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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 2004 µε τον τίτλο “Βελτίωση της
πρόσβασης σε βιώσιµες λύσεις” (COM(2004) 410) (στο εξής ανακοίνωση του
Ιουνίου 2004) περιλαµβάνει προτάσεις σχετικά µε µία νέα προσέγγιση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το καθεστώς διεθνούς προστασίας. Πρέπει να
προταθούν Περιφερειακά Προγράµµατα Προστασίας µε σκοπό να ενισχυθεί η
ικανότητα προστασίας των συγκεκριµένων περιοχών και να βελτιωθεί η προστασία
των πληθυσµών προσφύγων που βρίσκονται εκεί προσφέροντάς τους βιώσιµες
λύσεις (οι τρεις βιώσιµες λύσεις είναι ο επαναπατρισµός, η τοπική ένταξη ή η
επανεγκατάσταση σε τρίτη χώρα σε περίπτωση που δεν είναι εφικτές οι πρώτες δύο
βιώσιµες λύσεις1. Η ανακοίνωση διατύπωσε εξίσου προτάσεις σχετικά µε τη θέσπιση
ενός προγράµµατος επανεγκατάστασης στο επίπεδο της ΕΕ για να προσφέρει
βιώσιµη λύση στον αυξανόµενο αριθµό προσφύγων και να βελτιώσει τη διοργάνωση
και τη διαχείριση της εισόδου τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

2.

Στο πρόγραµµα της Χάγης της 4-5ης Νοεµβρίου 2004, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
αναγνώρισε ότι η ΕΕ πρέπει να συµβάλει, µε πνεύµα καταµερισµένης ευθύνης, στην
εγκαθίδρυση ενός πιο προσιτού, δίκαιου και αποτελεσµατικού καθεστώτος διεθνούς
προστασίας, σε εταιρική σχέση µε τις τρίτες χώρες, και να δώσει πρόσβαση στην
προστασία και σε βιώσιµες λύσεις σε ένα όσο το δυνατόν πρώιµο στάδιο. Έγινε
διάκριση µεταξύ των διαφορετικών αναγκών των χωρών στις περιοχές διέλευσης και
των χωρών στις περιοχές καταγωγής. Θα ενθαρρυνθούν οι προσπάθειες που
καταβάλλονται από τις χώρες που ευρίσκονται στις περιοχές καταγωγής και
διέλευσης για να ενισχύσουν την ικανότητά τους όσον αφορά την προστασία
προσφύγων. Όσον αφορά τις χώρες και περιοχές καταγωγής, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο κάλεσε περαιτέρω την Επιτροπή να καταρτίσει Περιφερειακά
Προγράµµατα Προστασίας της ΕΕ σε εταιρική σχέση µε τις τρίτες σχετικές χώρες
και σε στενή διαβούλευση και συνεργασία µε την Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων

1

EL

Επαναπατρισµός είναι η επιστροφή ατόµου στη χώρα του. Στο πλαίσιο των βιώσιµων λύσεων αυτή η
επιστροφή πραγµατοποιείται µε ασφάλεια και αξιοπρέπεια.
Τοπική ένταξη είναι η ένταξη ενός πρόσφυγα στην κοινωνία της χώρας υποδοχής µε προοπτικές
νόµιµης διαµονής και προσωπικής αυτονοµίας.
Επανεγκατάσταση είναι η επιλογή και µεταφορά των προσφύγων από ένα κράτος στο οποίο έχουν
αναζητήσει προστασία σε τρίτο κράτος στο οποίο τους παρέχονται εγγυήσεις προστασίας
συµπεριλαµβανοµένης της διαµονής και των προοπτικών ένταξης και αυτονοµίας. Η επανεγκατάσταση
µπορεί να χρησιµοποιείται σε καταστάσεις στις οποίες οι πρόσφυγες αδυνατούν να επιστρέψουν στη
χώρα καταγωγής τους και δεν µπορούν να ενταχθούν στη χώρα που τους παρείχε για πρώτη φορά
άσυλο. Η «Μελέτη σκοπιµότητας για την εφαρµογή προγραµµάτων επενεγκατάστασης στα κράτη µέλη της
ΕΕ ή σε κοινοτικό επίπεδο στο πλαίσιο του κοινού ευρωπαϊκού καθεστώτος ασύλου και µε την προοπτική
µιας κοινής διαδικασίας ασύλου» (δηµοσιεύθηκε από την Επιτροπή το Μάιο 2004) προβαίνει σε πλήρη
εξέταση των δυνατοτήτων επανεγκατάστασης στο πλαίσιο της ΕΕ.
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Εθνών για τους πρόσφυγες (UNHCR). Τα προγράµµατα αυτά θα βασιστούν στην
εµπειρία που θα αποκτηθεί από πιλοτικά προγράµµατα προστασίας τα οποία θα
δροµολογηθούν πριν από τα τέλη του 2005. Τα προγράµµατα αυτά θα
περιλαµβάνουν ευρύ φάσµα συναφών µέσων, που θα είναι κατά κύριο λόγο
εστιασµένα στη δηµιουργία υποδοµών, καθώς και κοινό πρόγραµµα
επανεγκατάστασης για εκείνα τα κράτη µέλη τα οποία θα είναι έτοιµα να
συµµετέχουν σε ένα τέτοιο πρόγραµµα σε εθελοντική βάση. Όσον αφορά τις χώρες
διέλευσης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τόνισε την ανάγκη να εντατικοποιηθεί η
συνεργασία και να ενισχυθούν οι ικανότητες στα νότια και ανατολικά σύνορα της
ΕΕ έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις εν λόγω χώρες να διαχειριστούν καλύτερα
τη µετανάστευση και να παρέχουν κατάλληλη προστασία στους πρόσφυγες.
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3.

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί την απάντηση της Επιτροπής στα συµπεράσµατα
του Συµβουλίου της 2ας και 3ης Νοεµβρίου 2004, το οποίο την καλούσε να
υποβάλει, το αργότερο µέχρι τον Ιούλιο 2005, ένα σχέδιο δράσης σχετικά µε ένα ή
περισσότερα πιλοτικά Περιφερειακά Προγράµµατα Προστασίας. Το Συµβούλιο
δήλωσε ότι τα πιλοτικά σχέδια πρέπει να αφορούν συγκεκριµένες περιπτώσεις και να
επικεντρώνονται στην προστασία. Πρέπει να βασίζονται σε διάφορα µέτρα, όπως η
βοήθεια προς τρίτες χώρες για να συµµορφωθούν προς τις διεθνείς υποχρεώσεις που
τους ανατίθενται δυνάµει της σύµβασης της Γενεύης και άλλων διεθνών νοµικών
πράξεων για την ενίσχυση της ικανότητας προστασίας, καλύτερη πρόσβαση στο
σύστηµα καταχώρησης και συνδροµή για την τοπική ένταξη, υποστήριξη για τη
βελτίωση των τοπικών υποδοµών και τη διαχείριση των µεταναστευτικών ροών. Η
επεξεργασία και η εφαρµογή αυτών των προγραµµάτων θα πρέπει να γίνεται σε
στενή συνεργασία µε την UNHCR και, ενδεχοµένως, µε άλλους διεθνείς
οργανισµούς. Θα πρέπει να διερευνηθούν οι πιθανές πηγές χρηµατοδότησης τόσο σε
επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στα άλλα επίπεδα. Πρέπει να
εξασφαλιστεί η συνοχή µε την προσέγγιση της Κοινότητας όσον αφορά την
περιφέρεια και τις τρίτες ενδιαφερόµενες χώρες.

4.

Τα Περιφερειακά Προγράµµατα Προστασίας θα βασιστούν σε δράσεις που
υπάρχουν ήδη, κυρίως στο πλαίσιο των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων AENEAS
και TACIS, και όχι σε ένα νέο χρηµατοδοτικό πλαίσιο. Η παρούσα ανακοίνωση
καθορίζει το γενικό πλαίσιο της εφαρµογής των πιλοτικών προγραµµάτων,
διατυπώνει συστάσεις σχετικά µε τη γεωγραφική εφαρµογή τους και εκθέτει τον
τρόπο που πρέπει να ακολουθηθεί για να συµπεριληφθεί η προσέγγιση των
Περιφερειακών Προγραµµάτων Προστασίας στις σχέσεις της Κοινότητας µε την
περιφέρεια και τις συγκεκριµένες χώρες. Το πρώτο τµήµα περιγράφει το γενικό
πολιτικό πλαίσιο της ανακοίνωσης· το δεύτερο βασίζεται στο πιθανό περιεχόµενο
των πιλοτικών Περιφερειακών Προγραµµάτων Προστασίας· το τρίτο αφιερώνεται
στην επιλογή γεωγραφικών περιοχών για την εφαρµογή των πιλοτικών
Περιφερειακών Προγραµµάτων Προστασίας και στον τρόπο µε τον οποίο η
συγκεκριµένη προσέγγιση µπορεί να βασιστεί στην πολιτική που ακολουθεί η
Κοινότητα έναντι των συγκεκριµένων χωρών και περιοχών· το τέταρτο και πέµπτο
τµήµα ασχολείται µε τις ειδικές περιφέρειες στις οποίες µπορούν να εφαρµοστούν τα
πρώτα δύο Περιφερειακά Προγράµµατα Προστασίας· τα τελευταία τµήµατα
εξετάζουν τους τρόπους αξιολόγησης των πιλοτικών προγραµµάτων και τον τρόπο
µε τον οποίο µπορεί να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητά τους, καθώς και τα προσεχή
µέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν.
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5.

Τα Περιφερειακά Προγράµµατα Προστασίας θα πρέπει να ενισχύσουν την
ικανότητα προστασίας προσφύγων των περιφερειών εκείνων που ευρίσκονται σε
περιοχές καταγωγής. Στόχος θα πρέπει να είναι η δηµιουργία των απαραίτητων
προϋποθέσεων για την εφαρµογή µιας εκ των τριών βιώσιµων λύσεων, που είναι ο
επαναπατρισµός, η τοπική ένταξη ή η επανένταξη. Η ανάπτυξη των Περιφερειακών
Προγραµµάτων Προστασίας, σε συνεργασία µε την UNHCR, σύµφωνα µε το
µνηµόνιο συµφωνίας που υπεγράφη µεταξύ της Επιτροπής και της UNHCR στις 15
Φεβρουαρίου 2005, και µε τρίτες χώρες στις περιοχές καταγωγής, θα απαιτήσει το
συντονισµό των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τους πρόσφυγες,
την ανθρωπιστική βοήθεια και την ανάπτυξη για να εξεταστεί το σύνολο των
αναγκών προστασίας καθώς και οι επιπτώσεις των πληθυσµών προσφύγων στις
τοπικές κοινωνίες και να µεγιστοποιηθούν τα οφέλη για όλα τα µέρη. Εντούτοις, τα
µέτρα ανθρωπιστικής βοήθειας υπέρ των προσφύγων δεν θα αποτελούν αυτά καθ’
αυτά µέρος των Περιφερειακών Προγραµµάτων Προστασίας. Οι αποφάσεις για τη
λήψη µέτρων ανθρωπιστικής βοήθειας θα συνεχίζουν να λαµβάνονται στη βάση
αξιολόγησης των αναγκών και οι δράσεις θα εφαρµόζονται τηρουµένων πλήρως των
ανθρωπιστικών αρχών. Η µεγιστοποίηση της επίπτωσης των Περιφερειακών
Προγραµµάτων Προστασίας µπορεί να γίνει αναλύοντας τα ενδεχόµενα κενά που
υπάρχουν όσον αφορά την προστασία και φροντίζοντας ώστε τα συµπληρωµατικά
µέτρα να συµπληρώνουν τις ήδη αναληφθείσες δράσεις (κυρίως στον ανθρωπιστικό
τοµέα και στον τοµέα της ανάπτυξης) και να τους παρέχουν προστιθέµενη αξία.
Συγκεκριµένα θα πρέπει να εξασφαλιστεί ο συντονισµός των πολιτικών και ο
συντονισµός µε τους σχετικούς φορείς προκειµένου να ενισχυθεί η προστασία των
προσφύγων.

2.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

6.

Τα Περιφερειακά Προγράµµατα Προστασίας πρέπει να είναι ευέλικτα και
προσαρµοσµένα στις καταστάσεις και να εξασφαλίζουν τη συνοχή µε τις πολιτικές
της Κοινότητας στον ανθρωπιστικό τοµέα και στον τοµέα της ανάπτυξης και µε
άλλες σχετικές δραστηριότητες. Στόχος τους είναι να ενισχυθούν οι ικανότητες
προστασίας των τρίτων χωρών. Αυτά τα προγράµµατα θα πρέπει να συνίστανται σε
συγκεκριµένα µέτρα που να βελτιώνουν µε αποτελεσµατικό τρόπο τόσο την
παρεχόµενη στους πρόσφυγες προστασία όσο και την υποστήριξη των ισχυουσών
συµφωνιών µε τις τρίτες συγκεκριµένες χώρες. Θα πρέπει εξίσου να επιδιώκουν να
προσκοµίζουν οφέλη στη χώρα υποδοχής. Με βάση τα προαναφερόµενα, οι βασικές
προβλεπόµενες δραστηριότητες από ένα Περιφερειακό Πρόγραµµα Προστασίας θα
πρέπει να συµπεριλαµβάνουν:

ΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

(1)

σχέδια που αποβλέπουν στη βελτίωση της γενικής κατάστασης όσον αφορά
την προστασία στη χώρα υποδοχής·

(2)

σχέδια που αποβλέπουν στη θέσπιση αποτελεσµατικής διαδικασίας
καθορισµού του καθεστώτος τους πρόσφυγα, µε σκοπό να βοηθηθούν οι
χώρες υποδοχής ώστε να διαχειρίζονται καλύτερα τις µεταναστευτικές
επιπτώσεις των καταστάσεων προσφύγων επιτρέποντάς τους να
επικεντρώνουν καλύτερα τους πόρους στον βασικό πληθυσµό προσφύγων·
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(3)

σχέδια που παρέχουν άµεσα οφέλη στους πρόσφυγες, βελτιώνοντας τις
συνθήκες υποδοχής τους·

(4)

σχέδια τα οποία ωφελούν την τοπική κοινότητα που υποδέχεται τους
πρόσφυγες, για παράδειγµα εξετάζοντας τις ευρύτερες περιβαλλοντολογικές
ανησυχίες που απασχολούν τόσο τους πρόσφυγες όσο και την Κοινότητα
υποδοχής και διαδίδοντας πληροφορίες για την θετική επίπτωση των
προσφύγων·

(5)

σχέδια που επιδιώκουν να παρέχουν κατάρτιση όσον αφορά τα ζητήµατα
προστασίας σε εκείνους που ασχολούνται µε πρόσφυγες και µετανάστες·

(6)

ένα σύστηµα καταχώρησης, βασισµένο στο σχέδιο Profile της UNHCR για
τα άτοµα που υπάγονται στην εντολή της στην περιοχή, το οποίο θα
µπορούσε να συµβάλει στην αξιολόγηση της επίπτωσης των Περιφερειακών
Προγραµµάτων Προστασίας·

(7)

δέσµευση επανεγκατάστασης, µε την οποία τα κράτη µέλη της ΕΕ
αναλαµβάνουν, σε εθελοντική βάση, να εξεύρουν βιώσιµες λύσεις για τους
πρόσφυγες προσφέροντας τόπους επανεγκατάστασης στις χώρες τους.

7.

Η επανεγκατάσταση προσφύγων από χώρες των περιφερειών καταγωγής σε κράτη
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποτελέσει σηµαντικό παράγοντα για να
καταδειχθεί στις τρίτες χώρες το στοιχείο εταιρικής σχέσης των Περιφερειακών
Προγραµµάτων Προστασίας. Η Επιτροπή σηµειώνει ότι από την ανακοίνωση του
Ιουνίου 2004, πολλά κράτη µέλη εξετάζουν το ενδεχόµενο της θέσπισης των δικών
τους εθνικών προγραµµάτων επανεγκατάστασης. Θεωρεί ότι αυτή η αλλαγή
προσέγγισης θα συµβάλει στη γενική επιτυχία των Περιφερειακών Προγραµµάτων
Προστασίας αναπτύσσοντας σηµαντικά τις προσπάθειες που καταβάλλονται επί του
παρόντος όσον αφορά την επανεγκατάσταση αντί της απλής επαναδιοργάνωσης των
παρόντων µέτρων στο πλαίσιο αυτών των προγραµµάτων.

8.

Μετά την αξιολόγηση των πιλοτικών Περιφερειακών Προγραµµάτων Προστασίας η
Επιτροπή θα εξετάσει την ανάγκη να υποβάλει πρόταση πιο διαρθρωµένης
προσέγγισης των δραστηριοτήτων στον τοµέα της επανεγκατάστασης. Μια τέτοια
πρόταση θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις λειτουργικές και υλικοτεχνικές ανάγκες
της διαχείρισης της επανεγκατάστασης σε κλίµακα της ΕΕ. Εντούτοις, η Επιτροπή
θα υποβάλει προσεχώς, σύµφωνα µε την εντολή του προγράµµατος της Χάγης, µία
τροποποίηση της απόφασης του Συµβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού
Ταµείου Προσφύγων έτσι ώστε η επανεγκατάσταση στο πλαίσιο των Περιφερειακών
Προγραµµάτων Προστασίας να µπορεί να επωφεληθεί ουσιαστικής κοινοτικής
χρηµατοδότησης.

3.

ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

9.

Η επιλογή των κατάλληλων γεωγραφικών περιοχών για την εφαρµογή των
πιλοτικών Περιφερειακών Προγραµµάτων Προστασίας βασίζεται σε µια σειρά
σηµαντικών στοιχείων όπως είναι η αξιολόγηση των ιδιαίτερων καταστάσεων των
προσφύγων στις τρίτες χώρες, τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά µέσα στο πλαίσιο των
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υφιστάµενων κοινοτικών ταµείων, οι σχέσεις και τα πλαίσια συνεργασίας που
ισχύουν µεταξύ της Κοινότητας και των συγκεκριµένων χωρών ή περιφερειών. Το
2003, η UNHCR προσδιόρισε 38 καταστάσεις προσφύγων που µπορούν να
θεωρηθούν ως παρατεταµένες, σε κάθε µία των οποίων 25.000 ή περισσότεροι
πρόσφυγες ζουν σε εξορία από διάστηµα µεγαλύτερο των πέντε ετών. Υπάρχουν
επίσης άλλες καταστάσεις προσφύγων που µπορούν να επωφεληθούν συντονισµένης
δράσης στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραµµάτων Προστασίας. Πρέπει
εντούτοις τα πιλοτικά Περιφερειακά Προγράµµατα Προστασίας να επικεντρώνονται
σε ζώνη σαφώς οριοθετηµένη, να εµπνέονται από την αποκτηθείσα εµπειρία στο
πλαίσιο δράσεων που χρηµατοδοτούνται από άλλα µέσα στον τοµέα των εξωτερικών
σχέσεων και ανάπτυξης και να λαµβάνουν υπόψη την ανάγκη να εξασφαλιστεί η
προστιθέµενη αξία και να προβλεφθεί ένας µηχανισµός αξιολόγησης.
10.

Υπάρχουν επίσης πολιτικοί προβληµατισµοί που χρειάζεται να εξετασθούν όπως η
ανάγκη να αναγνωριστεί ότι ενώ οι περιοχές διέλευσης και οι περιοχές καταγωγής
είναι διαφορετικού χαρακτήρα και απαιτούν διαφορετικές προσεγγίσεις, είναι
σηµαντικό για την ΕΕ να εξετάσει και τα δύο είδη περιοχών. Όσον αφορά τις
περιοχές διέλευσης, τα κράτη µέλη προσδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στα ∆υτικά Νέα
Ανεξάρτητα Κράτη. Θεωρούν επίσης ότι η ανάγκη να αναληφθεί δράση στην
νοτίως της Σαχάρας Αφρική (Μεγάλες Λίµνες/Ανατολική Αφρική) αποτελεί
προτεραιότητα, κυρίως όσον αφορά τις δυνατότητες επανεγκατάστασης στη
συγκεκριµένη περιοχή.

11.

Για να υπάρξει η απαραίτητη πολιτική υποστήριξη στο επίπεδο της ΕΕ για την
ανάληψη δράσης και να αποκτηθεί η εµπιστοσύνη των ενδιαφεροµένων τρίτων
χωρών είναι σηµαντικό να επιλεγεί µία περιοχή που θα δώσει τη δυνατότητα
σύντοµων και µετρήσιµων αποτελεσµάτων. ∆εδοµένων των ανωτέρω, η Επιτροπή
προβλέπει πρώτα να προβεί στους απαραίτητους διακανονισµούς για να βοηθήσει τις
αρχές
των
∆υτικών
Νέων
Ανεξάρτητων
Κρατών
(Ουκρανία/Μολδαβία/Λευκορωσία) να αναπτύξουν ένα πιλοτικό Περιφερειακό
Πρόγραµµα Προστασίας2 σε µία περιοχή διέλευσης.

4.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΚΡΑΤΗ (ΝΑΚ)

12.

Τα ∆υτικά Νέα Ανεξάρτητα Κράτη (Ουκρανία, Μολδαβία, Λευκορωσία)
κατέστησαν σαφής προτεραιότητα κατά τις συζητήσεις µε τα κράτη µέλη. Αυτή η
περιοχή αποτελεί ήδη σηµαντική προτεραιότητα στο πλαίσιο της πολιτικής
εξωτερικών σχέσεων της Κοινότητας και της χρηµατοδοτικής βοήθειας που
χορηγείται από αυτήν την τελευταία, η οποία συµπεριλαµβάνει πρωτοβουλίες στον
τοµέα της προστασίας που χρηµατοδοτούνται από την Κοινότητα και από τα κράτη
µέλη. Ήδη από τις αρχές των ετών ’90, η Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών
για τους Πρόσφυγες συνεργάζεται µε τις κυβερνήσεις και άλλους φορείς

2
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Οι ενέργειες στη Λευκορωσία θα επικεντρωθούν στη δηµιουργία ικανοτήτων προστασίας µέσω των
ΜΚΟ και οι επαφές µε τις κυβερνητικές αρχές θα περιοριστούν στο απολύτως αναγκαίο για την
αποτελεσµατική εφαρµογή των σχεδίων. Οι δηµόσιες αρχές θα µπορούν εντούτοις να επωφεληθούν
από το πρόγραµµα εφόσον δεχθούν να συνεργασθούν στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων που
αφορούν τους πρόσφυγες, όπως η επικουρική προστασία, οι νοµικές και οι ιατρικές υπηρεσίες, η
ανάπτυξη προγραµµάτων ένταξης των προσφύγων, κ.λπ.
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προκειµένου να τους βοηθήσει να αναπτύξουν νοµοθεσία και υποδοµή σχετικά µε το
άσυλο· η εργασία αυτή θα πρέπει να εµβαθύνει και να υποστηριχθεί και να
θεσπιστούν νέα µέτρα στους τοµείς της υποδοχής, της ένταξης και της
επανεγκατάστασης.
13.

Ένα πιλοτικό Περιφερειακό Πρόγραµµα Προστασίας υπέρ αυτής της περιοχής θα
πρέπει να εµπνέεται και να συµπληρώνει την εργασία που έχει ήδη πραγµατοποιηθεί
σε συνεργασία µε τις αρχές των ∆υτικών Νέων Ανεξάρτητων Κρατών. Κύριος
στόχος της δράσης θα πρέπει να είναι η ενίσχυση των ήδη υφιστάµενων ικανοτήτων
προστασίας. Αυτό θα µπορούσε να συµπεριλαµβάνει τη βελτίωση της επικουρικής
προστασίας, της ένταξης και της καταχώρησης καθώς και ουσιαστικές
δραστηριότητες προστασίας σχετικά µε την εξέταση των φακέλων για την υποδοχή.
Προτάσεις για δραστηριότητες στους συγκεκριµένους τοµείς θα πρέπει να
υποβληθούν στο πλαίσιο πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων 2005 για το
πρόγραµµα AENEAS, και τα περιφερειακά προγράµµατα δράσης TACIS 2006
καθώς και άλλες διαθέσιµες δυνατότητες χρηµατοδότησης. Οι υφιστάµενες
διαρθρώσεις θα πρέπει να τροποποιηθούν για να υποστηρίξουν την προσθετικότητα
που προσφέρεται από το πιλοτικό Περιφερειακό Πρόγραµµα Προστασίας. Το
πρόγραµµα AENEAS διαθέτει ενδεικτικό ποσό 2 εκατ. ευρώ για το άσυλο και την
διεθνή προστασία στη συγκεκριµένη περιοχή.

5.

ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

14.

Όσον αφορά την ανάπτυξη ενός πιλοτικού Περιφερειακού Προγράµµατος
Προστασίας µε χώρα ή χώρες σε περιφέρεια καταγωγής, η προοπτική να αναληφθεί
περαιτέρω δράση για να προστατευθούν καλύτερα πρόσφυγες από την περιοχή των
Μεγάλων Λιµνών αποτελεί ευκαιρία που µπορεί να ανταποκρίνεται στον
προγραµµατισµό των διαθέσιµων χρηµατοδοτικών µέσων, στην κεντρική σηµασία
της επανεγκατάστασης σαν πιθανής βιώσιµης λύσης και στις πολιτικές
προτεραιότητες που έχουν εκφραστεί από τα κράτη µέλη. Η ευκαιρία για την ΕΕ
έγκειται στη δυνατότητα να αναπτύξει καλά συντονισµένη και στρατηγική δράση
όσον αφορά την προστασία και την επανεγκατάσταση µε τις σχετικές τρίτες χώρες,
τηρουµένων πλήρως των αρχών της οικειοποίησης3. Αυτό συµφωνεί µε τα
προβλεπόµενα από την UNHCR στην πρωτοβουλία της Convention Plus4.

3
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Το σεµινάριο της προεδρίας του ΗΒ για την επανεγκατάσταση το οποίο έλαβε χώρα στο Λονδίνο στις
4 και 5 Ιουλίου 2005 επιβεβαίωσε τη σηµασία της στρατηγικής φύσης της επανεγκατάστασης ως
εργαλείου για να ενισχυθεί η ικανότητα προστασίας στις τρίτες χώρες.
Στην πρωτοβουλία Convention Plus, ο ύπατος αρµοστής των Ηνωµένων Εθνών για τους πρόσφυγες
διατύπωσε το αίτηµα για νέες συµφωνίες µε σκοπό τη συµπλήρωση της σύµβασης για τους πρόσφυγες
και τη συµβολή στην προστασία των προσφύγων και την επίτευξη βιώσιµων λύσεων στις περιοχές
καταγωγής. Στόχος είναι η χρήση συµφωνιών και δεσµεύσεων από τα κράτη στο πλαίσιο πολυµερών
συµφωνιών οι οποίες αποβλέπουν στη διευθέτηση συγκεκριµένου όγκου υποθέσεων, ακόµη και δια
µέσου ολοκληρωµένων προγραµµάτων δράσης. Κατά την αντίληψη της UNHCR οι εν λόγω νέες
ρυθµίσεις, υπό τη µορφή πολυµερών "ειδικών ρυθµίσεων" θα µπορούσαν να αποτελούνται από
ολοκληρωµένα προγράµµατα δράσης, µε στόχο τη διασφάλιση αποτελεσµατικότερων και περισσότερο
προβλέψιµων απαντήσεων σε καταστάσεις που προκαλούν µεγάλης κλίµακας πρόβληµα προσφύγων,
συµπεριλαµβανόµενης της επιπρόσθετης αναπτυξιακής βοήθειας µε στόχο την επίτευξη πιο
ακριβοδίκαιης κατανοµής των βαρών και την προώθηση της αυτονοµίας των προσφύγων και των
ατόµων που επιστρέφουν σε χώρες οι οποίες φιλοξενούν µεγάλους αριθµούς προσφύγων· πολυµερείς
δεσµεύσεις για την επανεγκατάσταση προσφύγων και βάσει συµφωνίας καθορισµός των ρόλων και των
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15.

Βεβαίως υπάρχουν σοβαρές προκλήσεις στην περιοχή για ένα πρώτο, µικρότερης
κλίµακας Περιφερειακό Πρόγραµµα Προστασίας. Λαµβάνοντας υπόψη την κλίµακα
των προσφυγικών καταστάσεων που επικρατούν στην περιοχή είναι δύσκολο να
εξευρεθεί ο τρόπος µε τον οποίον θα µπορούσαν να υπάρχουν διαρκή αποτελέσµατα
από ένα Περιφερειακό Πρόγραµµα Προστασίας εφοδιασµένο µε περιορισµένους
πόρους στο πλαίσιο του προγράµµατος AENEAS. Ένα πιλοτικό Περιφερειακό
Πρόγραµµα Προστασίας θα πρέπει ως εκ τούτου να στηριχθεί στην ήδη διεξαχθείσα
εργασία, να αλλάξει την κατάσταση των προσφύγων επιτόπου και να εκµεταλλευθεί
την αυξηµένη βούληση των κρατών µελών να ξεκινήσουν µια προσπάθεια
επανεγκατάστασης από τη συγκεκριµένη περιοχή. Αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι θα
επιλεγεί µια ιδιαίτερη και µικρότερη γεωγραφική περίµετρος στο πλαίσιο της
συνολικής περιοχής για το πιλοτικό Περιφερειακό Πρόγραµµα Προστασίας. Εκεί θα
µπορεί να ξεκινήσει σειρά στοχοθετηµένων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του
AENEAS και η επίπτωση θα είναι πιο σηµαντική από την περίπτωση που οι
δραστηριότητες διασκορπιζόντουσαν στο σύνολο της περιοχής. Ο περιφερειακός
χαρακτήρας θα εξασφαλιστεί δεδοµένου ότι οι πρόσφυγες που µπορούν να
επωφεληθούν από την εφαρµογή του πιλοτικού προγράµµατος θα προέρχονται από
το σύνολο της περιοχής των Μεγάλων Λιµνών. Αυτό το Περιφερειακό Πρόγραµµα
Προστασίας περιορισµένης κλίµακας θα µπορούσε να χρησιµεύσει ως καταλύτης για
άλλες δράσεις και ως βάση ενός µεταγενέστερου, ευρύτερου και πληρέστερου
περιφερειακού προγράµµατος προστασίας.

16.

Η Τανζανία µπορεί να αντιπροσωπεύει µια τέτοια γεωγραφική περίµετρο µε µεγάλο
αριθµό προσφύγων από το Μπουρούντι και την Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό. Το
έγγραφο εθνικής στρατηγικής και το εθνικό ενδεικτικό πρόγραµµα για την περίοδο
2001 – 2007 µεταξύ της Τανζανίας και της Κοινότητας αναγνωρίζει ότι η Τανζανία
υποδέχεται το µεγαλύτερο πληθυσµό προσφύγων στην Αφρική και κατά συνέπεια
επωφελείται από ένα από τα βασικότερα προγράµµατα επείγουσας βοήθειας του
ECHO. Η Κοινότητα θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη διαδικασία ειρήνης στο
Μπουρούντι και στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό για να δηµιουργηθούν οι
προϋποθέσεις για την επιστροφή των προσφύγων. Η περιφερειακή στρατηγική για
την περιοχή της Ανατολικής και Νότιας Αφρικής και του Ινδικού Ωκεανού, η οποία
περιλαµβάνει την Τανζανία, ορίζει ότι η ενίσχυση των θεσµικών ικανοτήτων έχει
ιδιαίτερη σηµασία, κυρίως για να επιτραπεί στις περιφερειακές οργανώσεις να
συµµετέχουν στην προώθηση της καλής διαχείρισης των δηµοσίων υποθέσεων, των
δικαιωµάτων του ανθρώπου και του διακανονισµού των διαφορών µεταξύ των
χωρών µελών.

17.

Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας µε τις χώρες ΑΚΕ η Επιτροπή
προτίθεται να ξεκινήσει διάλογο µε τις αρχές της Τανζανίας για να συζητήσει τις
δυνατότητες και τον ενδεδειγµένο χαρακτήρα ενός περιφερειακού προγράµµατος
προστασίας στη χώρα, το οποίο να αφορά τους πρόσφυγες από την περιοχή των
Μεγάλων Λιµνών. Μετά από αυτές τις συζητήσεις θα µπορούσε να υποβληθεί για
ενηµερωτικούς σκοπούς στην επιτροπή του προγράµµατος AENEAS σχεδιασµός
των πιθανών περιοχών του σχεδίου. Κατά συνέπεια θα µπορούν να προταθούν
δραστηριότητες ως σχέδια σύµφωνα µε το πρόγραµµα AENEAS. Ο ενδεικτικός
προϋπολογισµός της δράσης για την εξεύρεση βιώσιµων λύσεων για τους πρόσφυγες

ευθυνών των χωρών καταγωγής, διέλευσης και προορισµού σε καταστάσεις µη κανονικών
δευτερογενών µετακινήσεων.
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στην νοτίως της Σαχάρας περιοχή της Αφρικής για το 2005 ανέρχεται σε 4 εκατ.
ευρώ. Ένα περαιτέρω ποσό 5 εκατ. ευρώ προβλέπεται για δράσεις που αφορούν τη
διαχείριση της µετανάστευσης.

EL

18.

Άλλες δυνατότητες που πρέπει να διερευνηθούν από την άποψη της περαιτέρω
ανάπτυξης των Περιφερειακών Προγραµµάτων Προστασίας, συµπεριλαµβάνουν
κυρίως την Βόρεια Αφρική, την περιοχή του Αφγανιστάν και το Κέρας της
Αφρικής. Αυτές οι περιοχές αναφέρθηκαν λεπτοµερώς στις συζητήσεις µεταξύ των
κρατών µελών. Η περιοχή του Αφγανιστάν αποτέλεσε το επίκεντρο πολλών
κοινοτικών δράσεων και µεµονωµένων δράσεων των κρατών µελών, µε µέτρα που
δίνουν έµφαση στην ασφαλή επιστροφή αφγανών υπηκόων στη χώρα τους. Στο
Κέρας της Αφρικής η UNHCR συµµετέχει σε προπαρασκευαστικό σχέδιο για ένα
γενικό σχέδιο δράσης για τους πρόσφυγες της Σοµαλίας. Τα αποτελέσµατα αυτών
των συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων µπορούν να αποδειχθούν ουσιαστικής
σηµασίας για να αξιολογηθεί η ανάγκη παροχής βοήθειας στις σχετικές τρίτες χώρες
προκειµένου να καταρτίσουν ένα ενδεχόµενο µελλοντικό Περιφερειακό Πρόγραµµα
Προστασίας γι’ αυτή την περιοχή. Η Βόρειος Αφρική αποτελεί επίσης πηγή
προβληµατισµού για τα κράτη µέλη και αποτελεί ήδη το επίκεντρο πολλών δράσεων
χρηµατοδοτούµενων από την Κοινότητα. Εντούτοις, ο πιο πολύπλοκος χαρακτήρας
της µεταναστευτικής κατάστασης από τις χώρες της Βορείου Αφρικής συνεπάγεται
την ενδεχόµενη ανάγκη ευρύτερης προσέγγισης. Σηµαντικός παράγοντας για την
εξέταση της συγκεκριµένης περιοχής και άλλων περιοχών για Περιφερειακά
Προγράµµατα Προστασίας θα είναι ο προσδιορισµός πιθανών υποθέσεων
επανεγκατάστασης από την UNHCR.

6.

AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

19.

Τα πιλοτικά Περιφερειακά Προγράµµατα Προστασίας θα αποτελέσουν
συµπληρωµατική προσπάθεια για την παροχή προστασίας στους πρόσφυγες και θα
απαιτήσουν ακριβή αξιολόγηση και παρακολούθηση κατά την αρχική φάση αυτής
της νέας προσέγγισης. Η Επιτροπή προβλέπει τη διεξαγωγή ανεξάρτητης,
εξωτερικής αξιολόγησης µέχρι το 2007 η οποία θα επικεντρωθεί κυρίως στις
συνέπειες και στα αποτελέσµατα των προγραµµάτων.

20.

Στη βάση της συγκεκριµένης αξιολόγησης, η Επιτροπή θα αξιολογήσει και θα
υποβάλει έκθεση για την επίπτωση των πιλοτικών Περιφερειακών Προγραµµάτων
Προστασίας. Η Επιτροπή θα εξετάσει την ανάγκη να υπάρξει πιο συστηµατική
προσέγγιση για τα Περιφερειακά Προγράµµατα Προστασίας, συµπεριλαµβανοµένης
της δυνατότητας διαρθρωµένων εταιρικών σχέσεων µε τους σχετικούς διεθνείς
οργανισµούς που είναι επιφορτισµένοι µε την εφαρµογή συναφών δραστηριοτήτων.
Θα αποφασίσει στη συγκεκριµένη βάση για τις πρωτοβουλίες που θα πρέπει να
αναληφθούν.

21.

Προκειµένου να ελέγξει και να αξιολογήσει αποτελεσµατικά τα Περιφερειακά
Προγράµµατα Προστασίας η Επιτροπή θα φροντίσει ώστε να σχέδια που
προτείνονται στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων του
προγράµµατος AENEAS, τα οποία θα αποτελούν Περιφερειακά Προγράµµατα
Προστασίας, να είναι συντονισµένα κατά τρόπο ώστε να παράγουν αποτελέσµατα
κατά την ίδια χρονική περίοδο ούτως ώστε µέσω των ενδιάµεσων εκθέσεων και των
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τακτικών ελέγχων να µπορεί να εξασφαλιστεί η συνέχεια µεταξύ των αρχικών
προγραµµάτων και η απαραίτητη εργασία παρακολούθησης.

EL

7.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

22.

Τα Περιφερειακά Προγράµµατα Προστασίας αποτελούν το πρώτο στάδιο µιας
ενισχυµένης προσέγγισης της διεθνούς προστασίας. Παρέχουν επίσης στην ΕΕ τη
δυνατότητα να εξασφαλίσει σειρά λειτουργικών αποτελεσµάτων µε σκοπό να
βελτιωθεί η προστασία των προσφύγων επιτόπου. Η προστιθέµενη αξία τους
έγκειται στον καταµερισµό των ευθυνών που συνεπάγεται η επανεγκατάσταση
καθώς και στη δέσµευση να καταβληθούν συµπληρωµατικές προσπάθειες για την
βελτίωση των καταστάσεων των προσφύγων. Αυτή η πρωτοβουλία, παρά το γεγονός
ότι είναι περιορισµένης κλίµακας, θα προσδώσει προς όφελος των προσφύγων
χαρακτήρα πολιτικής προτεραιότητας στα ζητήµατα των προσφύγων και της
προστασίας στις τρίτες ενδιαφερόµενες χώρες και στα κράτη µέλη της ΕΕ.

23.

Η Επιτροπή θα εξασφαλίσει κατάλληλο συντονισµό µεταξύ των κρατών µελών και
των χωρών καταγωγής, διέλευσης και πρώτου ασύλου σχετικά µε την εκτέλεση και
την παρακολούθηση των πιλοτικών Περιφερειακών Προγραµµάτων Προστασίας, σε
διαβούλευση µε τους άλλους ενδιαφερόµενους φορείς συµπεριλαµβανοµένης της
UNHCR.

24.

Η Επιτροπή καλεί το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβουν γνώση
της στρατηγικής που ακολουθεί η Επιτροπή στην παρούσα ανακοίνωση όσον αφορά
τα Περιφερειακά Προγράµµατα Προστασίας.
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