαία νοµική κατάσταση για εκείνους στους οποίους χορηγείται άσυλο, ισχύουσα σε
όλο το έδαφος της Ένωσης, σε χωριστή ανακοίνωση που θα υποβληθεί από κοινού µε την
παρούσα και που αποβλέπει στην παροχή σαφούς εικόνας για τη µέθοδο και το
περιεχόµενο των µέτρων που θα λαµβάνονται από το 2004 για ανθρωπιστικούς λόγους 6.

2.3.

∆ίκαιη µεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών
Ένα σηµαντικό στοιχείο της εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χώρο ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης που συµφωνήθηκε στο Τάµπερε έγκειται στη διασφάλιση της
ίσης µεταχείρισης των υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στην επικράτεια των
κρατών µελών µέσω πολιτικής ένταξης που αποβλέπει στη χορήγηση σε αυτούς
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δικαιωµάτων και υποχρεώσεων συγκρίσιµων µε εκείνα που απολαµβάνουν οι πολίτες της
ΕΕ.
Όσον αφορά τη δηµιουργία νοµοθετικού πλαισίου για την ένταξη αυτών που ήδη
διαµένουν στην επικράτεια των κρατών µελών, η Επιτροπή έχει ήδη προτείνει την
επέκταση του κοινοτικού συντονισµού των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης, όπως
ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/1971 για τους µισθωτούς και µη µισθωτούς
που ασφαλίζονται σε ένα κράτος µέλος και είναι υπήκοοι τρίτων χωρών7. Επίσης, η
Επιτροπή προώθησε πρόταση για την τροποποίηση του κανονισµού 1612/1968 που
αποβλέπει στη βελτίωση του νοµικού καθεστώτος των µελών των οικογενειών των
εργαζοµένων στην ΕΕ που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών8. Ωστόσο, οι προτάσεις αυτές
µελετώνται ακόµα από το Συµβούλιο.
Σύµφωνα µε την εντολή του Τάµπερε, θα υποβληθούν περαιτέρω προτάσεις σχετικά µε το
καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Οι
προτάσεις αυτές θα περιλαµβάνουν τα δικαιώµατα που θα χορηγηθούν, τις προϋποθέσεις
απώλειας του καθεστώτος, την προστασία κατά της απέλασης και το δικαίωµα διαµονής
σε άλλο κράτος µέλος. Το δικαίωµα διαµονής σε άλλο κράτος για αυτούς που διαµένουν
για µεγάλο χρονικό διάστηµα µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό παράγοντα κινητικότητας
στην αγορά εργασίας της Ένωσης. Σχετικά µε τα προηγούµενα η Επιτροπή έχει ήδη
υποβάλει δύο προτάσεις που αφορούν το δικαίωµα των εργαζοµένων από τρίτες χώρες και
των ανεξάρτητων επιχειρηµατιών που έχουν ήδη εγκατασταθεί νόµιµα σε κράτος µέλος να
παρέχουν υπηρεσίες σε άλλα κράτη µέλη.
Τον Νοέµβριο του 1999 η Επιτροπή υπέβαλε δέσµη προτάσεων για την καταπολέµηση
των διακρίσεων. Στις 29 Ιουνίου 2000 το Συµβούλιο ενέκρινε το πρώτο από τα τρία
στοιχεία της δέσµης, την πρόταση οδηγίας για την καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής που θα εφαρµόζεται στους τοµείς της απασχόλησης, της
κατάρτισης, της κοινωνικής προστασίας (συµπεριλαµβανοµένης της υγείας και της
κοινωνικής ασφάλισης), της εκπαίδευσης και της παροχής αγαθών και υπηρεσιών,
συµπεριλαµβανοµένης της στέγασης.9
Η πολιτική συµφωνία για το δεύτερο στοιχείο, την πρόταση της Επιτροπής για το
πρόγραµµα δράσης κατά των διακρίσεων, επετεύχθη στο Συµβούλιο στις 17 Οκτωβρίου
2000. Το πρόγραµµα θα ισχύσει για έξι έτη από την 1η Ιανουαρίου 2001 και θα έχει
προϋπολογισµό περίπου 100 εκατοµµυρίων ευρώ για δραστηριότητες που καταπολεµούν
τις διακρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων,
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού. Οι δραστηριότητες θα εστιάζονται :
(i) στην ανάλυση των διακρίσεων στα κράτη µέλη και στην αξιολόγηση µεθόδων
καταπολέµησής τους, (ii) στην ενίσχυση της ικανότητας των οργανώσεων να
καταπολεµούν τις διακρίσεις µέσω διεθνικών ανταλλαγών και της χρηµατοδότησης των
ΜΚΟ και (iii) στην προώθηση της συνειδητοποίησης των διακρίσεων και των µέτρων
καταπολέµησής τους στην ΕΕ. Επίσης, επετεύχθη συµφωνία στο Συµβούλιο για το τρίτο
µέρος της δέσµης κατά των διακρίσεων, την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία πλαίσιο
για τις διακρίσεις στην απασχόληση λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή
γενετήσιου προσανατολισµού.10

7
8
9
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CΟM (97) τελικό, 12.11.1997
COM (98) 394 της 222.7.1998
Οδηγία 43/2000, ΕΕ L180 της 19.7.2000
COM(1999)565 τελικό

10

Η συνθήκη του Άµστερνταµ, στις διατάξεις της για την αστυνοµική και δικαστική
συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, ρητά αναφέρει ότι η Ένωση θα λάβει µέτρα για την
πρόληψη και την καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας ως ένα από τους
κύριους στόχους των προσπαθειών της για τη δηµιουργία χώρου ελευθερίας, ασφάλειας
και δικαιοσύνης. Το 1996 το Συµβούλιο ενέκρινε κοινή δράση για να διευκολύνει την
αποτελεσµατική δικαστική συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών προκειµένου να
εµποδίσει την εκµετάλλευση, από τους υπεύθυνους αδικηµάτων σχετικών µε τον ρατσισµό
και ξενοφοβία, των διαφορών στη νοµοθεσία µεταξύ των κρατών της Ένωσης µε στόχο τη
διαφυγή από τη δικαιοσύνη. Υπό το φως της αξιολόγησης της κοινής δράσης που θα
υποβληθεί στο τέλος του 2000, η Επιτροπή θα παρουσιάσει απόφαση πλαίσιο σύµφωνα µε
το άρθρο 29 της Συνθήκης για τη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας στην
καταπολέµηση του ρατσισµού. Η πρωτοβουλία αυτή θα καλύπτει, εκτός των άλλων, τη
διάδοση αυτού του είδους εγκλήµατος στο διαδίκτυο.
Στον τοµέα των όρων εισδοχής και διαµονής, η πρώτη πρωτοβουλία της Επιτροπής από
την έναρξη ισχύος της συνθήκης του Άµστερνταµ είναι ένα σχέδιο οδηγίας για το
δικαίωµα στην οικογενειακή επανένωση.11 Αυτό δικαιολογείται από πολλούς λόγους :
κατ’ αρχήν η οικογενειακή επανένωση δεν ρυθµίζεται µόνο από τους εθνικούς νόµους
αλλά και από πολλά διεθνή και περιφερειακά µέσα τα οποία θεσπίζουν κανόνες ή αρχές
για το θέµα αυτό· δεύτερο η οικογενειακή επανένωση αποτελεί έναν από τους κύριους
παράγοντες της µετανάστευσης κατά τα τελευταία είκοσι έτη· τρίτον αποτελεί ουσιώδες
στοιχείο στην ένταξη των προσώπων που έχουν γίνει ήδη εισέλθει και τέλος, το θέµα αυτό
συνιστά προτεραιότητα για το Συµβούλιο από το 1991. Αυτό αντανακλά την άποψη της
Επιτροπής ότι η επιτυχής ένταξη των υπηκόων τρίτων χώρων ώστε να διατηρείται η
οικονοµική και κοινωνική συνοχή αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις που
αντιµετωπίζει η ΕΕ όσον αφορά την πολιτική µετανάστευσης. Η εγκατάσταση σταθερών
οικογενειακών κοινοτήτων διασφαλίζει ότι οι µετανάστες µπορούν να συνεισφέρουν
πλήρως στις νέες κοινωνίες τους.
Η πρόταση καθιερώνει υπό όρους δικαίωµα στην οικογενειακή επανένωση εκ µέρους των
υπηκόων τρίτων χωρών. Θα επιτρέψει σε υπηκόους τρίτων χωρών που πληρούν ορισµένα
κριτήρια να επανενωθούν µε τα µέλη της στενής τους οικογένειας ή σε αυστηρά
καθορισµένες περιπτώσεις να επανενωθούν µε άλλα µέλη της ευρύτερης τους οικογένειας.
Επίσης, η πρόταση καθορίζει ορισµένα δικαιώµατα που θα χορηγηθούν στα µέλη της
οικογένειας. Μετά τη γνωµοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή ενέκρινε
τροποποιηµένη πρόταση που επί του παρόντος µελετάται από το Συµβούλιο.
Τέλος, ο προτεινόµενος Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων που πρέπει να εγκριθεί τον
∆εκέµβριο του 2000, καθορίζει ορισµένες αρχές, οι οποίες λόγω της καθολικότητας
µερικών δικαιωµάτων θα εφαρµόζονται και στους υπηκόους τρίτων χωρών. Αυτό θα είναι
ιδιαίτερα σηµαντικό όσον αφορά ορισµένα κοινωνικά δικαιώµατα όπως η προστασία κατά
της αδικαιολόγητης απόλυσης και η εφαρµογή των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που
αφορούν τις συνθήκες εργασίας. Επίσης, ο Χάρτης περιλαµβάνει το δικαίωµα ελεύθερης
κυκλοφορίας και διαµονής για υπηκόους τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα σε κράτος
µέλος, υπό τις προϋποθέσεις που τέθηκαν στη συνθήκη του Άµστερνταµ.

11
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2.4.

∆ιαχείριση των µεταναστευτικών ροών
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Τάµπερε τόνισε την ανάγκη να υπάρξει σφαιρική
προσέγγιση της διαχείρισης ή ρύθµισης των µεταναστευτικών ροών που θα
συµπεριλαµβάνει ζητήµατα πολιτικά, ανθρωπίνων δικαιωµάτων και αναπτυξιακά και να
συµµετάσχουν οι χώρες καταγωγής και διέλευσης.
Το Συµβούλιο τόνισε ότι η ρύθµιση των µεταναστευτικών ροών περιλαµβάνει τον
εντατικό διάλογο µεταξύ των χωρών υποδοχής, διέλευσης, καταγωγής και των ίδιων των
µεταναστών. Σηµαντικό στοιχείο µπορούν να αποτελέσουν οι ενηµερωτικές εκστρατείες
µε τις οποίες οι πιθανοί µετανάστες µπορούν να ενηµερωθούν για τις νόµιµες δυνατότητες
µετανάστευσης, για την πραγµατικότητα που µπορούν να περιµένουν στη χώρα
προορισµού καθώς και για τους κινδύνους της παράνοµης µετανάστευσης και της
εµπορίας ανθρώπων. Το Συµβούλιο ζήτησε να εντατικοποιηθούν τα µέτρα για την
ανάπτυξη της κοινής πολιτικής θεωρήσεων της ΕΕ και να συνδυασθούν µε µέτρα κατά της
πλαστογραφίας και της αθέµιτης χρήσης ταξιδιωτικών εγγράφων.
Η αποτελεσµατική διαχείριση των µεταναστευτικών ροών απαιτεί έλεγχο και πρέπει να
συνοδεύεται από µέτρα για τη ρύθµιση της διακίνησης. Αυτό απαιτεί δράση σε όλα τα
στάδια της διακίνησης προσώπων προκειµένου να διασφαλιστούν αφενός οι νόµιµοι
δίοδοι για την εισδοχή µεταναστών και εκείνων που ζητούν προστασία για
ανθρωπιστικούς λόγους και αφετέρου να καταπολεµηθεί ταυτόχρονα η παράνοµη
µετανάστευση. Η συνεπής και συντονισµένη προσέγγιση της παράνοµης µετανάστευσης
θα αποτελέσει ουσιώδες µέρος µιας περισσότερο ανοικτής πολιτικής µετανάστευσης σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Το φαινόµενο της παράνοµης µετανάστευσης αποτελείται από
ορισµένα συνδεόµενα µεταξύ τους στάδια και καθένα από αυτά πρέπει να αντιµετωπισθεί
συστηµατικά µε ειδικά µέτρα. Αυτά τα µέτρα περιλαµβάνουν δράση στις χώρες
καταγωγής και διέλευσης, τη συνεργασία της αστυνοµίας για τη συλλογή πληροφοριών
για τις επιχειρήσεις εµπορίας, οι οποίες από τη φύση τους είναι διεθνείς, δράση από το
σηµείο εισόδου που περιλαµβάνει τον έλεγχο των συνόρων και τις πολιτικές θεώρησης,
νοµοθεσία κατά των λαθρεµπόρων, ενίσχυση των θυµάτων και τον αξιοπρεπή
επαναπατρισµό τους.
Ένα στοιχείο στη ρυθµιστική διαδικασία στο οποίο πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη
προτεραιότητα είναι ο εκούσιος επαναπατρισµός των προσώπων που δεν έγιναν δεκτά σε
ένα κράτος µέλος ή που δεν έχουν πλέον το δικαίωµα να διαµείνουν στην ΕΕ. Στις
περιπτώσεις όπου οι κλήσεις για εκούσιο επαναπατρισµό δεν έφεραν αποτέλεσµα, πρέπει
να προστατευθεί η ακεραιότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής µετανάστευσης, αν χρειαστεί
ακόµα και µε υποχρεωτικό επαναπατρισµό. Το πιο πολύτιµο µέσο για τη διευκόλυνση των
επαναπατρισµών είναι οι συµφωνίες επανεισδοχής. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή θα
προωθήσει προτάσεις για την ανάπτυξη κοινών προτύπων για τις αποφάσεις απέλασης και
κράτησης που πρέπει να χαρακτηρίζονται τόσο από αποτελεσµατικότητα όσο και από
ανθρωπιά.

3.

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

3.1.

Αντίκτυπος των υφισταµένων πολιτικών µετανάστευσης
Η µετανάστευση στην ΕΕ εντάσσεται σε τρεις ευρείες κατηγορίες, ήτοι η µετανάστευση
που βασίζεται σε ανθρωπιστικούς λόγους, η οικογενειακή επανένωση και η µετανάστευση
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που γενικά µπορεί να οφείλεται σε οικονοµικούς λόγους και σε λόγους που αφορούν την
αγορά.
Όσον αφορά τον ανθρωπιστικό τοµέα, όλα τα κράτη µέλη είναι συµβαλλόµενα µέρη της
Σύµβασης της Γενεύης του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων και συµφωνούν µε τις
αρχές της. Η Σύµβαση προβλέπει την πρόσβαση σε απασχόληση ως άµεσο ατοµικό
δικαίωµα που απορρέει από το καθεστώς του πρόσφυγα και δεν µπορεί να εξαρτάται από
τη «δοκιµασία οικονοµικών αναγκών». Στο Συµβούλιο του Τάµπερε συµφωνήθηκε ένα
πρόγραµµα για τον συντονισµό της προσέγγισης της ΕΕ στη µετανάστευση για
ανθρωπιστικούς λόγους και αυτό το πρόγραµµα θα ακολουθηθεί όπως σηµειώθηκε στον
πίνακα αποτελεσµάτων (βλέπε τµήµα 2.2 παραπάνω).
Όσον αφορά την οικογενειακή επανένωση, όλα τα κράτη µέλη επιτρέπουν, µε τη χρήση
ποικίλλων και διαφορετικών κριτηρίων, στα µέλη της οικογένειας να επανενώνονται µε
τους µετανάστες που ήδη διαµένουν νόµιµα στην επικράτειά τους. Μια οδηγία για το
συντονισµό της εθνικής νοµοθεσίας σε αυτόν τον τοµέα µελετάται τώρα από το Συµβούλιο
(βλέπε τµήµα 2.3 παραπάνω).
Η ανακοίνωση αφορά κυρίως την τρίτη κατηγορία, την οικονοµική µετανάστευση που
από τη δεκαετία του 1970 έως σήµερα ήταν σχεδόν µηδενική και η οποία µε τις παρούσες
οικονοµικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην ΕΕ δεν φαίνεται πλέον ενδεδειγµένη. Πολλοί
οικονοµικοί µετανάστες οδηγήθηκαν είτε στην επιδίωξη εισόδου µέσω των διαδικασιών
ασύλου είτε στην παράνοµη είσοδο. Κάτι τέτοιο δεν επιτρέπει ικανοποιητική απάντηση
στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και ωφελεί τους καλά οργανωµένους λαθρεµπόρους και
τους ασυνείδητους εργοδότες. Επιπρόσθετα, υπάρχει σηµαντική παράνοµη µετανάστευση
στην ΕΕ που η Ευρωπόλ εκτιµά σε 500.000 άτοµα ανά έτος, πολλά από τα οποία
απασχολούνται ως µη καταγεγραµµένοι εργαζόµενοι. ∆εδοµένων αυτών των αριθµών και
των πρακτικών δυσκολιών του επαναπατρισµού των ανθρώπων στις χώρες από τις οποίες
προήλθαν, πολλά κράτη µέλη κατέφυγαν σε µέτρα νοµιµοποίησης ή αµνηστίας και ο
συνολικός αριθµός εκείνων στους οποίους επετράπη να διαµείνουν νόµιµα εκτιµάται σε
περίπου 1,8 εκατοµµύριο άτοµα από τη δεκαετία του 197012.
Ενώ έχουν δηµιουργηθεί ήδη διαδικασίες στο επίπεδο της ΕΕ για το συντονισµό των
πολιτικών σε ορισµένους τοµείς προκειµένου να διευκολυνθεί η λειτουργία της ενιαίας
αγοράς, ήτοι η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, κεφαλαίων, υπηρεσιών και των
εργαζοµένων της ΕΕ και άλλων πολιτών, δεν έχει δοθεί ακόµα επαρκής προσοχή στο ρόλο
των υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας της ΕΕ ούτε στην ανάγκη συνοδευτικών
µέτρων για τη στήριξη της ένταξης των υφιστάµενων και µελλοντικών µεταναστών.
3.2.

Ανάπτυξη της νέας προσέγγισης για τη µετανάστευση
Η ανάλυση της παρούσας κατάστασης όσον αφορά τις µεταναστευτικές ροές στην ΕΕ
αποδεικνύει ότι σήµερα πρέπει να χρησιµοποιηθεί µια διαφορετική, περισσότερο ευέλικτη
προσέγγιση που θα είναι ενιαία για όλα τα κράτη µέλη όσον αφορά το ζήτηµα της νόµιµης
µετανάστευσης. Αυτή η ενεργός πολιτική µετανάστευσης θα πρέπει να βασίζεται στη
συνειδητοποίηση ότι οι µεταναστευτικές πιέσεις θα συνεχισθούν και υπάρχουν
πλεονεκτήµατα που η σύννοµη µετανάστευση µπορεί να επιφέρει στην ΕΕ, στους ίδιους
τους µετανάστες και στις χώρες καταγωγής τους. Η διάνοιξη διόδων για µετανάστευση για

12
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οικονοµικούς λόγους προκειµένου να καλυφθούν επείγουσες ανάγκες τόσο για
ειδικευµένους όσο και ανειδίκευτους εργαζόµενους έχει ήδη ξεκινήσει σε ορισµένα κράτη
µέλη. Με δεδοµένη την παρούσα οικονοµική κατάσταση καθώς και την κατάσταση της
αγοράς η Επιτροπή πιστεύει ότι τώρα πρέπει να εξετασθούν οι µακροπρόθεσµες ανάγκες
της ΕΕ συνολικά, να εκτιµηθεί κατά πόσο αυτές µπορούν να καλυφθούν από τους
υπάρχοντες πόρους και να καθορισθεί µια µεσοπρόθεσµη πολιτική για την εισδοχή
υπηκόων τρίτων χωρών προκειµένου να καλυφθούν τα κενά που υφίστανται µε σταδιακό
και ελεγχόµενο τρόπο.
Πολλά από τα στοιχεία της πολιτικής αυτής είχαν ήδη συµπεριληφθεί στην ανακοίνωση
του 1994 για τις πολιτικές µετανάστευσης και ασύλου αλλά η προσέγγιση τώρα πρέπει να
συνεκτιµήσει τον µεταβαλλόµενο χαρακτήρα της ίδιας της µετανάστευσης που έχει γίνει
µια περισσότερο ευέλικτη διαδικασία κίνησης µεταξύ χωρών παρά απλώς µια µονόδροµη
ροή. Σε παγκόσµιο επίπεδο, οι µεταναστευτικές κινήσεις αλλάζουν διεύθυνση, αυξάνονται
ή µειώνονται ανάλογα µε την εξέλιξη των οικονοµικών και των δηµογραφικών
καταστάσεων τόσο στις χώρες που δέχονται όσο και στις χώρες που αποστέλλουν
µετανάστες. Ωστόσο, προκειµένου να ρυθµιστούν µε επιτυχία οι µεταναστευτικές ροές και
να µειωθεί η παράνοµη µετανάστευση, η ΕΕ πρέπει να εγκρίνει συντονισµένη προσέγγιση
που θα λαµβάνει υπόψη όλες τις διάφορες συνδεόµενες µεταξύ τους πτυχές του
µεταναστευτικού συστήµατος και να συνεργασθεί στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης µε τις
χώρες καταγωγής και διέλευσης.
Τα πλεονεκτήµατα µιας περισσότερο ανοικτής και διαφανούς πολιτικής για τις
µεταναστευτικές κινήσεις, µαζί µε το συντονισµό των πολιτικών που έχουν σχεδιασθεί για
τη µείωση των παραγόντων πίεσης στις χώρες καταγωγής και οι µεγαλύτερες προσπάθειες
για την εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας στα κράτη µέλη, µπορούν επίσης να
βοηθήσουν στη µείωση της παράνοµης µετανάστευσης, ιδιαίτερα των χειρότερων µορφών
της δηλαδή του λαθρεµπορίου και της εµπορίας ανθρώπων. Τα κράτη µέλη θα βρίσκονται
σε καλύτερη θέση για να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα της παράνοµης µετανάστευσης εάν
διαθέτουν ευρύ φάσµα πολιτικών διαχείρισης της µετανάστευσης που υπερβαίνουν τα
µέτρα για τη συγκράτηση της εικαζόµενης ή πραγµατικής κατάχρησης των συστηµάτων
ασύλου. Ωστόσο, η δηµιουργία πολιτικών νόµιµης εισδοχής για την µετανάστευση για
εργασιακούς λόγους δεν θα εµποδίσει εντελώς το φαινόµενο αυτό·οι εν λόγω πολιτικές
πρέπει να συνοδεύονται από τα κατάλληλα µέτρα κατά του λαθρεµπορίου καθώς και από
αποτελεσµατικά συστήµατα χορήγησης ασύλου που θα µπορούν να εντοπίζουν µε
ταχύτητα και ακρίβεια τους πρόσφυγες και εποµένως να εξισορροπούν την προστασία των
προσφύγων µε τον έλεγχο της µετανάστευσης.
Πρέπει να τονισθεί ότι οι στρατηγικές αυτές δεν υιοθετούν την πολιτική της
µετανάστευσης αντικατάστασης όπως προτείνεται από την έκθεση του ΟΗΕ για τη
µετανάστευση αντικατάστασης ως πιθανή λύση για την αντιστάθµιση της δηµογραφικής
µείωσης.13 Οι στρατηγικές αυτές συνιστούν µάλλον ελεγχόµενη προσέγγιση που βασίζεται
σε κοινή αξιολόγηση της οικονοµικής και δηµογραφικής ανάπτυξης της Ένωσης και της
κατάστασης στις χώρες καταγωγής και λαµβάνει υπόψη της την ικανότητα υποδοχής τους.
Η εξέταση του θέµατος της µετανάστευσης για εργασιακούς λόγους κατά τις συζητήσεις
της ανάπτυξης της οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ, θα προσέφερε την

13

«Μετανάστευση αντικατάστασης : αποτελεί λύση στη µείωση και γήρανση των πληθυσµών;» Τµήµα
Πληθυσµού, Τµήµα Οικονοµικών και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γραµµατεία των Ηνωµένων Εθνών, 21
Μαρτίου 2000 (ESA/P/WP.160)
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ευκαιρία ενίσχυσης των πολιτικών για την καταπολέµηση της παράνοµης απασχόλησης
και της οικονοµικής εκµετάλλευσης των µεταναστών που προς το παρόν τροφοδοτούν τον
αθέµιτο ανταγωνισµό στην Ένωση. Συνακόλουθο της πολιτικής οικονοµικής
µετανάστευσης πρέπει να είναι η µεγαλύτερη προσπάθεια για τη διασφάλιση της
συµµόρφωσης µε την υπάρχουσα εργατική νοµοθεσία από τους εργοδότες των υπηκόων
τρίτων χωρών. Η ισότητα όσον αφορά τους µισθούς και τις συνθήκες εργασίας δεν είναι
προς όφελος µόνο των µεταναστών αλλά και της ίδιας της κοινωνίας, που ωφελείται
πλήρως από τη συνεισφορά των µεταναστών στην οικονοµική και κοινωνική ζωή.
Με δεδοµένες τις διαφορές µεταξύ των κρατών µελών όσον αφορά τις σχέσεις µε τις
χώρες καταγωγής, την ικανότητα υποδοχής, την ανάπτυξη πολιτικών ένταξης και τις
ανάγκες της αγοράς εργασίας, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο καλύτερος τρόπος για την επίτευξη
ρυθµιζόµενης πολιτικής µετανάστευσης συνίσταται στη δηµιουργία συνολικού πλαισίου
στο επίπεδο της ΕΕ µε κοινά πρότυπα και διαδικασίες, και µηχανισµού για τον καθορισµό
αντικειµενικών σκοπών και στόχων, στο πλαίσιο των οποίων τα κράτη µέλη θα
αναπτύξουν και θα εφαρµόσουν τις εθνικές τους πολιτικές.
3.3.

Πλαίσιο της πολιτικής µετανάστευσης της ΕΕ
Κάθε πολιτική µετανάστευσης της ΕΕ πρέπει να λαµβάνει υπόψη της τη µετανάστευση
όλων των ειδών - για λόγους ανθρωπιστικούς, οικογενειακής επανένωσης και
οικονοµικούς - και να αντιµετωπίζει τον αντίκτυπο στις χώρες που αποστέλλουν και στις
χώρες που δέχονται µετανάστες συνολικά. Πρέπει να ανταποκρίνεται στις δύσκολες
πολιτικές συζητήσεις που διεξάγονται σε ορισµένες χώρες και απαιτεί ισχυρή πολιτική
ηγεσία που θα βοηθήσει στη διαµόρφωση της κοινής γνώµης. Η εν λόγω πολιτική για να
αντιµετωπίσει όλα τα είδη µετανάστευσης πρέπει να προβάλλει ολοκληρωµένη
προσέγγιση, να λαµβάνει υπόψη της τα πλεονεκτήµατα της διαφορετικότητας στην
κοινωνία, την ανάγκη εξισορροπηµένου πλαισίου δικαιωµάτων και υποχρεώσεων για τους
υπηκόους τρίτων χωρών που διαµένουν στην Ένωση, τη σηµασία της ανάπτυξης
στηριγµάτων για την ένταξη και τις συνέπειες στην αγορά εργασίας. Η πολιτική πρέπει να
εξελιχθεί εντός νέου πλαισίου για τη συνεργασία σε κοινοτικό επίπεδο, το οποίο θα
βασίζεται στη συνεργασία, στην ανταλλαγή πληροφοριών και στην υποβολή εκθέσεων και
θα συντονίζεται από την Επιτροπή.

Η εισδοχή στην ΕΕ για ανθρωπιστικούς λόγους θα συνεχίσει εφόσον τα κράτη µέλη

πλήρως αναγνωρίζουν τις διεθνείς υποχρεώσεις τους για παροχή προστασίας στους
πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και αυτούς που χρειάζονται προσωρινή προστασία. Το
πρόγραµµα ανάπτυξης κοινού ευρωπαϊκού συστήµατος ασύλου όπως καθορίστηκε στο
τµήµα 2.2 παραπάνω θα συνεχισθεί. Ενώ πολλοί άνθρωποι που εισήλθαν στην ΕΕ για
ανθρωπιστικούς λόγους επιστρέφουν στις χώρες καταγωγής τους όταν η κατάσταση εκεί
µεταβληθεί, οι συζητήσεις για τον αριθµό των οικονοµικών µεταναστών που χρειάζονται
στους διάφορους τοµείς πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους τους ανθρώπους που χαίρουν
διεθνούς προστασίας, εφόσον µπορεί να γίνει καλύτερη χρήση των δεξιοτήτων τους, και
τα µέλη των οικογενειών που εισέρχονται στην ΕΕ και τα οποία επίσης θα ενταχθούν στην
αγορά εργασίας.

Η εισδοχή για τους οικονοµικούς µετανάστες

πρέπει σαφώς να αντιµετωπίζει τις
ανάγκες της αγοράς ιδιαίτερα για τους εργαζόµενους µε υψηλή ειδίκευση ή µε χαµηλότερη
ειδίκευση ή τους ανειδίκευτους ή εποχικούς εργαζόµενους. Οι πολιτικές εισδοχής για τους
οικονοµικούς µετανάστες πρέπει να επιτρέψουν στην ΕΕ να ανταποκριθεί µε γρήγορο και
αποτελεσµατικό τρόπο στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε εθνικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο, αναγνωρίζοντας το σύνθετο και συχνά µεταβαλλόµενο χαρακτήρα των
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απαιτήσεων αυτών και κατά συνέπεια την ανάγκη για µεγαλύτερη κινητικότητα µεταξύ
των κρατών µελών για τους εισερχόµενους µετανάστες. Επίσης, οι πολιτικές αυτές πρέπει
να τηρούν τις σχετικές διατάξεις του υφιστάµενου κοινοτικού δικαίου και των διµερών και
πολυµερών συµφωνιών που ήδη ισχύουν µεταξύ της Κοινότητας ή της Κοινότητας και των
κρατών µελών της αφενός και τρίτων χωρών αφετέρου14.
Η βασική αρχή της πολιτικής µετανάστευσης της ΕΕ πρέπει να επιτρέπει στα πρόσωπα
που εισήλθαν να χαίρουν γενικά των ιδίων δικαιωµάτων και υποχρεώσεων µε εκείνα
των υπηκόων της ΕΕ αλλά αυτά µπορεί να επαυξάνονται και να εξαρτώνται από το
χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στους όρους εισόδου.15 Η Επιτροπή έχει ήδη
καταθέσει προτάσεις για το δικαίωµα παροχής υπηρεσιών εντός της ΕΕ για τους υπηκόους
τρίτων χωρών που έχουν εγκατασταθεί νόµιµα σε κράτος µέλος16. Τα µέτρα για την
καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας, δυνάµει του άρθρου 13 της συνθήκης
του Άµστερνταµ, πρέπει να συνεχισθούν και η δράση για την ένταξη των µεταναστών
στις κοινωνίες µας πρέπει εποµένως να αντιµετωπισθεί ως ουσιαστική συνέπεια της
πολιτικής εισδοχής. Ταυτόχρονα η καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης πρέπει
να εντατικοποιηθεί µε προτεραιότητα την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και του
λαθρεµπορίου.
Τέλος, η πολιτική πρέπει να αναπτυχθεί και να εφαρµοσθεί σε
χώρες καταγωγής και διέλευσης.
3.4.

Εισδοχή των οικονοµικών µεταναστών

3.4.1.

Αξιολόγηση των ενδεδειγµένων επιπέδων µετανάστευσης

εταιρική σχέση µε τις

Λόγω των δυσκολιών της αξιολόγησης των οικονοµικών αναγκών ο καθορισµός
λεπτοµερών ευρωπαϊκών στόχων δεν αποτελεί στόχο. Η ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά
µε τις ανάγκες για διάφορες κατηγορίες εργαζόµενων µεταναστών πρέπει να παραµείνει
στα κράτη µέλη. Ωστόσο, πρέπει να θεσπιστεί νέα διαδικασία που θα βασίζεται στη
συνεργασία, στην ανταλλαγή πληροφοριών και στην υποβολή εκθέσεων.
Σύµφωνα µε αυτό το σενάριο, τα κράτη µέρη θα κληθούν να προετοιµάσουν περιοδικές
εκθέσεις σε δύο µέρη. Η πρώτη έκθεση θα εξετάζει την εξέλιξη και τον συνολικό
αντίκτυπο της πολιτικής µετανάστευσης σχετικά µε τα προηγούµενα έτη,
συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού των υπηκόων τρίτων χωρών που εισήλθαν βάσει των
διαφόρων κατηγοριών µετανάστευσης και της κατάστασής τους στην αγορά εργασίας. Η
δεύτερη έκθεση θα καθορίζει τις µελλοντικές προθέσεις των κρατών µελών όσον αφορά τη
µετανάστευση και θα συµπεριλαµβάνει εκτίµηση του αριθµού των εργαζοµένων
µεταναστών που το εν λόγω κράτος επιθυµεί να δεχθεί µε αναφορά των επιπέδων
δεξιοτήτων. Η ανάγκη ευέλικτης προσέγγισης στις µεταβαλλόµενες οικονοµικές ανάγκες
οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι ποσοστώσεις δεν είναι πρακτικές και ότι είναι προτιµότερο
να δηµιουργηθεί κατάλληλο σύστηµα ενδεικτικών στόχων. Οι εκτιµήσεις αυτές θα
14
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16

Ειδικότερα, σύµφωνα µε τη γενική συµφωνία για τις συναλλαγές στον τοµέα των υπηρεσιών (GATS), η ΕΚ
και τα κράτη µέλη της δεσµεύτηκαν ότι θα επιτρέπουν στους υπηκόους τρίτων χωρών να επιδιώκουν
οικονοµικές δραστηριότητες στην ΕΕ σύµφωνα µε προγράµµατα που επιτρέπουν την παρουσία φυσικών
προσώπων χωρίς να απαιτούν «δοκιµασία οικονοµικών αναγκών» για την παροχή υπηρεσιών σε ορισµένες
περιπτώσεις. Κατά τις διαπραγµατεύσεις για τη GATS 2000 θα συµφωνηθούν µελλοντικές δεσµεύσεις.
Αυτό ισχύει ήδη όσον αφορά την εργατική νοµοθεσία για τους υπηκόους ορισµένων τρίτων χωρών π.χ. της
Τουρκίας, του Μαρόκου και των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ) εντός του πλαισίου
της ειδικής συµφωνίας σύνδεσης µε την ΕΕ ή των συµφωνιών συνεργασίας µε τις εν λόγω χώρες.
COM (1999) 3 τελικό της 27.01.1999
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συνδέονται στενά µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας αλλά θα λαµβάνουν επίσης υπόψη
τους τις ήδη ισχύουσες συµφωνίες µε τις χώρες καταγωγής και πολλούς άλλους
παράγοντες (για παράδειγµα την αποδοχή από το κοινό πρόσθετων µεταναστών
εργαζοµένων στη σχετική χώρα, τους πόρους που διατίθενται για την υποδοχή και την
ένταξή τους, τις δυνατότητες για κοινωνική και πολιτιστική προσαρµογή, κ.λ.π.).
Για τη σύνταξη των εκθέσεων αυτών τα κράτη µέλη πρέπει να προχωρήσουν σε ευρείες
διαβουλεύσεις και να συνεργασθούν µε τους κοινωνικούς εταίρους και µε τις
περιφερειακές και τοπικές αρχές καθώς και µε τους άλλους φορείς που συµµετέχουν στην
ένταξη των µεταναστών. Οι εκθέσεις θα ακολουθούν µια από κοινού συµφωνηθείσα δοµή
ώστε να µπορεί η Επιτροπή να προετοιµάζει τη σύνθεσή τους για να την παρουσιάσει στο
Συµβούλιο. Μετά τις συζητήσεις, το Συµβούλιο θα καθορίζει τις αρχές της κοινής
προσέγγισης που θα εφαρµοστούν την επόµενη περίοδο. Σε αυτή τη διαδικασία, η
Επιτροπή και το Συµβούλιο πρέπει να λάβουν υπόψη τους την πρόοδο που σηµειώθηκε
στην εφαρµογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής απασχόλησης και τον αντίκτυπό της στις
προϋποθέσεις της αγοράς εργασίας της Ένωσης. Η Επιτροπή θα διασφαλίζει τον έλεγχο
και την αξιολόγηση της πολιτικής, συµπεριλαµβανοµένου του αντίκτυπου της στις χώρες
καταγωγής, σε τακτική βάση.
3.4.2.

Καθορισµός του κοινού νοµικού πλαισίου εισδοχής
Όπως ήδη ανακοινώθηκε στον πίνακα αποτελεσµάτων, η Επιτροπή θα εγκρίνει στις αρχές
του επόµενου έτους προτάσεις για οδηγίες που αφορούν τις προϋποθέσεις εισόδου και
διαµονής στην ΕΕ υπηκόων τρίτων χωρών για την άσκηση εξαρτηµένης ή ανεξάρτητης
εργασίας ή µη αµειβόµενων δραστηριοτήτων καθώς και για σπουδές ή επαγγελµατική
κατάρτιση. Η Επιτροπή έχει ήδη χρηµατοδοτήσει συγκριτικές µελέτες για τις
προϋποθέσεις εισδοχής και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών που παρέχουν συνολική
άποψη της νοµοθεσίας και της πρακτικής στα κράτη µέλη.
Η Επιτροπή, κατά την παρουσίαση των προτάσεών της σκοπεύει να δηµιουργήσει
συνεκτικό νοµικό πλαίσιο που θα λαµβάνει υπόψη του έννοιες που έχουν ήδη εφαρµοστεί
µε επιτυχία στα κράτη µέλη. Το πλαίσιο θα καθορίζει τις βασικές προϋποθέσεις και
διαδικασίες που θα εφαρµόζονται ενώ κάθε κράτος µέλος θα εγκρίνει µόνο του εθνικά
µέτρα για την εισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών, τα οποία θα βασίζονται στα κριτήρια που
ορίζονται στις οδηγίες. Πριν από την έγκριση των προτάσεων από την Επιτροπή θα
προηγηθεί προκαταρκτική διαβούλευση µε τα κράτη µέλη, τους κοινωνικούς εταίρους και
τις µη κυβερνητικές οργανώσεις. Αυτή η προσέγγιση πλαίσιο θα βασίζεται στις ακόλουθες
αρχές :
∆ιαφάνεια και εξορθολογισµό : σαφή καθορισµό των προϋποθέσεων σύµφωνα µε τις

οποίες οι υπήκοοι τρίτων χωρών µπορούν να εισέρχονται και να διαµένουν στη ΕΕ ως
απασχολούµενοι µε εξαρτηµένη ή ανεξάρτητη εργασία, θέσπιση των δικαιωµάτων και
υποχρεώσεών τους και διασφάλιση ότι αυτοί θα έχουν πρόσβαση στη σχετική ενηµέρωση
και ότι έχουν δηµιουργηθεί µηχανισµοί για να ελέγχουν τη δίκαιη εφαρµογή τους. Αυτό
µπορεί να συνεπάγεται, µεταξύ άλλων, διατάξεις για τη διευκόλυνση της ταχείας λήψης
αποφάσεων όσον αφορά ατοµικές αιτήσεις εισδοχής τόσο για το συµφέρον του αιτούντα
όσο και της επιχείρησης που ζητά να προσλάβει, βάσει αντικειµενικών και επαληθεύσιµων
κριτηρίων. Μια γενική διάταξη για την πρόσβαση στην ενηµέρωση θα διευκόλυνε σε
µεγάλο βαθµό τη διαφάνεια.

∆ιαφοροποίηση των δικαιωµάτων ανάλογα µε τη διάρκεια της διαµονής : η αρχή ότι η

διάρκεια διαµονής επηρεάζει τα δικαιώµατα των εν λόγω προσώπων έχει µακρά παράδοση
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στα κράτη µέλη και αυτό αναφέρεται στα συµπεράσµατα του Τάµπερε. Επιπρόσθετα, η
ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς εργασίας σηµαίνει ότι η εισδοχή πρέπει να
διευκολύνεται για διάφορους εργαζόµενους, τόσο ειδικευµένους όσο και ανειδίκευτους,
για ποικίλες χρονικές περιόδους ανάλογα µε τον τοµέα και να διασφαλίζει ταχεία και
ευέλικτη αντίδραση. Η περίπτωση των σπουδαστών πρέπει να µελετηθεί χωριστά µε
ειδικές ρυθµίσεις για τους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν σπουδάσει για πολλά χρόνια
στην ΕΕ, ώστε να τους παρασχεθεί ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας της ΕΕ.
Ωστόσο, είναι σαφές ότι ο βασικός πυρήνας των δικαιωµάτων πρέπει να χορηγείται στους
µετανάστες κατά την άφιξή τους, προκειµένου να προωθηθεί η επιτυχηµένη ένταξή τους
στην κοινωνία. Η Κοινότητα πρέπει να µελετήσει τον τρόπο µε τον οποίο αυτός ο πυρήνας
δικαιωµάτων µπορεί να επεκταθεί ανάλογα µε τη διάρκεια της διαµονής ώστε να
θεσπιστούν ευρέως συγκρίσιµες ρυθµίσεις σε όλη την Ένωση.
Εποµένως, η νοµοθεσία της ΕΕ πρέπει να προβλέπει ευέλικτο συνολικό πρόγραµµα που
να βασίζεται σε περιορισµένο αριθµό καθεστώτων τα οποία έχουν σχεδιαστεί περισσότερο
για να διευκολύνουν παρά για να δηµιουργήσουν εµπόδια στην εισδοχή οικονοµικών
µεταναστών. Ο στόχος έγκειται στη χορήγηση ασφαλούς νοµικού καθεστώτος στους
προσωρινούς εργαζόµενους που σκοπεύουν να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους,
ενώ ταυτόχρονα παρέχεται δίοδος ενδεχοµένως για την απόκτηση µόνιµου καθεστώτος σε
εκείνους που επιθυµούν να παραµείνουν και πληρούν ορισµένα κριτήρια. Μια λύση θα
ήταν να δίδεται στην αρχή προσωρινή άδεια εργασίας µε ειδικές ρυθµίσεις για ορισµένα
είδη εργαζοµένων, για παράδειγµα στους εποχικούς εργαζόµενους, στους διασυνοριακούς
εργαζόµενους, και σε αυτούς που µετατίθενται εντός της ίδιας επιχείρησης. Η άδεια αυτή
θα µπορεί να ανανεώνεται και να ακολουθείται από µόνιµη άδεια εργασίας, µετά από
µερικά έτη που θα καθορίζονται, µε τη δυνατότητα χορήγησης µακροπρόθεσµου
καθεστώτος διαµονής µετά από ορισµένη περίοδο. Θα απαιτηθεί συµφωνία για τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που πρέπει να προβλέπονται σε κάθε στάδιο, που θα
βασίζεται στην αρχή της ίσης µεταχείρισης µε τους υπηκόους του κράτους µέλους και
αυτά τα δικαιώµατα σωρευτικά θα προσεγγίζουν τα δικαιώµατα αυτών που διαµένουν επί
µακρό χρονικό διάστηµα στο εν λόγω κράτος µέλος. Οι λεπτοµέρειες του προγράµµατος,
που θα βασίζεται στην προσέγγιση της «καλύτερης πρακτικής», πρέπει να µελετηθούν σε
στενή διαβούλευση µε τα κράτη µέλη που θα είναι υπεύθυνα για την εφαρµογή των
εθνικών πολιτικών εισδοχής εντός του γενικού πλαισίου.
∆ιαδικασίες υποβολής αίτησης και αξιολόγησης : οι διαδικασίες υποβολής αίτησης
πρέπει να είναι σαφείς και απλές. Η έναρξή τους στη χώρα καταγωγής σε συνεργασία µε

τις κυβερνήσεις, τους διεθνείς φορείς, τις ΜΚΟ, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές
µπορεί να βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών ελέγχου, τη διαφάνεια των
διαδικασιών και την ενηµέρωση που υφίσταται για τους πιθανούς µετανάστες ενώ
ταυτόχρονα σέβεται το δικαίωµα επιλογής του εργοδότη. Ωστόσο, αναγνωρίζεται ότι
πολλοί πιθανοί µετανάστες για εργασιακούς λόγους εµφανίζονται ως υποψήφιοι
απασχόλησης ενώ έχουν ήδη γίνει δεκτοί σε κράτος µέλος για άλλους λόγους και η
πρόβλεψη θεώρησης για τον αιτούντα εργασία θα µπορούσε να βοηθήσει στη ρύθµιση και
τον έλεγχο της πρακτικής αυτής.
Για να διευκολυνθεί η διαθεσιµότητα της ενηµέρωσης πρέπει να γίνεται πιο εκτεταµένη
χρήση της νέας τεχνολογίας της επικοινωνίας για να παρέχονται πληροφορίες για
ευκαιρίες όσον αφορά θέσεις εργασίας, προϋποθέσεις εργασίας κ.λ.π. Θα µπορούσε να
δηµιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός κόµβος πληροφόρησης (για παράδειγµα ένας χώρος στο
διαδίκτυο) ο οποίος θα ενηµερώνεται, θα περιέχει ολοκληρωµένη δέσµη πληροφοριών για
την εισδοχή των υπηκόων τρίτων χωρών σε κάθε κράτος µέλος και θα παρέχει
λεπτοµέρειες επαφής µε τις εθνικές αρχές που είναι αρµόδιες για τη λήψη αιτήσεων για
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άδειες σύµφωνα µε τις οδηγίες. Μπορεί να µελετηθεί επίσης η δηµιουργία ειδικής
θεώρησης για υπηκόους τρίτων χωρών που ζητούν εργασία.
Προκειµένου να επιτραπεί στην ευρωπαϊκή βιοµηχανία και ιδίως στις µικροµεσαίες
βιοµηχανίες, να προσλαµβάνουν - σε περιπτώσεις πραγµατικής ανάγκης - επιτυχώς και
ταχέως από τρίτες χώρες, οι εργοδότες χρειάζονται ένα πρακτικό εργαλείο για να
αποδεικνύουν ότι υπάρχει συγκεκριµένη έλλειψη στην αγορά εργασίας της ΕΕ. Ένας
τρόπος αντιµετώπισης του προβλήµατος αυτού θα ήταν η πρόβλεψη ότι «η δοκιµασία
οικονοµικών αναγκών» θεωρείται ότι πληρούται όταν µια συγκεκριµένη κενή θέση
εργασίας έχει δηµοσιευθεί µέσω των υπηρεσιών απασχόλησης διαφόρων κρατών µελών
για ορισµένο διάστηµα [για παράδειγµα µέσω του Ευρωπαϊκού δικτύου υπηρεσιών
απασχόλησης (EURES)] και δεν έχει ανευρεθεί κατάλληλος υποψήφιος από την ΕΕ (ή
ορισµένα πρόσωπα που προτιµώνται βάσει των διεθνών συµφωνιών)17.
3.5.

Ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών

Η σηµασία της δίκαιης µεταχείρισης των υπηκόων τρίτων χωρών τονίστηκε από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Τάµπερε και εποµένως η πολιτική µετανάστευσης της ΕΕ
πρέπει να ενσωµατώσει µέτρα που να διασφαλίζουν ότι οι µετανάστες τυγχάνουν
παρεµφερών προϋποθέσεων διαβίωσης και εργασίας µε εκείνες των υπηκόων του κράτους
µέλους. Η αδυναµία παροχής των απαραίτητων πόρων για τη διασφάλιση της επιτυχούς
ένταξης των εν λόγω µεταναστών και των οικογενειών τους θα επιδεινώσει
µακροπρόθεσµα τα κοινωνικά προβλήµατα που µε τη σειρά τους µπορούν να οδηγήσουν
στον αποκλεισµό και σε σχετικά προβλήµατα όπως η παραβατικότητα και η
εγκληµατικότητα. Ενώ πολλοί µετανάστες που διαµένουν νόµιµα έχουν ενσωµατωθεί
επιτυχώς και συνεισφέρουν σε σηµαντικό βαθµό στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη
των χωρών υποδοχής τους, ο κοινωνικός αποκλεισµός θίγει δυσανάλογα τους µετανάστες
και συχνά αυτοί γίνονται θύµατα ρατσισµού και ξενοφοβίας. Το νοµικό πλαίσιο και οι
άλλες δράσεις που προτείνονται από την Επιτροπή για την καταπολέµηση του ρατσισµού
και της ξενοφοβίας πρέπει να συµπληρωθούν µε ειδικά προγράµµατα ένταξης σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η Επιτροπή, στις προτάσεις της για το 2001, στη νέα
κατευθυντήρια γραµµή αριθ. 7 για την απασχόληση, καλεί τα κράτη µέλη να καλύψουν τις
ανάγκες των οµάδων που µειονεκτούν, συµπεριλαµβανοµένων των µεταναστών
εργαζοµένων που ήδη διαµένουν στην Ένωση, όσον αφορά την ένταξή τους στην αγορά
εργασίας και να θέσουν εθνικούς στόχους για το σκοπό αυτό σύµφωνα µε την εθνική
κατάσταση.18
Ωστόσο, είναι ουσιώδες να δηµιουργηθεί µια κοινωνία που να υποδέχεται τους µετανάστες
και να αναγνωρισθεί ότι η ένταξη αποτελεί αµφίδροµη διαδικασία που απαιτεί την
προσαρµογή τόσο από την πλευρά του µετανάστη όσο και από την πλευρά της κοινωνίας
υποδοχής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τη φύση της πλουραλιστική κοινωνία, που
εµπλουτίζεται από ποικιλία πολιτιστικών και κοινωνικών παραδόσεων, που στο µέλλον θα
γίνουν ακόµα περισσότερο ποικίλες. Εποµένως, πρέπει να υπάρξει σεβασµός των
πολιτιστικών και κοινωνικών διαφορών αλλά και των θεµελιωδών κοινών αρχών και
αξιών µας : σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας,
εκτίµηση της αξίας του πλουραλισµού και συνειδητοποίηση ότι η συµµετοχή σε µια
17
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Ειδικές περιπτώσεις όπως καθορίζονται από τη συµφωνία GATS (γενική συµφωνία για τις συναλλαγές στον
τοµέα των υπηρεσιών) : µεταθέσεις εντός της ίδιας επιχείρησης, επισκέπτες εργασίας και παροχή υπηρεσιών
εκτός ΕΕ.
Τροποποιηµένη πρόταση απόφασης του Συµβουλίου για τις κατευθυντήριες γραµµές για τις πολιτικές
απασχόλησης των κρατών µελών για το έτος 2001.
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κοινωνία βασίζεται σε µια σειρά δικαιωµάτων αλλά συνεπάγεται και ορισµένες ευθύνες
για όλα τα µέλη της είτε είναι υπήκοοι είτε µετανάστες. Η πρόβλεψη της ισότητας όσον
αφορά τις προϋποθέσεις εργασίας και πρόσβασης στις υπηρεσίες, µαζί µε την απονοµή
αστικών και πολιτικών δικαιωµάτων στους µετανάστες που διαµένουν επί µακρό χρονικό
διάστηµα συνεπάγεται ανάλογες ευθύνες και προωθεί την ένταξη. Τα κράτη µέλη µε τον
συντονισµό των προσπαθειών τους για να διασφαλίσουν την εφαρµογή του εργατικού
δικαίου στους υπηκόους τρίτων χωρών από τους εργοδότες θα συνεισφέρουν σε µεγάλο
βαθµό στη διαδικασία ένταξης, που θα είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την προσέλκυση
µεταναστών στις θέσεις εργασίας που απαιτούν υψηλή ειδίκευση και για τις οποίες
υπάρχει διεθνής ανταγωνισµός. Σχετικά, η Επιτροπή έχει ήδη καταθέσει προτάσεις για τα
δικαιώµατα των εργαζοµένων υπηκόων τρίτων χωρών και των ανεξάρτητων
επιχειρηµατιών που έχουν εγκατασταθεί νοµίµως σε ένα κράτος µέλος όσον αφορά την
ελεύθερη παροχή υπηρεσιών εντός της ΕΕ.
Ο Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων θα αποτελέσει σηµαντικό σηµείο έναρξης για
την ανάπτυξη του νοµικού καθεστώτος των µεταναστών και µπορεί να αποτελέσει βάση
για την ανάπτυξη της έννοιας της αστικής ιθαγένειας σε ορισµένο κράτος µέλος (που θα
περιλαµβάνει κοινή δέσµη βασικών δικαιωµάτων και υποχρεώσεων) για τους υπηκόους
τρίτων χωρών. Η παροχή δυνατότητας στους µετανάστες να αποκτήσουν ανάλογη
ιθαγένεια µετά από ελάχιστη χρονική περίοδο µπορεί να αποτελέσει επαρκή εγγύηση για
πολλούς µετανάστες να εγκατασταθούν επιτυχώς στην κοινωνία ή να αποτελέσει πρώτο
βήµα στη διαδικασία απόκτησης της ιθαγένειας του σχετικού κράτους µέλους.
Οι επιτυχείς πολιτικές ένταξης πρέπει να ξεκινήσουν όσο το δυνατό συντοµότερα µετά την
εισδοχή και εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την εταιρική σχέση µεταξύ των µεταναστών
και της κοινωνίας υποδοχής. Οι πολιτικοί ηγέτες πρέπει να δηµιουργήσουν το απαραίτητο
περιβάλλον για την αποδοχή της διαφορετικότητας εντός τους οποίου πρέπει να
εδραιωθούν οι πολιτικές ένταξης. Εποµένως, προκειµένου να ενισχυθεί η ένταξη θα
µπορούσαν να αναπτυχθούν δέσµες µέτρων εγκατάστασης για όλους τους νέους
µετανάστες που να ανταποκρίνονται στις ατοµικές τους ανάγκες (αυτές µπορεί να
περιλαµβάνουν εκµάθηση γλώσσας, ενηµέρωση για τις πολιτικές και κοινωνικές δοµές,
πρόσβαση στις υπηρεσίες κ.λ.π. µε ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των γυναικών και
παιδιών που µεταναστεύουν). Ωστόσο, πρέπει να αναγνωρισθεί, ότι η ένταξη είναι
µακροπρόθεσµη διαδικασία και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους µετανάστες
δεύτερης γενιάς, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που γεννήθηκαν στην ΕΕ, ώστε να
διασφαλιστεί ότι τα προβλήµατα δεν οδηγούν στον κοινωνικό αποκλεισµό και την
εγκληµατικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι γυναίκες και η οικογένεια πρέπει να βρίσκονται
στο επίκεντρο των πολιτικών ένταξης.
Μολονότι η ένταξη ανατίθεται πρωτίστως στα κράτη µέλη, οι κυβερνήσεις πρέπει να
µοιράζονται την ευθύνη αυτή µε την αστική κοινωνία κυρίως σε τοπικό επίπεδο όπου
πρέπει να εφαρµοστούν τα µέτρα ένταξης. Το µυστικό της επιτυχίας έγκειται στη θέσπιση
δράσεων σε µικρό επίπεδο που βασίζονται σε εταιρικές σχέσεις µεταξύ όλων των
διαφόρων παραγόντων που πρέπει να συµµετάσχουν : των περιφερειακών και τοπικών
αρχών και των πολιτικών τους ηγετών, ιδιαίτερα αυτών των µεγαλύτερων πόλεων όπου
πολλοί µετανάστες εγκαθίστανται, των υπευθύνων για την εκπαίδευση, την ιατρική
µέριµνα και την κοινωνική προστασία, της αστυνοµίας, των µέσων µαζικής ενηµέρωσης,
των κοινωνικών εταίρων, των µη κυβερνητικών οργανώσεων και των ίδιων των
µεταναστών και των ενώσεων τους. Καθένας έχει ρόλο να διαδραµατίσει στο σχεδιασµό
και την εφαρµογή των προγραµµάτων ένταξης, που θα χρειαστούν τους αναγκαίους
πόρους.
20

Αυτή η οριζόντια προσέγγιση απαιτεί το συντονισµό σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και η
ΕΕ θα µπορούσε να συνεισφέρει µε την ανάπτυξη παιδαγωγικής στρατηγικής για την
προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών και καλών πρακτικών, ιδιαίτερα σε τοπικό
επίπεδο και την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραµµών ή κοινών προτύπων για µέτρα
ένταξης. Θα µπορούσε να αναπτυχθεί κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για την προώθηση της
ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών που να αποβλέπει στη βελτίωση της κατανόησης των
σχετικών θεµάτων µε την αξιολόγηση των πρακτικών, στη δηµιουργία σηµείων αναφοράς
και άλλων δεικτών, στην προώθηση του διαλόγου µεταξύ των ενδιαφεροµένων φορέων
και στη στήριξη των ευρωπαϊκών δικτύων και στην προώθηση δραστηριοτήτων για την
αύξηση της ενηµέρωσης.
3.6.

Ενηµέρωση, έρευνα και έλεγχος
Απαιτείται περισσότερη ενηµέρωση για τις µεταναστευτικές ροές και τα πρότυπα
µετανάστευσης εντός και εκτός της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένης της παράνοµης
µετανάστευσης, του ρόλου των µεταναστών στην αγορά εργασίας και του συνολικού
αντίκτυπου της µετανάστευσης (όσον αφορά τις κοινωνικές, πολιτιστικές και πολιτικές
πτυχές της) στην ΕΕ και στις χώρες καταγωγής και διέλευσης. Η ίδια η πολιτική
µετανάστευσης της ΕΕ πρέπει να ελεγχθεί εκ του σύνεγγυς και να αξιολογηθεί. Πρέπει να
συνεχισθούν οι προσπάθειες για τη βελτίωση της συγκρισιµότητας των στατιστικών για τη
µετανάστευση και τη στήριξη της συγκριτικής έρευνας για τη µετανάστευση. Όπως
προτάθηκε ήδη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να µελετηθεί η ενίσχυση των
εργασιών των υπαρχόντων δικτύων δεδοµένων και έρευνας και να προβλεφθεί ευρωπαϊκό
επίκεντρο. Αυτό το ευρωπαϊκό δίκτυο θα µπορούσε να συντονίζει τρέχουσες
δραστηριότητες σε διάφορα κράτη µέλη και να προωθεί νέα έρευνα τόσο στην ΕΕ όσο και
στις χώρες καταγωγής.
Η Επιτροπή έχει συνειδητοποιήσει την ανάγκη βελτίωσης της συλλογής και ανάλυσης των
στατιστικών για τη µετανάστευση και το άσυλο και θα συµµετάσχει ενεργά στη
συνεχιζόµενη συζήτηση για την ανεύρεση του καλύτερου δυνατού τρόπου για να
επιτευχθούν τα παραπάνω. Σε αυτό το πλαίσιο θα εξετασθεί η θέσπιση νοµικής βάσης για
τη συλλογή και ανάλυση στατιστικών δεδοµένων σε αυτούς τους τοµείς.

4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Η εφαρµογή της εντολής του Τάµπερε συνεπάγεται την αξιολόγηση των τρεχουσών και
µελλοντικών µεταναστευτικών ροών στην ΕΕ εντός του πλαισίου ανάπτυξης κοινής
πολιτικής για το άσυλο και τη µετανάστευση, που θα λαµβάνει υπόψη τις δηµογραφικές
µεταβολές, την κατάσταση της αγοράς εργασίας και τις µεταναστευτικές πιέσεις από τις
χώρες και περιφέρειες καταγωγής των µεταναστών.
Υπό το φως της δηµογραφικής µείωσης που θα γίνεται όλο και περισσότερο σηµαντική
στην ΕΕ τα επόµενα 25 έτη και των σηµερινών ισχυρών οικονοµικών προοπτικών και των
αυξανόµενων ελλείψεων δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας, η ανακοίνωση καλεί για την
ανάπτυξη κοινής πολιτικής για την ελεγχόµενη εισδοχή των οικονοµικών µεταναστών
στην ΕΕ ως µέρος της συνολικής πολιτικής για τη µετανάστευση και το άσυλο της
Ένωσης. Με την επιφύλαξη της συνέχισης των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων µέσω της
ευρωπαϊκής στρατηγικής απασχόλησης και εντός του πλαισίου της στρατηγικής πολιτικής
που αποβλέπει στην αύξηση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και στη µεγαλύτερη συνοχή
της κοινωνίας, η Επιτροπή θεωρεί ότι, µολονότι η µετανάστευση δεν µπορεί ποτέ από
µόνη της να αποτελέσει λύση στα προβλήµατα της αγοράς εργασίας, οι µετανάστες
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µπορούν να συνεισφέρουν θετικά στην αγορά εργασίας, στην οικονοµική ανάπτυξη και
στη βιωσιµότητα των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης. Ωστόσο, πρέπει να έχουµε
υπόψη µας ότι η µετανάστευση αποτελεί φαινόµενο µε πολλές πτυχές που έχει νοµικές,
κοινωνικές και πολιτιστικές καθώς και οικονοµικές συνέπειες. Εποµένως, η ανάπτυξη
κοινής πολιτικής συνεπάγεται τον καθορισµό του ενδεδειγµένου µείγµατος πολιτικής. Η
ανακοίνωση θέτει ένα πλαίσιο εντός του οποίου µπορεί να ασκηθεί η ρύθµιση και η
διαχείριση αυτής της κοινής πολιτικής.
Εντός αυτού του πλαισίου η Επιτροπή προτείνει διαδικασία συντονισµού σε κοινοτικό
επίπεδο, που βασίζεται σε αξιολόγηση από τα κράτη µέλη, µετά από διαβούλευση µε τους
κοινωνικούς εταίρους και αυτούς που συµµετέχουν στην ένταξη των µεταναστών, µε την
παροχή περιοδικών εκθέσεων βάσει των οποίων θα συµφωνηθεί από το Συµβούλιο
συνολική πολιτική για την ΕΕ για την εισδοχή των νέων µεταναστών. Αυτή η ανοικτή
προσέγγιση δικαιολογείται από το γεγονός ότι η αποτελεσµατική διαχείριση της
µετανάστευσης πρέπει να βασίζεται σε εταιρική σχέση εφόσον είναι ουσιώδης η οριζόντια
προσέγγιση στα διάφορα στοιχεία.
Αυτή η πολιτική πρέπει να συνοδεύεται από µακροπρόθεσµα εκτεταµένα προγράµµατα
ένταξης που αναπτύσσονται µέσω εταιρικών σχέσεων στις οποίες συµµετέχουν εθνικές,
περιφερειακές και τοπικές αρχές και η αστική κοινωνία προκειµένου να µεγιστοποιηθούν
τα θετικά αποτελέσµατα όσον αφορά την απασχόληση, την οικονοµική απόδοση και την
κοινωνική συνοχή εντός σαφούς πλαισίου δικαιωµάτων και υποχρεώσεων. Σε αυτό το
πλαίσιο πρέπει να γίνει συντονισµένη χρήση των διαθέσιµων µέσων της κοινοτικής
πολιτικής (για παράδειγµα των µέτρων κατά της διάκρισης και υπέρ της κοινωνικής
ένταξης που εισήχθησαν µε τα άρθρα 13 και 137 της συνθήκης του Άµστερνταµ, της
στρατηγικής απασχόλησης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου και άλλων κοινοτικών
πρωτοβουλιών όπως η EQUAL και η URBAN). Η Επιτροπή θα διαδραµατίσει σηµαντικό
ρόλο στην ενθάρρυνση της δράσης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και στην ανταλλαγή
καλών πρακτικών προκειµένου να στηρίξει αυτή την πολιτική.
Η µετακίνηση προς την ενεργό πολιτική µετανάστευσης θα απαιτήσει ισχυρή πολιτική
ηγεσία και σαφή δέσµευση για την προώθηση των πλουραλιστικών κοινωνιών και την
καταδίκη του ρατσισµού και της ξενοφοβίας. Είναι αναγκαίο να δοθεί έµφαση στα οφέλη
της µετανάστευσης και της πολιτιστικής διαφορετικότητας και κατά το σχολιασµό
θεµάτων που αφορούν τη µετανάστευση και το άσυλο, πρέπει να αποφεύγονται γλωσσικές
εκφράσεις που µπορούν να προκαλέσουν ρατσιστικά επεισόδια ή να επιδεινώσουν τις
εντάσεις µεταξύ κοινοτήτων. Οι πολιτικοί πρέπει να στηρίξουν την προώθηση των µέτρων
ένταξης των άρτι αφιχθέντων µεταναστών και των οικογενειών τους και να προωθήσουν
την αναγνώριση και αποδοχή των πολιτιστικών διαφορών εντός σαφούς πλαισίου
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων. Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης έχουν επίσης σηµαντικό
µερίδιο ευθύνης εφόσον επηρεάζουν την κοινή γνώµη.
Η Επιτροπή προτείνει την ανάπτυξη κοινού νοµικού πλαισίου εισδοχής για τους υπηκόους
τρίτων χωρών, κατόπιν διαβούλευσης µε τα κράτη µέλη, που θα βασίζεται στις αρχές της
διαφάνειας, εξορθολογισµού και ευελιξίας. Το νοµικό καθεστώς που χορηγείται σε
υπηκόους τρίτων χωρών πρέπει να βασίζεται στην αρχή της παροχής οµάδας δικαιωµάτων
και υποχρεώσεων παρεµφερών µε τα αντίστοιχα των πολιτών αλλά τα οποία θα διαφέρουν
ανάλογα µε τη διάρκεια της διαµονής ενώ θα προβλέπουν πρόοδο προς το µόνιµο
καθεστώς. Μακροπρόθεσµα, αυτό το καθεστώς µπορεί να επεκταθεί ώστε να προσφέρει
µορφή αστικής ιθαγένειας, που θα βασίζεται στη συνθήκη ΕΚ και θα εµπνέεται από το
Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων και θα αποτελείται από οµάδα δικαιωµάτων και
υποχρεώσεων που θα απονέµεται στους υπηκόους τρίτων χωρών.
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Η εταιρική σχέση µε τις χώρες καταγωγής και διέλευσης είναι επίσης ουσιώδης ώστε να
διασφαλίζεται η ρύθµιση των µεταναστευτικών ροών. Η ανάπτυξη διαφοροποιηµένων
πολιτικών συνεργασίας µε τα διάφορα είδη χωρών καταγωγής (για παράδειγµα αιτούσες
χώρες, χώρες µέρη των περιφερειακών προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από την
Κοινότητα, άλλες χώρες) είναι απαραίτητη. Μακροπρόθεσµα, αυτές οι εταιρικές σχέσεις
θα βοηθούν στο µετριασµό των αποτελεσµάτων της αποδηµίας µε συντονισµένες
προσπάθειες για την προώθηση της ανάπτυξης στις σχετικές χώρες, ειδικότερα µε την
κινητοποίηση των ίδιων των µεταναστών σε αυτή τη διαδικασία. Οι σχέσεις αυτές θα
παρέχουν στήριξη για τα νέα πρότυπα κινητικότητας που αναπτύσσονται και θα
διευκολύνουν τις επαφές των µεταναστών µε τις χώρες καταγωγής τους καθώς και τη
συµµετοχή τους στην ανάπτυξη των χωρών αυτών.
Αυτή η περισσότερο ανοικτή και διαφανής πολιτική µετανάστευσης θα συνοδεύεται από
την ενίσχυση των προσπαθειών για την καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης και
ιδιαίτερα της εµπορίας ανθρώπων και του λαθρεµπορίου, όχι µόνο µε την αυξηµένη
συνεργασία και την ενίσχυση των ελέγχων στα σύνορα αλλά και µε τη διασφάλιση της
εφαρµογής της εργατικής νοµοθεσίας όσον αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών.
Λόγω του σύνθετου χαρακτήρα των σχετικών ζητηµάτων και της ανάγκης διασφάλισης
της ευρείας συµµετοχής των παραγόντων στην εφαρµογή της πολιτικής αυτής, η Επιτροπή
προτείνει να προωθήσει αυτή την ανακοίνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή
Περιφερειών και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή για τη γνωµοδότησή τους και
να την διανείµει ευρέως προκειµένου να συζητηθεί στις εθνικές και περιφερειακές αρχές,
τους κοινωνικούς εταίρους, τον οικονοµικό και βιοµηχανικό κόσµο και τις διεθνείς και µη
κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται µε τη µετανάστευση και τις ενώσεις
µεταναστών.
Προτείνεται τα αποτελέσµατα αυτής της συζήτησης να µελετηθούν σε διάσκεψη που θα
πραγµατοποιηθεί υπό την Βελγική Προεδρία το δεύτερο εξάµηνο του 2001 και τα
συµπεράσµατα αυτής της διάσκεψης να υποβληθούν για συζήτηση στο Συµβούλιο στη
συνεδρίασή του στις Βρυξέλλες στο τέλος του 2001 όπου και θα µελετηθεί επίσης η
ενδιάµεση ανασκόπηση της εφαρµογής του προγράµµατος του Τάµπερε.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΤΟ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το δηµογραφικό πλαίσιο
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 ο παγκόσµιος πληθυσµός αυξανόταν περισσότερο
γρήγορα από ποτέ και το 1999 έφθασε τα 6 δισεκατοµµύρια. Ο ΟΗΕ υπολογίζει ότι περίπου 150
εκατοµµύρια άνθρωποι (ή περίπου το 2,5% του συνολικού παγκόσµιου πληθυσµού) ζουν εκτός της
χώρας καταγωγής τους. Η αύξηση του παγκόσµιου πληθυσµού αναµένεται να συνεχισθεί
τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα και επίσης εκτιµάται ότι η βελτίωση των επικοινωνιών σε συνδυασµό
µε τη συνέχιση των οικονοµικών ανισοτήτων, των συγκρούσεων και οικολογικών παραγόντων, θα
εξασφαλίσουν τη συνέχιση της ροής των µεταναστευτικών κινήσεων κατά τον 21ο αιώνα.
Επίσης, η δηµογραφική κατάσταση στην ΕΕ έχει µεταβληθεί σηµαντικά αλλά σε αντίθεση µε τη
συνολική παγκόσµια κατάσταση υπάρχουν δύο εξαιρετικά αξιοπρόσεκτες τάσεις : επιβράδυνση της
αύξησης του πληθυσµού και µεγάλη αύξηση της µέσης ηλικίας του πληθυσµού. Τα στοιχεία που
προετοιµάστηκαν από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία αποδεικνύουν ότι µεταξύ του 1975 και
του 1995, ο πληθυσµός της ΕΕ αυξήθηκε από 349 σε 372 εκατοµµύρια ανθρώπους και το ποσοστό
ηλικιωµένων (ηλικίας 65 και άνω) ανήλθε από το 13% στο 15,4%. Μεταξύ του 1995 και του 2025
η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία εκτιµά ότι ο πληθυσµός της ΕΕ των 15 κρατών µελών θα
αυξάνεται µε αργότερους ρυθµούς από 372 σε 386 εκατοµµύρια και µετά θα αρχίσει να µειώνεται.
Ωστόσο, ο ενεργός πληθυσµός (ηλικία µεταξύ 20-64) θα αρχίσει να µειώνεται τα προσεχή 10 έτη
(από 225 εκατ. το 1995 υπολογίζεται σε 223 εκατ. το 2025), ενώ ο πληθυσµός της οµάδας άνω των
65 θα συνεχίσει να αυξάνεται και αναµένεται να ανέλθει στο 22,4% το 2025.
Η γενική τάση σε όλες τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης συνίσταται σε ακόµα
χαµηλότερη αύξηση του πληθυσµού από εκείνη της ΕΕ των 15 κρατών µελών για το πρώτο
τέταρτο αυτού του αιώνα19. Συνολικά, τα υποψήφια προς προσχώρηση κράτη θα αντιµετωπίσουν
παρόµοιο πρόβληµα γήρανσης του πληθυσµού µε την ΕΕ των 15 κρατών µελών. Η αναµενόµενη
µείωση του πληθυσµού τους σε εργάσιµη ηλικία, θα δηµιουργήσει, στα περισσότερα κράτη,
παρόµοιες προκλήσεις µε αυτές που αντιµετωπίζει η ΕΕ των 15 κρατών µελών. Ωστόσο, οι
συνέπειες των δηµογραφικών αυτών τάσεων θα εξαρτηθούν επίσης από την ταχύτητα της
οικονοµικής ανάκαµψης και τις συνθήκες της αγοράς εργασίας σε αυτές τις χώρες. Οι
περιφερειακές ανισότητες µεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών θα είναι ιδιαίτερα έντονες σε
ορισµένες χώρες. Αυτές οι ανισότητες εµφανίζονται επίσης στην ΕΕ των 15 κρατών µελών όπου
ορισµένες χώρες (D, I, S) παρουσιάζουν ήδη αρνητική φυσική αύξηση (γεννήσεις µείον θάνατοι),
ενώ άλλες (FIN, F, IRL, NL) θα συνεχίζουν να παρουσιάζουν σχετικά υψηλή φυσική αύξηση για
µερικά έτη20. Παρόλα ταύτα συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η καθαρή µετανάστευση συνιστά
τον κυριότερο παράγοντα της αύξησης του πληθυσµού21.
Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας δείχνουν ότι η καθαρή µετανάστευση στην
ΕΕ µειώθηκε γρήγορα κατά την τελευταία δεκαετία αφού έφθασε το υψηλότερο σηµείο της στις
αρχές της δεκαετίας του 1990 µε πάνω από 1 εκατοµµύριο ανά έτος, πριν να αρχίσει και πάλι να
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∆ηµογραφική έκθεση 1997, Γ∆ Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις, σ. 29
Έγγραφο εργασίας της Eurostat για τις εθνικές και περιφερειακές τάσεις του πληθυσµού στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, 3/1999/E/ αριθ. 8, σ. 39
Προαναφερόµενο έγγραφο, σελίδα 16
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αυξάνεται και να ανέλθει σε περισσότερα από 700.000 άτοµα το 1999.22 Κατά µέσο όρο για τα έτη
1990-1998 το καθαρό ποσοστό µετανάστευσης για την ΕΕ ανερχόταν σε 2.2 ανά 1000 έναντι 3 για
τις ΗΠΑ, 6 για τον Καναδά και σχεδόν 0 για την Ιαπωνία. Σήµερα αυτές οι ροές αποτελούνται από
ένα µείγµα ατόµων : αιτούντων άσυλο, εκτοπισθέντων και αιτούντων προσωρινή προστασία,
µελών οικογενειών που έρχονται να συναντήσουν ήδη εγκατεστηµένους στην ΕΕ µετανάστες,
µεταναστών για εργασία και αυξανοµένων αριθµών µεταναστών-επιχειρηµατιών. Η επανένωση
οικογενειών και η ύπαρξη εθνικών κοινοτήτων από τις χώρες καταγωγής σε ορισµένη χώρα
υποδοχής αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες για το µέγεθος και την κατεύθυνση τους. Οι ροές
έχουν γίνει περισσότερο ευέλικτες - ειδικότερα υπάρχει αύξηση στις βραχυπρόθεσµες και
διασυνοριακές κινήσεις - µε ένα πολύπλοκο µείγµα ατόµων που εισέρχονται αλλά και που
εγκαταλείπουν την Ένωση.
Μια πρόσφατη έκθεση του ΟΗΕ, που βασιζόταν µόνο σε δηµογραφικές εκτιµήσεις,23 πρότεινε τη
µετανάστευση αντικατάστασης ως σηµαντικό παράγοντα για την επίλυση των προβληµάτων που
δηµιουργούνται από τη µείωση και τη γήρανση του πληθυσµού στην Ευρώπη. Η Επιτροπή θεωρεί
ότι, παρόλο που η αυξηµένη νόµιµη µετανάστευση καθ’ εαυτή δεν µπορεί να συνιστά
µακροπρόθεσµα αποτελεσµατικό τρόπο για την πρόκληση δηµογραφικών µεταβολών, διότι οι
µετανάστες αφού εγκατασταθούν τείνουν να υιοθετήσουν τα πρότυπα γεννητικότητας της χώρας
υποδοχής, θα µπορούσε βραχυπρόθεσµα να αποτελέσει σηµαντικό στοιχείο της αύξησης του
πληθυσµού που θα µπορούσε να συνοδεύει άλλα είδη δηµογραφικής µεταβολής, όπως περισσότερο
ευνοϊκές για την οικογένεια πολιτικές. Ωστόσο, η αυξηµένη µετανάστευση καθ’ εαυτή δεν µπορεί
να συνιστά µακροπρόθεσµα αποτελεσµατικό τρόπο για τη ρύθµιση των ανισορροπιών της αγοράς
εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των ελλείψεων δεξιοτήτων, που πρέπει να αντιµετωπίζονται µε
συνολική στρατηγική διαρθρωτικών πολιτικών στον τοµέα της απασχόλησης και της ανάπτυξης
των ανθρωπίνων πόρων. Ωστόσο, η ελεγχόµενη µετανάστευση µπορεί να βοηθήσει στην
ελάφρυνση των ελλείψεων εάν λάβει χώρα στο πλαίσιο συνολικής διαρθρωτικής στρατηγικής.
Το οικονοµικό πλαίσιο και η κατάσταση στην αγορά εργασίας της ΕΕ
Οι µακροοικονοµικές προοπτικές της ΕΕ είναι σήµερα οι καλύτερες των τελευταίων ετών µε
χαµηλό πληθωρισµό και επιτόκια, µειωµένα ελλείµµατα του δηµοσίου τοµέα και υγιές ισοζύγιο
πληρωµών. Τα οφέλη της οικονοµίας από την εισαγωγή του ευρώ και την ολοκλήρωση της
εσωτερικής αγοράς οδηγούν στη βελτίωση της ανάπτυξης και στη δηµιουργία θέσεων
απασχόλησης µε αντίστοιχη µείωση της ανεργίας.
Η διαδικασία που ξεκίνησε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λουξεµβούργου το 1997 καθιέρωσε
φιλόδοξο πλαίσιο για το συντονισµό της πολιτικής στην ΕΕ στον τοµέα της απασχόλησης.
Σύµφωνα µε το άρθρο 126 της συνθήκης του Άµστερνταµ τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τις πολιτικές
τους για την απασχόληση κατά τρόπο που συµβιβάζεται µε τους γενικούς προσανατολισµούς των
οικονοµικών πολιτικών που συντάσσονται κάθε έτος από το Συµβούλιο. Σύµφωνα µε τους γενικούς
αυτούς προσανατολισµούς, τα κράτη µέλη προετοιµάζουν εθνικά σχέδια δράσης των οποίων η
εφαρµογή ελέγχεται σε τακτική βάση από την Επιτροπή και το Συµβούλιο.
Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας, τον Μάρτιο του 2000, τονίστηκαν ορισµένες
αδυναµίες στην οικονοµία της ΕΕ, κυρίως ο µεγάλος αριθµός των ατόµων που παραµένουν ακόµα
άνεργα, ο οποίος αν και το ποσοστό ανεργίας µειώθηκε κατά µέσο όρο στο 9.2% το 1999,
22
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Στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Σε αυτά τα στοιχεία για την καθαρή µετανάστευση (η
διαφορά µεταξύ µετανάστευσης και αποδηµίας σε ορισµένο έτος) λαµβάνονται υπόψη οι συνέπειες των
γεννήσεων και των θανάτων του σχετικού έτους.
«Μετανάστευση αντικατάστασης :αποτελεί λύση για τη µείωση και τη γήρανση του πληθυσµού, Γραµµατεία
του ΟΗΕ (ESA/P/WP.160), 21 Μαρτίου 2000
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παραµένει άνω των 15 εκατοµµυρίων24. Η αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από την µη επαρκή
συµµετοχή των γυναικών και των ηλικιωµένων στο εργατικό δυναµικό και από τη µακροπρόθεσµη
διαρθρωτική ανεργία µε σηµαντικές περιφερειακές διαφορές. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
υπογράµµισε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από τη µη ικανοποιητική ανάπτυξη του τοµέα
υπηρεσιών, ειδικότερα σε θέµατα τηλεπικοινωνιών και διαδικτύου και το διευρυνόµενο χάσµα
δεξιοτήτων, ιδιαίτερα στην τεχνολογία των πληροφοριών όπου όλο και περισσότερες θέσεις
εργασίες δεν πληρώνονται. Επίσης, επέστησε την προσοχή στην ανάγκη εκσυγχρονισµού των
συστηµάτων κοινωνικής προστασίας και ειδικότερα στη διασφάλιση της βιωσιµότητάς τους έναντι
ενός σε γήρανση πληθυσµού25. Η προσαρµογή των καθεστώτων συνταξιοδότησης που θα
συνδυάζουν πιο σταδιακές µορφές συνταξιοδότησης µε περισσότερο ευέλικτες µορφές εργασίας
και ανάπαυσης για οµάδες µεγαλύτερων ηλικιών θα ενθάρρυνε ανθρώπους, που σήµερα είναι
περισσότερο υγιείς και έχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας από τους προγόνους τους να
δουλεύουν για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Εάν τα καθεστώτα συνταξιοδότησης γίνουν λιγότερο
ευαίσθητα στις δηµογραφικές αλλαγές µέσω της ευρύτερης κατανοµής της ευθύνης µεταξύ της
κυβέρνησης, των κοινωνικών εταίρων και των ιδιωτών θα µειωνόταν η εξάρτηση από τον ενεργό
πληθυσµό. Η ευρωπαϊκή στρατηγική απασχόλησης αρχίζει να ασχολείται µε αυτά τα προβλήµατα.
Στη Λισσαβώνα το Συµβούλιο έθεσε νέο στρατηγικό στόχο για την ΕΕ όσον αφορά την επόµενη
δεκαετία, ήτοι ότι θα αποκτήσει την πιο ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία, η οποία θα
βασίζεται στη γνώση, ώστε να διατηρηθεί η οικονοµική ανάπτυξη και να δηµιουργηθούν
περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης µε µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Εγκρίθηκε
σχέδιο δράσης προκειµένου να επιτευχθούν τα ανωτέρω µε στόχο την αύξηση του συνολικού
ποσοστού απασχόλησης από µέσο όρο 61% το 2000 σε περίπου 70% το 2010 και για τις γυναίκες
από 51% σε πάνω από 60% για την περίοδο αυτή. Αυτή η αύξηση θα ενίσχυε επίσης τη
βιωσιµότητα των υφισταµένων συστηµάτων κοινωνικής προστασίας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι
στρατηγικές που χρησιµοποιούνται σήµερα θα µειώσουν τις συνέπειες της γήρανσης του
πληθυσµού στην ΕΕ και θα αντισταθµίσουν την εξάρτηση µεταξύ των εργαζοµένων και των
συνταξιούχων.
Η Κοινή Έκθεση για την Απασχόληση του 200026 σηµειώνει την πρόοδο που σηµειώθηκε για την
αύξηση του ποσοστού απασχόλησης, το οποίο κατά το 1999 ανήλθε στο 62.2%. Επίσης, τονίζει
τους τοµείς όπου χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες και σηµειώνει την ανησυχητική αύξηση των
ελλείψεων δεξιοτήτων και τις αναντιστοιχίες µεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας.
Ενώ αυτό το φαινόµενο είναι έντονο σε τοµείς που απασχολούν εργαζόµενους µε υψηλή ειδίκευση
που είναι απαραίτητοι για την ανάπτυξη της βασιζόµενης στη γνώση οικονοµίας, οι ελλείψεις σε
παραδοσιακούς τοµείς µε χαµηλά ειδίκευση, όπως η γεωργία και ο τουρισµός, παραµένουν ακόµα
και όπου υπάρχουν υψηλά ποσοστά ανεργίας παρόλες τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την
καταπολέµησή του. Οι ελλείψεις αυτές µπορούν να απειλήσουν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ
στην παγκόσµια οικονοµία.
Πράγµατι, η ικανότητα διαφόρων κρατών και περιφερειών της ΕΕ να αντισταθµίζουν τις
δηµογραφικές συνέπειες και να κινητοποιούν τους αχρησιµοποίητους εργασιακούς πόρους,
ποικίλλει σε µεγάλο βαθµό και εποµένως η µετανάστευση θα συµβάλει στην αντιµετώπιση αυτών
των προβληµάτων σε ορισµένες χώρες ως στοιχείο της συνολικής στρατηγικής για την προώθηση
της ανάπτυξης και τη µείωση της ανεργίας. Ενώ έχουν ήδη θεσπιστεί διαδικασίες στο επίπεδο της
ΕΕ για τον συντονισµό των πολιτικών σε ορισµένους τοµείς προκειµένου να διευκολυνθεί η
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Το ποσοστό συνέχισε να µειώνεται κατά τη διάρκεια του 2000 και προς το παρόν βρίσκεται στο 8,4% ή λίγο
περισσότερο από 14.000.000 ανέργους.
«Η µελλοντική εξέλιξη της κοινωνικής προστασίας από νακροπρόθεσµη σκοπιά : ασφαλείς και βιώσιµες
συντάξεις« (COM (2000)622)
COM(2000)551 (τελικό)

26

λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς, κυρίως η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, κεφαλαίων,
υπηρεσιών και των εργαζοµένων της ΕΕ και άλλων πολιτών, δεν έχει δοθεί επαρκής προσοχή στο
ρόλο που διαδραµατίζουν οι υπήκοοι τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας της ΕΕ, θέµα το οποίο,
λόγω της αυξανόµενης σηµασίας του, πρέπει να µελετηθεί επί του παρόντος.
Η κατάσταση των µεταναστών στην αγορά εργασίας της ΕΕ
Η µελέτη της κατάστασης των µεταναστών στην αγορά εργασίας της ΕΕ απέδειξε ότι από τα µέσα
της δεκαετίας του 1980 υπάρχει αυξανόµενη πόλωση µεταξύ της κατάστασης των ειδικευµένων και
των ανειδίκευτων µεταναστών. Ο αριθµός των µεταναστών στο εργατικό δυναµικό χωρίς ή µε λίγα
προσόντα αυξάνεται από το 1992 όπου υπάρχει ζήτηση για παράδειγµα, στη γεωργία, στις
οικοδοµές, στις οικιακές και προσωπικές υπηρεσίες και στην εποχική εργασία στον τουρισµό
(ξενοδοχεία και βιοµηχανία τροφοδοσίας) καθώς και σε ορισµένους τοµείς της βιοµηχανίας. Όσον
αφορά τους ειδικευµένους εργαζόµενους, υπάρχει σήµερα η θέληση πρόσληψης µεταναστών µε
ειδικές δεξιότητες στην αγορά εργασίας για την κάλυψη αναγκών που δεν µπορούν να καλυφθούν
από το υπάρχον εργατικό δυναµικό, ούτε και στις περιοχές µε µεγάλη ανεργία. Ταυτόχρονα, γίνεται
πιο έντονος ο παγκόσµιος ανταγωνισµός για αυτό το ειδικευµένο προσωπικό (για παράδειγµα στον
τοµέα της τεχνολογίας πληροφοριών).
Μολονότι τα στοιχεία για τους µετανάστες που έχουν πρόσφατα αφιχθεί δεν είναι εκτεταµένα, εν
µέρει λόγω του µεγάλου αριθµού παρανόµων και λαθραίων εργαζοµένων που πιστεύεται ότι
εργάζονται σε ορισµένα κράτη µέλη, τα επίσηµα στοιχεία (η ευρωπαϊκή έρευνα για το εργατικό
δυναµικό) δείχνουν ότι τα πρότυπα των ποσοστών απασχόλησης είναι σε γενικές γραµµές
χειρότερα για τους µετανάστες πρώτης γενιάς - ιδιαίτερα για τις γυναίκες - απ’ ότι για τον
πληθυσµό συνολικά. Πρόσφατες µελέτες της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τις εθνικές
διακρίσεις στην αγορά εργασίας απεκάλυψαν από στατιστική άποψη σηµαντικά επίπεδα
διακρίσεων σε ορισµένα κράτη µέλη. Επιπλέον, οι πληθυσµοί των µεταναστών συχνά έχουν
υψηλότερο ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου από τους αυτόχθονες πληθυσµούς. Αυτό συχνά
αντανακλάται σε γλωσσικές δυσκολίες, ιδιαίτερα µεταξύ των προσφάτως αφιχθέντων, καθώς και
σε προβλήµατα που συνδέονται µε την ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστηµα.
Τα τελευταία έτη ορισµένες µελέτες προσπάθησαν να αξιολογήσουν τον οικονοµικό αντίκτυπο της
νόµιµης µετανάστευσης σε διάφορα κράτη µέλη και κυρίως τη Γερµανία, τη ∆ανία και την
Αυστρία. Αυτές οι µελέτες αποδεικνύουν ότι, παρόλο που υπάρχουν τόσο θετικές όσο και
αρνητικές συνέπειες, ειδικότερα σε τοπικό επίπεδο, αυτές τείνουν να εξισορροπηθούν και συνολικά
οι µετανάστες έχουν θετικό αντίκτυπο στην οικονοµική ανάπτυξη και δεν επιβαρύνουν το κράτος
πρόνοιας. Η αντίληψη ότι η µετανάστευση συντελεί στην ανεργία δεν προκύπτει από αυτές τις
µελέτες που δείχνουν ότι αντίθετα, οι µετανάστες γενικά καλύπτουν θέσεις απασχόλησης που
παρέµεναν κενές ακόµα και όπου υπήρχε µεγάλο ποσοστό ανεργίας στον τοπικό πληθυσµό. Αυτό
αντανακλά παλαιότερες εργασίες στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία που δικαιολόγησαν τις
συνεχόµενες πολιτικές µετανάστευσης, οι οποίες αποβλέπουν στην προσέλκυση ετήσιων ποσοστών
µεταναστών σε συγκεκριµένους τοµείς. Βεβαίως, είναι δύσκολη η αξιολόγηση του αντίκτυπου των
παράνοµων µεταναστών που απασχολούνται στην ΕΕ διότι ο αριθµός και ο τόπος στον οποίο
βρίσκονται δεν µπορούν να εκτιµηθούν µε ακρίβεια. Παρόλο, που οι εν λόγω µετανάστες και σε
πολλές περιοχές οι νόµιµοι µετανάστες µε χαµηλές δεξιότητες, αναµφισβήτητα συνεισφέρουν
βραχυπρόθεσµα στην οικονοµία, η παρουσία τους µπορεί επίσης να εµποδίσει την εφαρµογή
διαρθρωτικών αλλαγών που είναι αναγκαίες για τη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη.
Τα οικονοµικά οφέλη µπορεί να είναι περισσότερα για τους µετανάστες µε υψηλή ειδίκευση που
καλύπτουν ζήτηση δεξιοτήτων, απ’ ότι για τους λιγότερους ειδικευµένους, οι οποίοι µπορεί σε
ορισµένες περιπτώσεις, να συναγωνίζονται µε τους εργαζόµενους, υπηκόους της χώρας για τις
θέσεις απασχόλησης. Οι περισσότεροι παράνοµοι µετανάστες βρίσκουν απασχόληση στους τοµείς
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που απαιτούν λιγότερα προσόντα (για παράδειγµα, στη γεωργία και τις σχετικές βιοµηχανίες, στην
τροφοδοσία, στον καθαρισµό) και συχνά οι µισθοί τους είναι χαµηλότεροι από αυτούς του τοπικού
εργατικού δυναµικού και µερικές φορές οι συνθήκες εργασίας τους µπορούν να οδηγήσουν σε
εκµετάλλευση και κοινωνική αναταραχή. Αφετέρου, η περιφερειακή και τοµεακή συγκέντρωση
των µεταναστών µπορεί να σηµαίνει ότι αντιπροσωπεύουν σηµαντική δύναµη στην τοπική
οικονοµία.
Παρόλο που οι δυσκολίες σε ορισµένες τοµείς που παραδοσιακά προσέλκυαν µετανάστες (κυρίως
οι οικοδοµές, τα ορυχεία κι η βιοµηχανία) οδήγησαν σε µεγαλύτερα επίπεδα ανεργίας µεταξύ των
µεταναστών απ’ ότι των υπηκόων µερικών χωρών, είναι επίσης προφανές ότι οι µετανάστες
αποδείχθηκαν περισσότερο ευέλικτοι όσον αφορά την αντιµετώπιση ανάλογων προβληµάτων στα
πρόσφατα έτη, ειδικότερα διότι µετακινήθηκαν στον τοµέα υπηρεσιών και δηµιούργησαν τις δικές
τους µικρές επιχειρήσεις. Επίσης, συχνά υπάρχουν συνολικά κέρδη στην παραγωγικότητα στους
τοµείς που απασχολούν µετανάστες και στις σχετικές βιοµηχανίες. Εκτιµάται ότι στη γεωργία, σε
µερικές βιοµηχανίες και σε µερικές επιχειρηµατικές υπηρεσίες η έλλειψη µεταναστών θα είχε
αρνητικές συνέπειες στο σχετικό τοµέα.27
Όσον αφορά τα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης η παρουσία νοµίµως εργαζοµένων µεταναστών
και των οικογενειών τους, µπορεί, τουλάχιστο βραχυπρόθεσµα, να αποτελέσει θετικό παράγοντα
έναντι της µείωσης και γήρανσης του πληθυσµού, ακόµα και αν υφίσταται αρχικό κόστος
εγκατάστασης. Η ύπαρξη αποτελεσµατικών µέτρων ένταξης για τους υπηκόους τρίτων χωρών που
θα τους εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και εργασίας ενισχύει την
κοινωνικοοικονοµική συνεισφορά τους στη χώρα υποδοχής τους. Η απουσία ανάλογων πολιτικών,
που οδηγούν στις διακρίσεις και τον κοινωνικό αποκλεισµό, µπορεί να καταλήξουν σε µεγαλύτερο
µακροπρόθεσµο κόστος προς την κοινωνία.
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«Αξιολόγηση των πιθανών µεταναστευτικών πιέσεων και τον αντίκτυπο τους στην αγορά εργασίας µετά τη
διεύρυνση της ΕΕ προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη», Μέρος 1, John Salt et al, Έκθεση έρευνας
RR138, Τµήµα Εκπαίδευσης και Απασχόλησης (ΗΒ), ∆εκέµβριος 1999
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ Η ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/1971
όσον αφορά την επέκτασή του στους υπηκόους τρίτων χωρών (COM(97)561 τελικό (υποβλήθηκε
στο 1997)
Πρόταση για κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση
του κανονισµού του Συµβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1612/1968 για την ελεύθερη διακίνηση των
εργαζοµένων εντός της Κοινότητας (COM (98) 394 τελικό (υποβλήθηκε το 1998)
Οδηγία περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως της φυλετικής ή
εθνοτικής τους καταγωγής (οδηγία 43/2000, ΕΕ L 180 της 19/7/2000, που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του
2000)
Οδηγία για τις διακρίσεις στην απασχόληση λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή
γενετήσιου προσανατολισµού (COM(99) 565 τελικό) (υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του 1999)
Απόφαση του Συµβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος δράσης για την καταπολέµηση
των διακρίσεων 2001-2006 (COM (2000) 649) (που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2000)
Οδηγία για το δικαίωµα στην οικογενειακή επανένωση (που υποβλήθηκε τον ∆εκέµβριο του 1999)
τροποποιηµένη απόδοση τον Οκτώβριο του 2000
Οδηγία για το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν επί µακρό χρονικό διάστηµα
σε κράτος µέλος (Φεβρουάριος του 2001) ;
Οδηγία για τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής λόγω σπουδών ή επαγγελµατικής κατάρτισης
(πρώτο εξάµηνο του 2001)
Οδηγία για τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής λόγω µη αµειβόµενων δραστηριοτήτων (πρώτο
εξάµηνο του 2001)
Οδηγία για τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής λόγω αµειβόµενης απασχόλησης ή
απασχόλησης ως ελεύθερου επαγγελµατία (πρώτο εξάµηνο του 2001)
Κινητοποίηση για τη συλλογή στατιστικών που αφορούν τη µετανάστευση βάσει της συλλογής που
εγκαινιάστηκε το 1998 (πρώτο εξάµηνο του 2001)
Ανακοίνωση για την πολιτική επαναπατρισµού (πρώτο εξάµηνο του 2001)
Προτάσεις για τη διαδικασία συντονισµού και ελέγχου της εφαρµογής της κοινοτικής πολιτικής
µετανάστευσης
Προτάσεις για κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για την προώθηση της ένταξης των υπηκόων τρίτων
χωρών αναφορικά µε οριζόντια µέτρα για τη στήριξη της ανταλλαγής εµπειριών και την ανάπτυξη
καλών πρακτικών
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