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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υποστηρίζει τις προσπάθειες για την τυποποίηση των διαλόγων περί μετανάστευσης και 
κινητικότητας σε ευρύτερα πλαίσια για τις διμερείς σχέσεις και τη σύναψη συμπράξεων 
κινητικότητας, και φρονεί ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις γειτονικές περιοχές της 
Ένωσης συνολικά σε αυτό το πλαίσιο·

2. πιστεύει ακράδαντα ότι κεντρικός στόχος των διαλόγων περί μετανάστευσης και 
κινητικότητας είναι η υποστήριξη και ενθάρρυνση της νόμιμης μετανάστευσης, 
συμπεριλαμβανομένης της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού· ζητεί, ως εκ τούτου, να 
αναληφθούν συγκεκριμένες δράσεις στο πλαίσιο εταιρικών σχέσεων για να διευκολυνθεί 
η μετανάστευση, κυρίως μέσω της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων των 
μεταναστών εργαζομένων·

3. δέχεται ως εναλλακτικό πλαίσιο, για την περίπτωση κατά την οποία μία από τις πλευρές 
δεν είναι έτοιμη να αναλάβει το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από την 
εταιρική σχέση κινητικότητας, τη σύναψη κοινών θεματολογίων για τη μετανάστευση και 
την κινητικότητα μεταξύ της ΕΕ και των τρίτων χωρών, τονίζοντας παράλληλα ότι αυτό 
πρέπει να αποτελεί μόνο μια μεταβατική φάση·

4. συνιστά, προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων 
κοινωνικής ασφάλισης, την ενσωμάτωση τυποποιημένης και βασιζόμενης στην 
αμοιβαιότητα ρήτρας κοινωνικής ασφάλισης στις συμφωνίες σύνδεσης και, με χώρες που 
δεν καλύπτονται από συμφωνία σύνδεσης, τη διαπραγμάτευση ενιαίας και βασιζόμενης 
στην αμοιβαιότητα συμφωνίας κοινωνικής ασφάλισης σε επίπεδο ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα 
πρέπει να διασφαλίζεται η πλήρης συμβατότητα με το δίκαιο της ΕΕ και το εθνικό δίκαιο·

5. ενθαρρύνει την ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο για τη δυνατότητα 
μεταφοράς των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης, και να προωθήσει τις συζητήσεις, 
ιδίως στο πλαίσιο της ΔΟΕ, για τον συντονισμό της κοινωνικής προστασίας και της 
κοινωνικής ασφάλισης με άλλες περιοχές του κόσμου·

6. τονίζει ότι, με την κατάλληλη διαχείριση, η μετανάστευση - ιδίως η κυκλική 
μετανάστευση- είναι επωφελής για την ΕΕ και μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των 
σχέσεων με τρίτες χώρες, ενισχύοντας την καλύτερη αμοιβαία κατανόηση και συνεργασία 
μέσω των επαφών μεταξύ λαών·

7. τονίζει ότι ιδιαίτερα σε καταστάσεις μετά από συγκρούσεις, η κυκλική μετανάστευση 
μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για να διευκολυνθεί η στήριξη της διασποράς για 
την ανασυγκρότηση της χώρας προέλευσης, και βοηθά στη σφυρηλάτηση μιας μόνιμης 
σύνδεσης μεταξύ της χώρας προέλευσης και της χώρας προορισμού·

8. επισημαίνει ότι η επιτυχής συνεργασία αυτού του είδους απαιτεί μια μακροπρόθεσμη 
δέσμευση που η ΕΕ βρίσκεται σε μοναδική θέση να αναλάβει με τη βοήθεια των 
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χρηματοδοτικών μέσων της, για παράδειγμα με την υποστήριξη προγραμμάτων επανόδου 
και ένταξης με χαρακτήρα κυκλικής μετανάστευσης·

9. παροτρύνει ένθερμα την ΕΕ να ενισχύσει τη δέσμευσή της για τη διεθνή προστασία των 
αιτούντων άσυλο· για τον σκοπό αυτό:

α) τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το 
Άσυλο να ενισχύσει την συνεργασία με τις τρίτες χώρες προκειμένου να διευκολύνει 
την εφαρμογή του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ) και να βοηθήσει 
τις χώρες αυτές να ενισχύσουν τα οικεία συστήματα ασύλου και την εθνική νομοθεσία 
για το άσυλο·

β) ενθαρρύνει την ενίσχυση των Περιφερειακών Προγραμμάτων Προστασίας και την 
υλοποίηση νέων προγραμμάτων όπου είναι απαραίτητο·

γ) ενθαρρύνει τη συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους 
Πρόσφυγες (UNHCR) για την προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής της 
Σύμβασης της Γενεύης για τους Πρόσφυγες·

10. χαιρετίζει τη δημιουργία της διαδικτυακής πύλης της ΕΕ για τη μετανάστευση και ειδικών 
κέντρων για τη Μετανάστευση και την Κινητικότητα και ενθαρρύνει τις χώρες 
προέλευσης να συμμετάσχουν και αυτές και να υποστηρίξουν τους επίδοξους μετανάστες 
με την παροχή πληροφοριών και κινήτρων για κυκλική μετανάστευση·

11. ενθαρρύνει την κατάρτιση του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης (ΕΥΕΔ), ιδιαίτερα του προσωπικού που εργάζεται στις αντιπροσωπείες της ΕΕ, 
σε θέματα που άπτονται της Ολοκληρωμένης Προσέγγισης της Μετανάστευσης, για να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική ενσωμάτωση της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ στις 
εξωτερικές δράσεις της·

12. παροτρύνει ένθερμα την ΕΥΕΔ να επιδιώξει ένα πιο ενεργό συντονιστικό ρόλο στην 
εξωτερική διάσταση της διαδικασίας μεταναστευτικής πολιτικής.
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