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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. θεωρεί ότι μια σαφής και ορθώς καθορισμένη πολιτική οικονομικής μετανάστευσης μπο
ρεί ενδεχομένως να προσφέρει μια βραχυπρόθεσμη λύση στις ελλείψεις που παρατηρούν
ται στις εθνικές αγορές εργασίας λόγω των δημογραφικών αλλαγών  που συντελούνται σ
τους κόλπους του πληθυσμού της Ευρώπης· επισημαίνει ότι αυτή η πολιτική δεν πρέπει
να παραμελήσει την ενίσχυση και την αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού στις εθνικές
αγορές εργασίας (υπήκοοι και ήδη διαμένοντες μετανάστες)·

2. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν δίκαιη και διαφανή διαδικασία πρόσβασης των μεταν
αστών στην απασχόληση υπό αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, υγιεινής και ασφάλειας, κ
αθώς και πρόσληψής τους από τις επιχειρήσεις·

3. επισημαίνει ότι η μετανάστευση και η ενσωμάτωση συνδέονται στενά και προκειμένου ν
α είναι επιτυχής η μετανάστευση και για να επωφεληθούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ο
ι στρατηγικές μετανάστευσης πρέπει να συνοδεύονται από ολιστικές πολυδιάστατες στρ
ατηγικές ενσωμάτωσης·

4. επισημαίνει ότι οι περισσότεροι μετανάστες (ανεξαρτήτως του επίσημου καθεστώτος το
υς) ζουν σε πόλεις και κωμοπόλεις και ότι αυτές οι πόλεις και οι κωμοπόλεις πρέπει να α
νταποκρίνονται στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που συνδέονται με τη μετανάστευση, χ
ρησιμοποιώντας όλες τις τυχόν διαθέσιμες δυνάμεις και πόρους· αυτό πρέπει να εκφράζε
ται σε όλα τα προγράμματα και τις πολιτικές για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη, συ
μπεριλαμβανομένων προγραμμάτων όπως το AENEAS και το Euroaid;

5. αναγνωρίζει ότι το φαινόμενο της «διαρροής εγκεφάλων», τη στιγμή που οι πνευματικοί, 
ακαδημαϊκοί και επαγγελματικοί πόροι των τρίτων χωρών μειώνονται λόγω της μετανάσ
τευσης προς την ΕΕ, έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη αυτών των χωρών στο σύ
νολό τους, διότι απομακρύνονται οι επαγγελματικοί τους πόροι· θεωρεί, ωστόσο, ότι πρέ
πει να δοθεί προσοχή στα αδίστακτα γραφεία τα οποία στρατολογούν καταρτισμένο προ
σωπικό με ψευδείς ισχυρισμούς· χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για την ενθάρρυν
ση της κυκλικής μετανάστευσης, όπου οι μετανάστες θα πηγαινοέρχονται μεταξύ της χώ
ρας προέλευσής τους και της χώρας προορισμού· καθιστώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο δια
θέσιμες στην πατρίδα τους τις γνώσεις και την εμπειρία που έχουν αποκομίσει· επισημαί
νει ότι είναι αναγκαίο να πλαισιωθεί η κυκλική μετανάστευση με μέτρα για την ενσωμάτ
ωση τόσο των μεταναστών που αποχωρούν όσο και εκείνων που επιστρέφουν· επισημαί
νει εξάλλου τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων σε αυτή τ
η διαδικασία· φρονεί ότι τα κράτη μέλη που επωφελούνται από την μετανάστευση οφείλ
ουν επίσης να συμβάλλουν στην κάλυψη των αναγκών κατάρτισης στις τρίτες χώρες· θε
ωρεί ζωτικής σημασίας να ληφθεί μέριμνα προκειμένου να αποτραπεί η καταναγκαστική
μετανάστευση, ιδιαίτερα σε σχέση με την πρόληψη, την παρακολούθηση και τη μείωση τ
ης εμπορίας ανθρώπων·
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6. χαιρετίζει, επιπλέον, τις προτάσεις της Επιτροπής για διεξαγωγή διαλόγου σε θέματα άδε
ιας παραμονής και εργασίας, όπως και διαχείρισης προγραμμάτων κινητικότητας εργαζο
μένων μεταναστών τα οποία θα συνδυάζουν τα διαθέσιμα προσόντα των μεταναστών με
τις ανάγκες της αναπτυσσόμενης χώρας·

7. επισημαίνει το γεγονός ότι ορισμένα επαγγελματικά και/ή ακαδημαϊκά προσόντα εργαζο
μένων από τρίτες χώρες δεν αναγνωρίζονται καθόλου ή μόνο με δυσκολία, γεγονός που
καθιστά δυσχερή την επί ίσοις όροις είσοδο των εν λόγω εργαζομένων στην αγορά απασ
χόλησης των κρατών μελών της ΕΕ· θεωρεί επίσης ότι οι μετανάστες πρέπει να έχουν πρ
όσβαση σε προγράμματα κατάρτισης κατά το διάστημα που απασχολούνται στην ΕΕ, ού
τως ώστε να δύνανται να αναπτύξουν την επαγγελματική τους ικανότητα·

8. καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει χωρίς χρονοτριβή διάλογο με τις κυβερνήσεις των χωρ
ών προέλευσης προκειμένου να επιτευχθεί εκείνη η ισοβαρής νομοθεσία καθώς και η οικ
ονομική και τεχνική βοήθεια που θα καταστήσει δυνατή την μετανάστευση και θα επιτρέ
ψει την ανάπτυξη της επαγγελματικής εμπειρίας· καλεί εξάλλου την Επιτροπή, στο πλαίσ
ιο του εν λόγω διαλόγου, να ενισχύσει την ανάπτυξη συγκεκριμένων μέτρων στους τομεί
ς που πλήττονται ιδιαίτερα από το φαινόμενο της διαρροής εγκεφάλων (πχ. υγεία, εκπαίδ
ευση και κατάρτιση), σε συνεργασία με τις ενδιαφερόμενες χώρες· ως εκ τούτου, καλεί μ
ετ' επιτάσεως την Επιτροπή να καταρτίσει, συνεπώς, ειδικά προγράμματα ανά χώρα, τα ο
ποία θα μπορέσουν να επαναφέρουν στις αναπτυσσόμενες χώρες το ανθρώπινο, χρηματο
πιστωτικό, οικονομικό και κοινωνικό κεφάλαιο, προκειμένου να ενισχυθεί η δημοκρατικ
ή ανάπτυξη, καθώς επίσης και ο σεβασμός και η τήρηση των θεμελιωδών αξιών·

9. σημειώνει ότι οι μετανάστες μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην ανάπτυξη των πατ
ρίδων τους με την εμπειρία που αποκτούν από την εργασία ή τις σπουδές τους στην ΕΕ, 
αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι προσωπική επιλογή του κάθε μετανάστη εάν κα
ι με ποιον τρόπο θα συμβάλει στην ανάπτυξη της πατρίδας του·

10. θεωρεί ότι τα εμβάσματα αποτελούν πολύ σημαντικές οικονομικές ροές προς τις αναπτυ
σσόμενες χώρες και χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής να απλουστευθούν οι μεταφ
ορές και να γίνουν φθηνότερες, και να δοθούν ευκαιρίες στους μετανάστες που επιθυμο
ύν να χρησιμοποιήσουν μέρος των εμβασμάτων τους για οποιαδήποτε μορφή επενδύσεω
ν που στηρίζουν την ανάπτυξη της πατρίδας τους·

11. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να εξετάσει το ενδεχόμενο μέτρων που θα αφορο
ύν τη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, την αναγνώριση προσόντων και τη λειτο
υργία μηχανισμών που θα διευκολύνουν την κινητικότητα των ερευνητών ή άλλων επαγ
γελματιών, ώστε, όποτε επιθυμούν, να επιστρέψουν στην χώρα καταγωγής τους και να ε
πανενταχθούν επιτυχώς·

12. ευελπιστεί ότι, κατά τη λήψη μέτρων κατά της οργανωμένης εμπορίας ανθρώπων από αν
απτυσσόμενες χώρες, η Επιτροπή δεν θα ποινικοποιεί τα θύματα, αλλά θα εστιάζει στην
τιμωρία των δραστών· επισημαίνει ότι πολλές γυναίκες οι οποίες είναι θύματα εμπορίας
ανθρώπων δεν έχουν πρόσβαση σε νομική ή κοινωνική προστασία· καλεί τα κράτη μέλη
να χορηγήσουν σε αυτές τις γυναίκες τη δυνατότητα μακράς παραμονής·
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13. επισημαίνει την αυξημένη εκμετάλλευση των εργαζομένων μεταναστών και καλεί τα κρ
άτη μέλη να διασφαλίσουν την επιβολή της ευρωπαϊκής και της εθνικής νομοθεσίας για τ
ην απασχόληση και να παρέχουν σε όλους τους εργαζομένους μετανάστες νομική και πο
λιτική προστασία από την κακομεταχείριση και την εκμετάλλευση·

14. επισημαίνει ότι η έρευνα και η κατάρτιση στις οποίες συμμετέχουν μετανάστες από αναπ
τυσσόμενες χώρες στους κόλπους της ΕΕ πρέπει να συνοδεύεται από τη δημιουργία κατ
άλληλων συνθηκών για νέους επιχειρηματίες, ούτως ώστε οι τελευταίοι να έχουν μεγαλύ
τερα κίνητρα να επενδύσουν στις χώρες προέλευσής τους, με σκοπό τη διασφάλιση της
καλύτερης αξιοποίησης των εμβασμάτων χρημάτων·

15. αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα του ρόλου που διαδραματίζουν οι ΜΜΕ στη δημιουργία θ
έσεων εργασίας και τη συνεισφορά τους στην ανάπτυξη· προτρέπει την Επιτροπή – σε σ
υνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων – να αναπτύξει προγράμματα τα οπο
ία θα παρακινήσουν τους μετανάστες να επενδύσουν μεγαλύτερα ποσά σε τέτοιες επιχει
ρήσεις·

16. αναγνωρίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας να ενθαρρύνουμε τους νέους ανθρώπους να διατ
ηρήσουν κάποιο είδος σχέσεως με τη χώρα καταγωγής τους και να τους δοθεί η δυνατότ
ητα, εφόσον το επιλέξουν, να διατηρήσουν τη δέσμευσή τους για την ανάπτυξη αυτής τη
ς χώρας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν διάφορα προγράμματα α
νταλλαγής νέων· να αναλάβουν πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος για τ
ην έρευνα και να προωθήσουν στενότερους πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς δεσμούς μ
ε τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες, ενδυναμώνοντας συνεργασίες εκπαιδευτικών ιδρυμάτ
ων μεταξύ της ΕΕ και των αναπτυσσόμενων χωρών και να στηρίξουν μέτρα ενσωμάτωσ
ης·

17. αναγνωρίζει, επιπλέον, την αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού, βάσει των πιο πρόσφατ
ων στοιχείων, των περιοριστικών μέτρων που εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των
εργαζομένων μεταναστών των νέων κρατών μελών, με στόχο να αξιοποιηθεί καλύτερα τ
ο υπάρχον εργατικό δυναμικό της ΕΕ·

18. καλεί την Επιτροπή (σε συνεργασία με τα κράτη μέλη) να προωθήσει και να αναπτύξει π
ρογράμματα ανταλλαγών για φοιτητές και νέους πτυχιούχους από αναπτυσσόμενες χώρε
ς τα οποία – όπως στην περίπτωση των προγραμμάτων Erasmus, Erasmus-Mundus, 
Comenius, Sócrates και Leonardo da Vinci (τα οποία έχουν επιτύχει αρκετά καλά αποτελ
έσματα )– θα βοηθήσουν στη διασφάλιση των στόχων προσωρινής μετανάστευσης και θ
α επιτρέψουν τη μεταφορά διδαγμάτων και ορθών πρακτικών στις χώρες καταγωγής των
φοιτητών και των πτυχιούχων·

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη μη οικονομική πλευρά της ανά
πτυξης, την πλευρά της κοινωνικο-επαγγελματικής συμβολής, βοηθώντας τις χώρες να χ
αρτογραφήσουν τα άτομα της διασποράς τους και να οικοδομήσουν δεσμούς μαζί τους, 
αξιολογώντας τον ρόλο των νέων ανθρώπων, βελτιώνοντας την ενσωμάτωσή τους και τ
η συμμετοχή τους ως πολιτών καθώς επίσης και συνδέοντας τους σχετικούς ενδιαφερόμ
ενους στον τομέα της οικονομικής μετανάστευσης όπως οι μη κυβερνητικές οργανώσεις
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και οι κοινωνικοί εταίροι στις χώρες καταγωγής και προορισμού·



AD\604885EL.doc 7/7 PE 367.806v02-00

EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις και μεταξύ των σημαντικότερων εξ
αυτών είναι οι δημογραφικές αλλαγές. Λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, η ΕΕ δεν θα είνα
ι σε θέση στο άμεσο μέλλον να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. 
Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν σαφείς και ορθώς καθορισμένες στρατηγικέ
ς και πολιτικές που θα βοηθήσουν στην πρόληψη ή, τουλάχιστον, στον μετριασμό των επιβλ
αβών οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών.

Ένας από τους πιθανούς τρόπους ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας της ΕΕ
είναι η οικονομική μετανάστευση, η οποία καλύπτει τη μετανάστευση από τις αναπτυσσόμεν
ες χώρες προς την ΕΕ. Μολονότι η μεταναστευτική πολιτική υπήρξε πάντοτε αρμοδιότητα τ
ων κρατών μελών, είναι καιρός να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που έχουν προκύψει σε
επίπεδο ΕΕ.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η οικονομική μετανάστευση μπορεί να αποτελέσει μια προ
σωρινή μόνο λύση και ότι πρέπει να αποφέρει οφέλη όχι μόνο στην ΕΕ αλλά και στη χώρα π
ροέλευσης των μεταναστών.

Συνεπώς, προκειμένου να μειωθούν οι επιβλαβείς επιπτώσεις της διαρροής εγκεφάλων στις π
ατρίδες των μεταναστών και προκειμένου να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες να κάνουν αποτελ
εσματική χρήση των σημαντικών οφελών που αποκομίζουν από την επιστροφή των μετανασ
τών, η ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει διάφορα μέτρα, μεταξύ αυτών την κυκλική μετανάστευσ
η, τους στενότερους δεσμούς με τη διασπορά, την προώθηση πολιτιστικών και εκπαιδευτικώ
ν προγραμμάτων ανταλλαγής νέων.
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