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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζει τα αποτελέσµατα µελέτης που ζήτησε το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο για τις σχέσεις µεταξύ νόµιµης και παράνοµης µετανάστευσης. ∆ιερευνά, για 
πρώτη φορά σε επίπεδο ΕΕ, κατά πόσον οι µη νόµιµες οδοί για την εισδοχή µεταναστών 
µειώνουν ή όχι τα κίνητρα για παράνοµη µετανάστευση και, ειδικότερα, σε ποιο βαθµό η 
πολιτική για τη νόµιµη µετανάστευση έχει επίπτωση, καταρχήν, στις ροές νόµιµων 
µεταναστών και, κατόπιν, στη συνεργασία µε τρίτες χώρες για την καταπολέµηση την 
παράνοµης µετανάστευσης.  

Η εντολή αυτή προέρχεται από τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 
Θεσσαλονίκης, του Ιουνίου 2003, όπου ορίζεται ότι η ΕΕ πρέπει να διερευνήσει "τα νόµιµα 
µέσα µετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών στην Ένωση, ανάλογα µε τις ικανότητες υποδοχής 
των κρατών, µέσα στα πλαίσια µιας ενισχυµένης συνεργασίας µε τις χώρες καταγωγής.” Στο 
πλαίσιο αυτό, στο άτυπο Συµβούλιο ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, τον 
Σεπτέµβριο 2003, η Ιταλική προεδρία πρότεινε στους “εταίρους της να εκπονήσουν µελέτη για 
τον ορισµό συστήµατος ποσοστώσεων νόµιµης µετανάστευσης, για την Ευρώπη, το οποίο θα 
προταθεί στις χώρες καταγωγής και διέλευσης των κύριων, νόµιµων µεταναστευτικών 
ρευµάτων για να επιτύχουν τη συνεργασία τους στην επίτευξη συµφωνίας για την επανεισδοχή 
(…). Στη συνέχεια, τον Οκτώβριο 2003, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο διεύρυνε το πεδίο της 
µελέτης και κατέληξε ότι, “αναγνωρίζοντας βεβαίως ότι κάθε κράτος µέλος είναι υπεύθυνο για 
τον αριθµό νόµιµων µεταναστών που γίνονται δεκτοί στο έδαφός του, σύµφωνα µε τη 
νοµοθεσία του και ανάλογα µε την ιδιαίτερη κατάστασή του, συµπεριλαµβανοµένης της αγοράς 
εργασίας, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει αρχίσει µια 
µελέτη µε θέµα τη σχέση µεταξύ νόµιµης και παράνοµης µετανάστευσης, και καλεί όλα τα κράτη 
µέλη, τα προσχωρούντα κράτη και τα υποψήφια κράτη να συνεργασθούν πλήρως µε την 
Επιτροπή προς τον σκοπό αυτόν.” 

Το σύντοµο χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου έπρεπε να ολοκληρωθεί η µελέτη δεν επέτρεπε 
την ανάθεσή της σε εξωτερικά ερευνητικά ινστιτούτα. Η Επιτροπή αποφάσισε, λοιπόν, να 
περιορίσει τη µελέτη στη διαπίστωση γεγονότων σε συνεργασία µε εµπειρογνώµονες των 
κρατών µελών. Βασίστηκε, καταρχήν, σε ήδη υπάρχουσα έρευνα στον συγκεκριµένο τοµέα, 
που συµπληρώθηκε µε στοιχεία που προσκόµισαν οι εµπειρογνώµονες σε δύο συνεδριάσεις 
που οργανώθηκαν από την Επιτροπή και µε απαντήσεις σε ερωτηµατολόγιο της Επιτροπής. 
Οι αντιπρόσωποι των κρατών µελών και των νέων κρατών µελών στην Επιτροπή για τη 
Μετανάστευση και το Άσυλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρακολουθούσαν την πρόοδο των 
εργασιών σε τακτική βάση.  

Στο πρώτο µέρος, η Ανακοίνωση εστιάζεται στη διαχείριση των υφιστάµενων διαύλων 
νόµιµης µετανάστευσης για εργασιακούς λόγους, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης διµερών 
συµφωνιών και – λαµβάνοντας υπόψη την αρχική πρόθεση της Ιταλικής προεδρίας – της 
πιθανής εφαρµογής ποσοστώσεων ή ανωτάτων ορίων σε αυτό το πλαίσιο. Αυτό απεικονίζεται 
µε ορισµένα ενδιαφέροντα παραδείγµατα πολιτικής στις µελέτες περιπτώσεων. Το δεύτερο 
µέρος επικεντρώνεται στις σχέσεις µεταξύ νόµιµων και παράνοµων µεταναστευτικών ροών, 
που εστιάζεται σε συµφωνίες συνεργασίας µε τρίτες χώρες. Τέλος, η Ανακοίνωση καταλήγει 
σε ορισµένα συµπεράσµατα και συστάσεις. Ας σηµειωθεί ότι, κατά το µεγαλύτερο µέρος, τα 
στατιστικά στοιχεία για τα θέµατα αυτά είναι µάλλον ανύπαρκτα τόσο σε επίπεδο ΕΕ, όσο 
και σε εθνικό επίπεδο.  
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ΜΕΡΟΣ I – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ  

1.1 Ρυθµίσεις εισδοχής για οικονοµικούς µετανάστες  

Η εισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών για εργασιακούς σκοπούς είναι ένα θέµα που διέπεται από 
τη νοµοθεσία των κρατών µελών και, γι’ αυτό, οι πολιτικές εισδοχής διαφέρουν µεταξύ τους 
εφόσον αναπτύχθηκαν για να ανταποκριθούν σε διάφορες µεταναστευτικές τάσεις, τις 
τελευταίες δεκαετίες. Στη µεταπολεµική περίοδο, η µετανάστευση ενθαρρύνθηκε ευρέως για 
να καλύψει βασικές ελλείψεις εργατικού δυναµικού. Ωστόσο, µετά την οικονοµική ύφεση της 
δεκαετίας του 1970 και τις αυξανόµενες ροές παράνοµης µετανάστευσης στις δεκαετίες του 
1980 και του 1990, οι έλεγχοι εισδοχής έγιναν αυστηρότεροι για να προστατευθεί η εγχώρια 
αγορά εργασίας και, σε ορισµένα κράτη µέλη, οι προσλήψεις ξένων υπηκόων «πάγωσαν».  

Ο στόχος των τρεχουσών πολιτικών και διαδικασιών είναι να παρέχουν διόδους εισόδου για 
να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, προστατεύοντας ταυτόχρονα τα 
συµφέροντα του εγχώριου εργατικού δυναµικού. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που επιθυµούν να 
εργαστούν στην ΕΕ καλούνται να αποδείξουν µε στοιχεία ότι πληρούν ορισµένα κριτήρια 
όπως είναι η προσφορά θέσης απασχόλησης, επαρκείς οικονοµικοί πόροι για να επιβιώσουν, 
κατάλληλη υγειονοµική ασφάλιση. Μερικές φορές, οι εργοδότες στα κράτη µέλη είναι 
υπεύθυνοι για την αίτηση άδειας εργασίας εξ ονόµατος του υπηκόου τρίτης χώρας και πρέπει 
να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι ο εργαζόµενος διαθέτει δεξιότητες που δεν υπάρχουν 
στην εγχώρια αγορά εργασίας. Ορισµένα κράτη µέλη δέχονται επίσης αυτοαπασχολούµενους 
αλλά, και πάλι, πρέπει να πληρούν αυστηρά κριτήρια, ιδίως να αποδεικνύεται ότι οι αιτούντες 
διαθέτουν επαρκή µέσα για να επιβιώσουν και ότι η δραστηριότητα που επιθυµούν να 
ασκήσουν θα είναι προς όφελος του συγκεκριµένου κράτους µέλους. Οι περισσότεροι 
οικονοµικοί µετανάστες γίνονται δεκτοί καταρχήν µε προσωρινή άδεια παραµονής, διάρκειας 
ενός έως πέντε ετών. Οι άδειες αυτές είναι ανανεώσιµες εφόσον ο αιτών εξακολουθεί να 
πληροί τα απαραίτητα κριτήρια – το κυριότερο είναι ότι εξακολουθεί να απασχολείται και ότι 
εξακολουθούν να είναι απαραίτητες οι δεξιότητές του.  

Από τα µέσα της δεκαετίας του 1990 παρουσιάστηκαν σε πολλά κράτη µέλη νέες δίοδοι 
οικονοµικής εισδοχής προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι ελλείψεις της αγοράς εργασίας 
και, σε ορισµένες χώρες, όπου χρειαζόταν να καλυφθούν ελλείψεις σε ορισµένες δεξιότητες 
όπως είναι στον τοµέας της υγειονοµικής περίθαλψης, θεσπίστηκαν ταχείες ή προτιµησιακές 
διαδικασίες. Η προσέλκυση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης αναγνωρίζεται εν γένει ως 
σηµαντικό µέσο διατήρησης της οικονοµικής ανάπτυξης και αποφυγής συµφορήσεων στις 
εγχώριες οικονοµίες. Η εµπειρία έδειξε ότι δεν είναι πάντα εύκολο να προσελκυστούν, από 
αυτές τις ειδικές διόδους εισόδου, τόσα εξειδικευµένα άτοµα όσα χρειάζονται. Υπάρχουν 
διάφοροι λόγοι γι’ αυτό, αλλά πρέπει να σηµειωθεί ότι, σε κάποιο βαθµό, τα κράτη µέλη 
ανταγωνίζονται µεταξύ τους όταν επιδιώκουν να προσελκύσουν ειδικές κατηγορίες υπηκόων 
τρίτων χωρών στο εργατικό δυναµικό τους.  

∆εν υπάρχει ζήτηση µόνο για εργαζόµενους µε υψηλή ειδίκευση. Πολλά κράτη µέλη, ιδίως 
εκείνα της Νοτίου Ευρώπης, που είναι πρόσφατες χώρες µετανάστευσης, έχουν ανάγκη από 
εργαζόµενους χαµηλής ειδίκευσης. Πολλοί επέλεξαν να ρυθµίσουν την εισδοχή εργαζοµένων 
χαµηλής ειδίκευσης µέσω της δηµιουργίας συγκεκριµένων διόδων εισδοχής ή σύναψης 
διµερών συµφωνιών εργασίας. 
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Μελέτη περίπτωσης: Γερµανικό σύστηµα πράσινης κάρτας 

Η Γερµανία θέσπισε, τον Αύγουστο του 2000, σύστηµα πράσινης κάρτας µε συγκεκριµένο 
σκοπό την πρόσληψη ειδικών ΤΠ, για να αντιµετωπίσει προβλεπόµενη εθνική έλλειψη. 
Κατόπιν απογραφής των εργαζοµένων στην ΤΠ και προβολών απασχόλησης, το σύστηµα 
επέτρεψε την πρόσληψη µέχρι και 20.000 ειδικών ΤΠ κατά την περίοδο 2000-2005. Στο 
πλαίσιο του συστήµατος, επιτρέπεται στους αιτούντες να παραµείνουν για πέντε έτη κατ’ 
ανώτατο όριο, περίοδο κατά την οποία µπορούν να φέρουν και µέλη της οικογένειάς τους. 
Ωστόσο, δεν επιτρέπεται στους αιτούντες να ζητήσουν την µόνιµη διαµονή τους στη χώρα. 
Οι αιτήσεις για το σύστηµα µπορούν είτε να γίνονται απευθείας σε γερµανική επιχείρηση είτε 
µέσω ηλεκτρονικής αγοράς εργασίας. Μέχρι σήµερα έχουν εκδοθεί περίπου οι µισές από τις 
20.000 άδειες.  

Μελέτη περίπτωσης: Βρετανικό πρόγραµµα για µετανάστες υψηλής ειδίκευσης  

Το ΗΒ εφάρµοσε, στα τέλη του 2002, Πρόγραµµα για µετανάστες υψηλής ειδίκευσης 
προκειµένου να δηµιουργήσει εξατοµικευµένη δίοδο εισόδου ατόµων υψηλής ειδίκευσης που 
διαθέτουν την εµπειρία και τις δεξιότητες που απαιτούνται από το ΗΒ για να είναι 
ανταγωνιστικό στην παγκόσµια οικονοµία. Οι αιτούντες δεν χρειάζεται να έχουν εξασφαλίσει 
σύµβαση εργασίας και αντ’ αυτού γίνονται δεκτοί για να αναζητήσουν εργασία ή να 
αυτοαπασχοληθούν για ένα χρόνο. Ενόσω ο αιτών παραµένει οικονοµικά ενεργός µπορεί να 
παραµείνει στο ΗΒ και να υποβάλει, ενδεχοµένως, αίτηση για µόνιµη παραµονή. Η εισδοχή 
βασίζεται σε σύστηµα συγκέντρωσης βαθµών, καθώς επίσης και σε κριτήρια µετανάστευσης. 
Οι βαθµοί κερδίζονται στους εξής πέντε βασικούς τοµείς: εκπαιδευτικά προσόντα, εργασιακή 
εµπειρία, παρελθόντα έσοδα, επαγγελµατικά επιτεύγµατα του αιτούντος και δεξιότητες και 
επιτεύγµατα του εταίρου του. Σηµειώθηκε σχετικά υψηλή απορρόφηση του συστήµατος. 

Ας σηµειωθεί ότι όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που γίνονται δεκτοί στην αγορά εργασίας 
δεν εισέρχονται µόνο µέσω των ανωτέρω περιγραφοµένων επιλεκτικών διαδικασιών. Η 
εισδοχή µεταναστών για εργασιακούς λόγους είναι η βασική κατηγορία εισδοχής υπηκόων 
τρίτων χωρών σε δύο µόνο κράτη µέλη. Σε όλα τα άλλα κράτη µέλη η πλειονότητα των 
εισδοχών αφορά την επανένωση οικογενειών και όσους έχουν αναγνωρισθεί ως επιζητούντες 
κάποια µορφή ανθρωπιστικής προστασίας. Σε αρκετά κράτη µέλη οι µετανάστες που γίνονται 
δεκτοί µε σκοπό την επανένωση οικογενειών υπερβαίνουν κατά πολύ το ήµισυ των όσων 
γίνονται δεκτοί. Η µετανάστευση για εργασιακούς λόγους θα µπορούσε να αντιπροσωπεύει 
λιγότερο από το 15% των όσων γίνονται δεκτοί και οι οποίοι θα αποκτήσουν ουσιαστικά 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας.  

1.2 Ρύθµιση του αριθµού των οικονοµικών µεταναστών και προβλεπόµενες ανάγκες  

Οι εισροές υπηκόων τρίτων χωρών που γίνονται δεκτοί για απασχόληση σε κράτη µέλη έχουν 
αυξηθεί από τα µέσα της δεκαετίας του 1990 (µε 20% αύξηση στη ∆ανία, στο ΗΒ και στη 
Σουηδία, αντικατοπτρίζοντας ισχυρή οικονοµική ανάπτυξη και ελλείψεις στους κλάδους που 
απαιτούν δεξιότητες). Στοιχεία για τον συνολικό αριθµό των µεταναστών που έχουν γίνει 
δεκτοί στην ΕΕ µε σκοπό την απασχόληση δεν είναι διαθέσιµα. Αν και τα στατιστικά 
στοιχεία της ΕΕ για τις µεταναστευτικές ροές βελτιώθηκαν τα τελευταία χρόνια, 
εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήµατα στη µέτρηση των νόµιµων ροών λόγω των 
διαφορών µεταξύ πηγών και ορισµών, µεθόδων συλλογής στοιχείων και νοµοθετικών 
πρακτικών στα κράτη µέλη. 
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Τα κράτη µέλη έχουν διαφορετικές µεθόδους υπολογισµού του αριθµού των οικονοµικών 
µεταναστών που δέχονται κάθε χρόνο. Ο αριθµός βασίζεται συνήθως σε εθνική ή/και 
περιφερειακή εκτίµηση των αναγκών της αγοράς εργασίας. Μερικά κράτη µέλη διαθέτουν 
συστήµατα ποσοστώσεων αλλά ο τρόπος που χρησιµοποιούνται διαφέρει από χώρα σε χώρα. 
Ορισµένα καθορίζουν ένα γενικό σύνολο του αριθµού εργαζόµενων από τρίτες χώρες που θα 
γίνονται δεκτοί κάθε χρόνο, ενώ άλλα καθορίζουν πιο συγκεκριµένες ποσοστώσεις για κάθε 
κλάδο εργασίας ή ακόµη και για τύπο εργαζοµένων, π.χ. εποχικοί εργαζόµενοι. Άλλα 
καθορίζουν ποσοστώσεις σε ετήσια βάση κατόπιν επανεξέτασης των αναγκών της αγοράς 
εργασίας και διαβουλεύσεων µε τις εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις.  

Στα περισσότερα κράτη µέλη πρέπει να διενεργηθεί ενδελεχής αξιολόγηση της κατάστασης 
της εγχώριας αγοράς εργασίας, πριν γίνουν δεκτοί εργαζόµενοι από τρίτες χώρες. Αυτή η 
αρχή της “κοινοτικής προτίµησης” αναγνωρίσθηκε ρητώς ως κατευθυντήρια αρχή για την 
επιλογή εργαζόµενων από τρίτες χώρες στο “Ψήφισµα του Συµβουλίου για τον περιορισµό της 
εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών στο έδαφος των κρατών µελών προς ανάληψη εργασίας ” της 
20ής Ιουνίου 19941. Ο τρόπος µε τον οποίο τα κράτη µέλη εφαρµόζουν την αρχή αυτή 
διαφέρει χώρα σε χώρα.  

Οι συνολικές προβολές για την απασχόληση δείχνουν ελλείψεις εργατικού δυναµικού στην 
ΕΕ λόγω της γήρανσης και της συρρίκνωσης του εργατικού δυναµικού µετά το 2010. Η 
έρευνα δείχνει επίσης ότι οι µεταναστευτικές ροές είναι απίθανο να µειωθούν στο άµεσο 
µέλλον. Αρκετές µελέτες εξέτασαν κατά πόσον η µετανάστευση αποτελεί λύση σε αυτή την 
προβλεπόµενη δηµογραφική παρακµή. Η Ανακοίνωση της Επιτροπής για την µετανάστευση, 
ένταξη και απασχόληση2 αναγνώρισε ότι η µετανάστευση θα καθίσταται όλο και πιο 
αναγκαία τα επόµενα χρόνια προκειµένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της αγοράς εργασίας 
της ΕΕ. Ωστόσο, ταυτόχρονα, αναγνωρίζεται εν γένει ότι η µετανάστευση δεν αποτελεί λύση 
για τη γήρανση των πληθυσµών και ότι η υψηλότερη καθαρή µετανάστευση δεν θα 
απαλλάξει τους αρµόδιους για την χάραξη πολιτικής από την εφαρµογή διαρθρωτικών και 
άλλων αλλαγών για να αντιµετωπιστούν οι επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσµού.  

Πολλές µελέτες σηµείωσαν τις δυσχέρειες συνδυασµού των αναγκών µετανάστευσης µε 
εκείνες της αγοράς εργασίας. Αφενός, οι προβλέψεις για την αγορά εργασίας δεν είναι κατά 
κανένα τρόπο αλάνθαστες και µπορεί να µην προβλέπουν πάντα µε ακρίβεια τις τάσεις της 
αγοράς εργασίας. Αφετέρου, οι τρέχουσες µεταναστευτικές ροές δεν ανταποκρίνονται 
συνολικά στις επικρατούσες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας για εργατικό δυναµικό υψηλής 
ή συγκεκριµένης ειδίκευσης. Ενώ σε πολλά κράτη µέλη επιβεβαιώνεται η τάση για εργασία 
των µεταναστών σε κλάδους χαµηλής ειδίκευσης, αυτό δεν αποτελεί απαραιτήτως 
αντανάκλαση των δεξιοτήτων τους καθώς µερικοί από αυτούς διαθέτουν πολύ υψηλότερη 
ειδίκευση από την απαιτούµενη για την εργασία τους.3 Προηγούµενες εµπειρίες 
µετανάστευσης απέδειξαν ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη η παρακολούθηση της διάρκειας της 
παραµονής των µεταναστών και της γεωγραφικής και εργασιακής κινητικότητάς τους. Οι 
προβλέψεις για το εργατικό δυναµικό πρέπει να λαµβάνουν επίσης υπόψη κι άλλες 
κατηγορίες µεταναστών για τους οποίους δεν ισχύει απαραιτήτως η επιλεκτικότητα (εισδοχή 
για διεθνή προστασία, για λόγους επανένωσης οικογενειών). Τέλος, η µελέτη δείχνει ότι 

                                                 
1 ΕΕ C 274 της 19.9.1996, σ. 3.  
2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ανακοίνωση της Επιτροπής - Μετανάστευση, ένταξη και απασχόληση 

COM(2003) 336. 
3 Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ανακοίνωση της Επιτροπής - Μετανάστευση, ένταξη και απασχόληση 

COM(2003) 336. 
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υπάρχει σαφής ανάγκη για καλύτερες πολιτικές ενσωµάτωσης προκειµένου να ελεγχθεί το 
πλήρες δυναµικό των µεταναστών. 

1.3 ∆ιµερείς συµφωνίες εργασίας  

Υπάρχει µεγάλη ποικιλία διµερών συµφωνιών εργασίας, που έχουν υπογραφεί µεταξύ 
κρατών µελών και νέων κρατών µελών για την εισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών. Αποσκοπούν 
κυρίως να ανταποκριθούν σε ελλείψεις εργατικού δυναµικού στη χώρα υποδοχής, αλλά 
υπάρχουν πολλά δευτερεύοντα κίνητρα για την υπογραφή τέτοιων συµφωνιών. Αυτά 
εντάσσονται, σε γενικές γραµµές, στις εξής κατηγορίες : δηµιουργία νέων διαύλων 
µετανάστευσης, βελτίωση σχέσεων µε τρίτες χώρες, διευκόλυνση ιστορικών δεσµών και 
πολιτιστικών ανταλλαγών, καλύτερη διαχείριση µεταναστευτικών ροών και καταπολέµηση 
της παράνοµης µετανάστευσης. Συνήθως υπάρχει συνδυασµός των παραγόντων αυτών.  

Μπορεί να γίνει γεωγραφική διάκριση µεταξύ των κρατών µελών όσον αφορά τις 
προσεγγίσεις τους ως προς τις διµερείς συµφωνίες. Οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης 
εκπόνησαν πρώτες, στη µεταπολεµική περίοδο, διµερή συστήµατα για να ανταποκριθούν σε 
συγκεκριµένες ελλείψεις των αγορών εργασίας τους. Πολλές από τις συµφωνίες αυτές 
συνάφθηκαν µε χώρες της Νότιας Ευρώπης πριν από την ένταξή τους στην ΕΕ. Αν και ήταν 
ευρέως προσανατολισµένες στην αγορά, υπήρχαν και άλλα κίνητρα, για παράδειγµα, η 
διατήρηση “ειδικών σχέσεων” µε πρώην αποικίες. Πολλά από αυτά τα αρχικά διµερή 
συστήµατα έπαυσαν να ισχύουν µετά τη δεκαετία του 1970 λόγω της οικονοµικής ύφεσης. Τα 
πιο πρόσφατα διµερή συστήµατα έτειναν να εστιάζονται στην εισδοχή εποχικών 
εργαζόµενων που απασχολούνται καταρχήν στη γεωργία, στις κατασκευές, στον τουρισµό 
και την τροφοδοσία, όπου υπάρχει συνεχής ζήτηση γι’ αυτού του τύπου εργαζόµενους. 
Μερικά από αυτά τα εποχικά διµερή συστήµατα δηµιουργήθηκαν για να προσφέρουν 
νόµιµους διαύλους για τις προηγουµένως παράνοµες ροές εποχικών εργαζόµενων κυρίως στο 
γεωργικό τοµέα. Τα διµερή συστήµατα χρησιµοποιήθηκαν επίσης για να καλλιεργηθούν 
καλύτερες σχέσεις µε γειτονικές χώρες και ιδίως µε τις προσχωρούσες χώρες τη δεκαετία του 
1990, πράγµα που συνέβαλε στην οικονοµική ευθυγράµµισή τους µε την ΕΕ. Αρκετά νέα 
κράτη µέλη υπέγραψαν επίσης διµερείς συµφωνίες µε ανατολικές γειτονικές χώρες. Οι εν 
λόγω συµφωνίες, σηµείωσαν ποικίλους βαθµούς επιτυχίας.  

Οι χώρες της Νότιας Ευρώπης ήταν πιο δραστήριες τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την 
υπογραφή διµερών συµφωνιών για την εισδοχή προσωρινών ή εποχικών εργαζοµένων. Αυτό 
χρειάστηκε εν µέρει για να καλυφθούν οι ελλείψεις εργατικού δυναµικού σε ορισµένους 
κλάδους σε αυτές τις χώρες. Ωστόσο, ορισµένες συµφωνίες αποσκοπούν να ανοίξουν νέες 
νόµιµες διόδους για την οικονοµική µετανάστευση από τις κύριες χώρες προέλευσης 
παράνοµων µεταναστών και για την ενίσχυση του γενικού πλαισίου συνεργασίας µε τρίτες 
χώρες µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης.  
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Μελέτη περίπτωσης – Ισπανία 

Η Ισπανία έχει υπογράψει διµερείς συµφωνίες µε έξι τρίτες χώρες4, πολλές από τις οποίες 
είναι κύριες χώρες προέλευσης παράνοµων µεταναστών, µε σκοπό την ενίσχυση του γενικού 
πλαισίου συνεργασίας και την πρόληψη της παράνοµης µετανάστευσης και της 
εκµετάλλευσης εργαζοµένων. Οι συµφωνίες ακολουθούν σταθερό µορφότυπο και αφήνουν 
περιθώρια για την πρόσληψη τόσο µονίµων όσο και εποχικών εργαζοµένων και 
µαθητευόµενων, ηλικίας συνήθως από 18 έως 35 ετών. Οι συµφωνίες αυτές περιλαµβάνουν 
επίσης κεφάλαια για τις διαδικασίες επιλογής, τις συνθήκες εργασίας και τα κοινωνικά 
δικαιώµατα, την επιστροφή των µεταναστών και διατάξεις για την καταπολέµηση της 
παράνοµης µετανάστευσης και της εµπορίας ανθρώπων. Για τους εποχικούς εργαζόµενους 
υπάρχουν ειδικές διατάξεις που απαιτούν την υπογραφή υποχρεωτικής δήλωσης µε την οποία 
δεσµεύονται να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους µόλις λήξει η σύµβασή τους. Οι 
εποχικοί εργαζόµενοι πρέπει επίσης να παρουσιαστούν στο προξενικό γραφείο της Ισπανίας 
στη χώρα καταγωγής τους ένα µήνα µετά την επιστροφή τους. Οι περισσότερες από τις 
συµφωνίες αυτές λειτούργησαν ικανοποιητικά στην πράξη, ιδίως σε ό,τι αφορά τους 
εποχικούς εργαζόµενους. Ο αριθµός των εργαζόµενων που γίνονται δεκτοί καθορίζεται από 
ποσοστώσεις που ορίζονται για κάθε κλάδο εργασίας, µάλλον, παρά για κάθε εθνικότητα. 

Τα δικαιώµατα που παρέχονται στους εργαζόµενους βάσει των συστηµάτων αυτών ποικίλουν 
ανάλογα µε το στόχο της συµφωνίας και τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν 
αποτελέσει το αντικείµενο διαπραγµάτευσης µεταξύ των χωρών αποστολής και των χωρών 
υποδοχής. Οι περισσότερες συµφωνίες εξασφαλίζουν ότι οι εργαζόµενοι που γίνονται δεκτοί 
δικαιούνται τις ίδιες συνθήκες εργασίας και τους ίδιους µισθούς µε τους υπηκόους της χώρας. 
Μερικές ενσωµατώνουν διατάξεις για να εξασφαλίζεται η επιστροφή των εργαζόµενων µετά 
τη λήξη της παραµονής τους, όπως είναι η µεταφορά εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και, σε 
ορισµένες περιπτώσεις, απαιτούν από τους εργοδότες να καταβάλλουν εγγύηση για κάθε 
εργαζόµενο που γίνεται δεκτός, η οποία επιστρέφεται µόνον εάν επιστρέψει ο εργαζόµενος 
στη χώρα του. Τα δικαιώµατα επανένωσης των οικογενειών δεν παραχωρούνται σε εποχικούς 
εργαζόµενους, πράγµα που αποτελεί ένα πρόσθετο µέσο εξασφάλισης της επιστροφής τους. 
Για πολλούς υπηκόους τρίτων χωρών, η συµµετοχή σε διµερείς συµφωνίες είναι επωφελής 
και πολλοί εξασφαλίζουν τα προς το ζην τους από την τακτική συµµετοχή τους σε τέτοια 
συστήµατα. Εκτιµάται ότι οι περισσότεροι εργαζόµενοι στέλνουν τουλάχιστον το 50% των 
αποδοχών τους στην πατρίδα τους. Τα διµερή συστήµατα είναι ελκυστικός τρόπος για να 
αναπτύξουν οι εργαζόµενοι τις δεξιότητές τους, να γνωρίσουν καλύτερες συνθήκες εργασίας, 
να κερδίσουν χρήµατα σε σκληρό νόµισµα και να αποκτήσουν επίσης, την εµπειρία 
διαβίωσης σε άλλη χώρα.  

Την ευθύνη για τη διαχείριση των διµερών συστηµάτων φαίνεται να τη µοιράζονται τα 
υπουργεία µετανάστευσης και απασχόλησης, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 
Συνήθως υπάρχει εταιρική σχέση µεταξύ πολλών ενδιαφεροµένων µερών, όπως είναι τα 
συνδικάτα, οι εργοδότες, τα γραφεία εργασίας και η κεντρική κυβέρνηση. Σε ορισµένα κράτη 
µέλη, οι περιφερειακές διοικήσεις δραστηριοποιούνται διαρκώς περισσότερο στην πρόσληψη 
αλλοδαπών εργαζοµένων. Όσο περισσότεροι εργαζόµενοι, που γίνονται δεκτοί στο πλαίσιο 
διµερών συστηµάτων, προσλαµβάνονται σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, τόσο καλύτερα 
τα περιφερειακά γραφεία εργασίας είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ειδικές ανάγκες της 
τοπικής οικονοµίας. Για τα εδραιωµένα συστήµατα, πολλοί εργοδότες και ιδιωτικά γραφεία 
δραστηριοποιούνται ενεργά στην πρόσληψη εργαζοµένων. Ορισµένες χώρες υποδοχής 

                                                 
4 Ρουµανία, Βουλγαρία, Ισηµερινός, Κολοµβία, ∆οµινικανή ∆ηµοκρατία, Μαρόκο.  
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ίδρυσαν γραφεία σε τρίτες χώρες για να προσλαµβάνουν και να παρέχουν ακόµη και 
κατάρτιση σε εργαζόµενους που πρόκειται να γίνουν δεκτοί. Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι 
ίδιες οι εταιρείες συµµετέχουν στη διαδικασία αυτή και σήµερα στέλνουν προσωπικό στις 
χώρες αποστολής για να εκπαιδεύσει και να προσλάβει προσωπικό ώστε να ενσωµατωθεί 
ευκολότερα στην επιχείρηση όταν θα φθάσει στο κράτος µέλος.  

1.4 Εφαρµογή ποσοστώσεων για τη ρύθµιση των διµερών συστηµάτων 

Οι ποσοστώσεις χρησιµοποιήθηκαν από πολλά κράτη µέλη σε διµερείς συµφωνίες, αν και οι 
αριθµοί των εργαζόµενων που γίνονται δεκτοί ποικίλουν ανάλογα µε τον στόχο του 
συστήµατος και τη χώρα αποστολής. Οι κυβερνήσεις ορίζουν ποσοστώσεις σε ετήσια βάση 
σε διαβούλευση µε τους αρµόδιους φορείς όπως η βιοµηχανία, οι εργοδότες, τα συνδικάτα 
και τα γραφεία εργασίας, προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη οι ανάγκες της αγοράς 
εργασίας. Συνήθως οι ποσοστώσεις καθορίζονται για κάθε κλάδο απασχόλησης, αν και 
ορισµένες χώρες καθορίζουν συγκεκριµένες ποσοστώσεις για κάθε γεωγραφική περιφέρεια 
και, σε ορισµένες, περιπτώσεις, ανά χώρα καταγωγής του αιτούντος. Μερικά κράτη µέλη 
καθορίζουν πολύ υψηλές ποσοστώσεις για εποχικούς εργαζόµενους, εφόσον αποδείχτηκε 
πολύ δύσκολη η ανεύρεση εγχώριων εργαζόµενων που επιθυµούν να αναλάβουν τα 
απαιτούµενα καθήκοντα, ή να µετακινηθούν εντός της χώρας στην περιοχή όπου τους 
χρειάζονται. 

Μελέτη περίπτωσης - Ιταλία 

Η Ιταλία διαθέτει, από το 1998, ένα πλήρως αναπτυγµένο σύστηµα ποσοστώσεων. Βάσει της 
νοµοθεσίας που θεσπίστηκε τότε, η κυβέρνηση καλείται να δηµοσιεύει ετήσιο διάταγµα όπου 
αναγράφονται οι ποσοστώσεις κατά περιφέρεια και κλάδο απασχόλησης. Οι ποσοστώσεις 
καθορίζονται κατόπιν συµφωνίας πολλών διαφορετικών φορέων, µεταξύ άλλων του 
υπουργείου εργασίας, τοπικών και περιφερειακών γραφείων, συνδικάτων και εργοδοτών. Τα 
σύνολα των ποσοστώσεων εκτιµώνται σύµφωνα µε τα τοπικά ποσοστά απασχόλησης. Οι 
λεγόµενες “προνοµιακές ποσοστώσεις” συµπεριλαµβάνονται στο διάταγµα που ορίζει 
ανώτατα όρια για εργαζόµενους από συγκεκριµένες τρίτες χώρες5. Οι ποσοστώσεις αυτές 
θεωρούνται κατά κάποιο τρόπο εκτός των υπολογισµών της αγοράς εργασίας και έχουν 
καθοριστεί σε επαρκώς χαµηλό επίπεδο ώστε να µπορούν εύκολα να απορροφηθούν στην 
αγορά εργασίας (µέχρι 3000 εργαζόµενοι κατ’ ανώτατο όριο, κατ’ έτος και ανά χώρα). Οι 
ποσοστώσεις αυτές προσφέρονται σε τρίτες χώρες ως ανταπόδοση για τη συνεργασία τους 
στην επανεισδοχή και τη µείωση των παράνοµων µεταναστευτικών ροών. Οι ποσοστώσεις 
αυτές µπορεί να µειωθούν, και έχουν µειωθεί, εάν θεωρηθεί ότι η τρίτη χώρα δεν 
συνεργάζεται πλήρως. Έτσι µειώθηκε η ποσόστωση για το Μαρόκο, το 2001.  

Αρκετά κράτη µέλη βλέπουν κριτικά την ενδεχόµενη ανελαστικότητα της προσφοράς 
διµερών εργασιακών ποσοστώσεων ως κίνητρο για καλύτερη συνεργασία των τρίτων χωρών 
στον τοµέα της καταπολέµησης της παράνοµης µετανάστευσης. Υπάρχει φόβος ότι διµερείς 
συµφωνίες που βασίζονται σε ποσοστώσεις µπορεί να µειώσουν την ικανότητα των κρατών 
να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Αν και µπορεί να είναι αποδεκτή η 
µείωση των ποσοστώσεων ως κύρωση σε τρίτη χώρα που δεν συνεργάζεται, µπορεί να 
αποδειχτεί δύσκολη η µείωση των ποσοστώσεων µε τον ίδιο τρόπο για πολιτικούς λόγους ή 
για λόγους που σχετίζονται µε την αγορά εργασίας. Ένα άλλος παράγοντας που πρέπει να 
ληφθεί υπόψη είναι οι ενδεχόµενες διακρίσεις ως αποτέλεσµα προτιµησιακών ποσοστώσεων 

                                                 
5 Αλβανία, Τυνησία, Μαρόκο, Αίγυπτος, Νιγηρία, Μολδαβία, Σρι Λάνκα, Μπαγκλαντές, Πακιστάν.  
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για τις χώρες µε τις οποίες δεν έχουν υπογραφεί τέτοιες συµφωνίες. Ενώ τα εν λόγω σχήµατα 
αποσκοπούν στη διευκόλυνση της συνεργασίας µε ορισµένες τρίτες χώρες, οι χώρες οι οποίες 
δεν έτυχαν τέτοιας µεταχείρισης µπορούν να το θεωρήσουν ως λόγο µαταίωσης της 
συνεργασίας µε την ΕΕ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, µπορούµε να πούµε ότι οι προτιµησιακές 
ποσοστώσεις ενδεχοµένως διευκολύνουν βραχυπρόθεσµα τη συνεργασία µε στοχοθετηµένες 
τρίτες χώρες, αλλά υπάρχει πιθανότητα να µαταιώσουν µακροπρόθεσµα τη συνεργασία µε 
άλλες τρίτες χώρες. 

1.5 Μέτρα νοµιµοποίησης 

Το γεγονός ότι πολλοί υπήκοοι τρίτων χωρών διαµένουν και εργάζονται παράνοµα στην 
Ευρώπη και ότι µερικά κράτη µέλη εφαρµόζουν προγράµµατα για τη “νοµιµοποίησή” τους 
αποδεικνύει τα υφιστάµενα όρια των εφαρµοζόµενων µέτρων για τη διαχείριση των 
υφιστάµενων διαύλων νόµιµης µετανάστευσης. Αν και δεν αποτελούν σταθερό στόχο της 
µεταναστευτικής πολιτικής, οι νοµιµοποιήσεις αποτελούν συνήθη πρακτική των κρατών 
µελών, µε πάνω από 26 σχετικές διαδικασίες από τη δεκαετία του 1970 και µετά. Η χρήση 
της διαδικασίας και τα κίνητρα που υποκρύπτουν οι νοµιµοποιήσεις στα κράτη µέλη είναι 
ποικίλα· σε ορισµένα δεν χρησιµοποιούνται ποτέ, ενώ σε άλλα αποτελούν συχνότερο 
φαινόµενο. Η συχνότητα των διαδικασιών νοµιµοποίησης παρουσιάζει σαφή αυξανόµενη 
τάση από τα µέσα της δεκαετίας του 1990 και µετά. Τα νέα κράτη µέλη, τα οποία είναι 
συνήθως νέες χώρες υποδοχής µεταναστών, δεν έχουν διενεργήσει νοµιµοποιήσεις, παρά 
µόνο κατά περίπτωση. Πρέπει να κάνουµε τη διάκριση µεταξύ των προσωρινών 
νοµιµοποιήσεων, στο πλαίσιο των οποίων χορηγείται στους νοµιµοποιούµενους µετανάστες 
άδεια παραµονής µε περιορισµένη διάρκεια, ανανεώσιµη µόνον εφόσον πληρούνται 
ορισµένες προϋποθέσεις και των οριστικών νοµιµοποιήσεων µε τις οποίες χορηγείται στους 
µετανάστες καθεστώς µόνιµης διαµονής. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα κράτη µέλη 
τείνουν να εκδίδουν ανανεώσιµες προσωρινές άδειες, πράγµα που σηµαίνει ότι οι κάτοχοι 
των αδειών αυτών µπορούν εύκολα να επανέλθουν σε καθεστώς παρανοµίας εάν αργότερα 
πάψουν να πληρούν τις προϋποθέσεις της άδειας. Αυτό µπορεί να οδηγήσει στην εκ νέου 
νοµιµοποίηση ορισµένων µεταναστών µε επόµενα προγράµµατα νοµιµοποίησης.  

Μελέτη περίπτωσης – Βέλγιο 

Το Βέλγιο εφάρµοσε δύο ευρείας κλίµακας προγράµµατα, ένα το 1974 και το άλλο το 1999. 
Η νοµιµοποίηση του 1999 ήταν µία και µόνη διαδικασία και αποσκοπούσε να θέσει τέρµα 
στην περιθωριοποίηση εκείνων που, παρόλο που ήταν παράνοµοι, είχαν ωστόσο ενταχθεί 
στην οικονοµική και κοινωνική ζωή του Βελγίου. Το άλλο βασικό κίνητρο ήταν η 
οικοδόµηση της κοινωνικής συνοχής και η αντιµετώπιση εγκληµατικών δικτύων που 
εκµεταλλεύονταν τους παράνοµους µετανάστες. Στην πράξη, η νοµιµοποίηση επέτρεψε στην 
κυβέρνηση να νοµιµοποιήσει εκείνους των οποίων η κατάσταση της υγείας δεν τους επέτρεπε 
να επιστρέψουν, εκείνους που διέµεναν παράνοµα στο Βέλγιο για πολύ µεγάλο χρονικό 
διάστηµα και είχαν ενσωµατωθεί επαρκώς και, επίσης, εκείνους που περίµεναν πάνω από 
τρία χρόνια για απόφαση σχετικά µε την αίτηση χορήγησης ασύλου. Οι αιτούντες είχαν 
προθεσµία τριών εβδοµάδων για να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Σε αυτό το χρονικό 
διάστηµα το Βέλγιο επανέφερε προσωρινά τους συνοριακούς ελέγχους για να εµποδίσει 
εισροή παράνοµων µεταναστών από γειτονικά κράτη µέλη.  

Υποβλήθηκαν πάνω από 37.146 αιτήσεις για νοµιµοποιήσεις, που αφορούν συνολικά πάνω 
από 50.000 άτοµα, από τους οποίους αναγνωρίστηκε το 80%. Προκαταρκτικές αξιολογήσεις 
του προγράµµατος νοµιµοποίησης έδειξαν ότι οι ροές παράνοµων µεταναστών αυξήθηκαν, 
ουσιαστικά, µετά την εφαρµογή του µέτρου· στην πραγµατικότητα το µέτρο θεωρείται ότι 



 

EL 11   EL 

εξέπεµψε λανθασµένο µήνυµα στους δυνάµει παράνοµους µετανάστες, ότι, δηλαδή, η 
παραµονή τους θα γίνει τελικά ανεκτή. Η επακόλουθη αύξηση των αιτήσεων για επανένωση 
οικογενειών εκλήφθηκε ως συνέπεια της νοµιµοποίησης· οι αιτήσεις αυξήθηκαν από 2122 το 
1999 σε 4500 το 2003. 

Τα περισσότερα κράτη µέλη αναγνωρίζουν ότι για ρεαλιστικούς λόγους µπορεί να προκύψει 
ανάγκη για νοµιµοποίηση ορισµένων ατόµων που δεν πληρούν τα συνήθη κριτήρια γα άδεια 
παραµονής. Εφαρµόζοντας διαδικασίες νοµιµοποιήσεων, οι κυβερνήσεις επιχειρούν να 
εντάξουν αυτούς τους µετανάστες στην κοινωνία, παρά να τους αφήσουν στο περιθώριο, 
αποτελώντας αντικείµενο εκµετάλλευσης. Ορισµένες χώρες αρνούνται εντελώς τις 
νοµιµοποιήσεις, εκτός από εξαιρετικές περιστάσεις όπου το θέµα εξετάζεται κατά περίπτωση. 
Προτιµούν να προβαίνουν στις λεγόµενες ανθρωπιστικές ή προστατευτικές νοµιµοποιήσεις 
που αποσκοπούν στην παροχή δικαιώµατος διαµονής σε ειδικές κατηγορίες προσώπων που 
δεν είναι επιλέξιµα για διεθνή προστασία αλλά τα οποία δεν µπορούν, ωστόσο, να 
επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους. Αυτού του είδους οι νοµιµοποιήσεις σχετίζονται 
πολλές φορές µε την πολιτική του ασύλου. Μερικά κράτη µέλη εφάρµοσαν στοχοθετηµένα 
προγράµµατα νοµιµοποίησης αυτού του είδους που αφορούσαν αποκλειστικά οµάδες 
αιτούντων άσυλο από χώρες από τις οποίες είχαν σηµαντικές εισροές, αλλά που βρίσκονταν 
στην επικράτειά τους για µεγάλο χρονικό διάστηµα (για παράδειγµα πρόσφυγες από τον 
πόλεµο στην πρώην Γιουγκοσλαβία). 

Ορισµένα κράτη µέλη είναι έτοιµα να εφαρµόσουν νοµιµοποιήσεις “τετελεσµένου 
γεγονότος”. Μερικά εφάρµοσαν ενιαία µέτρα άπαξ, άλλα όµως χρειάστηκε να εφαρµόσουν 
τέτοια µέτρα πιο συχνά. Τα προγράµµατα “τετελεσµένου γεγονότος” αφορούν τη 
νοµιµοποίηση παράνοµων µεταναστών, συνήθως εκείνων που ήδη απασχολούνται παράνοµα. 
Το γεγονός ότι χρειάζεται να γίνονται τέτοιες νοµιµοποιήσεις τονίζει την ύπαρξη δυναµικής 
παραοικονοµίας σε πολλά κράτη µέλη και ότι έχουν εν µέρει οικονοµικά κίνητρα. Παρόµοιες 
νοµιµοποιήσεις που διενεργήθηκαν σε συγκεκριµένο κράτος µέλος καθοδηγήθηκαν 
ουσιαστικά από εργοδότες, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι µερικοί τοµείς, κυρίως οι οικιακές 
υπηρεσίες, κατέληξαν να εξαρτώνται από παράνοµη εργασία που ευκταίο είναι να ενταχθεί 
στη νόµιµη οικονοµία. Η ανάπτυξη του εν λόγω τοµέα είναι ενδεικτική νέων ανοιγµάτων 
στην αγορά εργασίας, που συνδέονται µε την γήρανση του πληθυσµού και τις νέες ανάγκες 
για υπηρεσίες φροντίδας των ηλικιωµένων. Ευρείας κλίµακας νοµιµοποιήσεις έχουν 
επιπτώσεις σε πολλούς τοµείς της κοινωνίας εφόσον χρειάζεται οι κυβερνήσεις να επιτύχουν 
στήριξη των µέτρων εκ µέρους βασικών φορέων, π.χ. εργοδοτικές και συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, ενώ ταυτόχρονα θεσπίζονται περαιτέρω µέτρα για την αντιµετώπιση της 
παράνοµης µετανάστευσης προκειµένου να διατηρηθεί η δηµόσια στήριξη.  

Η µελέτη εξέτασε την αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων νοµιµοποίησης όχι µόνο 
για τους µετανάστες τους οποίους αφορά, αλλά και για το κράτος. Καταρχήν, επιτρέπουν 
αποτελεσµατικότερη διαχείριση του πληθυσµού, διευκολύνοντας τις κυβερνήσεις να 
αποκτήσουν καλύτερη εικόνα για το ποιοι βρίσκονται στην επικράτειά τους. Χρησιµεύουν 
επίσης στην αντιµετώπιση της παράνοµης εργασίας και στην αύξηση των κρατικών εσόδων 
µέσω της φορολογίας και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης εντάσσοντας τους 
παράνοµους εργαζόµενους στη νόµιµη αγορά εργασίας, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι 
κατορθώνουν να διατηρήσουν ή να βρουν θέση απασχόλησης. Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί 
ότι αµφισβητήθηκε η αποτελεσµατικότητα των νοµιµοποιήσεων στη µείωση του µεγέθους 
της µη ελεγχόµενης αγοράς εργασίας. Αφετέρου, θεωρείται ότι οι νοµιµοποιήσεις 
προσφέρουν, σε κάποιο βαθµό, µία µορφή ενθάρρυνσης της παράνοµης µετανάστευσης. 
Αυτό συνέβη σε ορισµένα κράτη µέλη που εφάρµοσαν προγράµµατα νοµιµοποιήσεων 
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ευρείας κλίµακας και τέτοια µέτρα φαίνονται να ‘αυτοδιαιωνίζονται’ επειδή συνήθως 
χρειάζονται περαιτέρω µέτρα ευρείας κλίµακας µετά από λίγα χρόνια. Μελέτη σχετικά µε 
προγράµµατα νοµιµοποίησης σε οκτώ κράτη µέλη κατέληξε στο συµπέρασµα ότι τα εν λόγω 
προγράµµατα λαµβάνουν χώρα κάθε 6,5 χρόνια, κατά µέσο όρο, αποδεικνύοντας τη συνεχή 
παρουσία του φαινοµένου της µετανάστευσης και τον ανεφοδιασµό ορισµένων ροών 
παράνοµων µεταναστών.  

ΜΕΡΟΣ 2 – ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ  

Υπάρχουν πολλές µορφές παράνοµης µετανάστευσης. Ορισµένοι µετανάστες εισέρχονται 
στην επικράτεια κράτους µέλους παράνοµα, από την ξηρά, τον αέρα ή τη θάλασσα. Μερικοί 
χρησιµοποιούν πλαστά ή παραποιηµένα έγγραφα, άλλοι επιχειρούν να εισέλθουν είτε 
µεµονωµένα είτε χρησιµοποιώντας οργανωµένα εγκληµατικά δίκτυα, που 
δραστηριοποιούνται στις δύο πλέον απεχθείς µορφές παράνοµης µετανάστευσης, κυρίως τα 
δίκτυα των λαθρεµπόρων που ενεργούν για µη ανθρωπιστικούς λόγους και την εκµετάλλευση 
αλλοδαπών µε τη µορφή εµπορίας ανθρώπων. Σηµαντικό ποσοστό των παράνοµα 
διαµενόντων εισέρχονται µε έγκυρη θεώρηση ή υπό καθεστώς εισόδου χωρίς θεώρηση, αλλά 
παρατείνουν την παραµονή τους ή αλλάζουν το σκοπό της παραµονής του χωρίς έγκριση των 
αρχών. Μερικοί, όπως είναι οι αποτυχόντες σε αίτηση για χορήγηση ασύλου, εισέρχονται σε 
καθεστώς παρανοµίας εάν δεν εγκαταλείψουν τη χώρα όταν περατωθούν όλες οι διαδικασίες 
εξέτασης της αίτησης τους για χορήγηση ασύλου.  

Τα προβλήµατα προσδιορισµού του µεγέθους και των χαρακτηριστικών των πληθυσµών που 
µεταναστεύουν και καταγραφής των ροών, τόσο των νοµίµων όσο και των παρανόµων, είναι 
επαρκώς τεκµηριωµένα. Εξ ορισµού, δεδοµένου ότι οι παράνοµοι µετανάστες δεν 
παρουσιάζονται στις αρχές, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί σαφής εικόνα της κλίµακας της 
παράνοµης µετανάστευσης στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εκτιµήσεις για τις 
ροές παράνοµων µεταναστών µπορούν να προκύψουν µόνον από υφιστάµενους δείκτες που 
συνδέονται µε το φαινόµενο, όπως είναι οι αριθµοί των απορριφθεισών εισόδων και 
αποµακρύνσεων, συλλήψεων παρανόµων µεταναστών στα σύνορα ή εντός της χώρας, 
απορριφθεισών αιτήσεων για άσυλο ή άλλων µορφών διεθνούς προστασίας ή αιτήσεων για 
εθνικές διαδικασίες νοµιµοποίησης. Στους αριθµούς αυτούς πρέπει να προστεθεί ο 
σηµαντικός αριθµός εκείνων που δεν υποβάλλουν αίτηση για οιαδήποτε µορφή διεθνούς 
προστασίας, είτε επειδή εισήλθαν νόµιµα είτε επειδή παρατείνουν την παραµονή τους. Από 
τους δείκτες αυτούς, οι εκτιµήσεις για τις ετήσιες εισροές παράνοµης µετανάστευσης στην 
ΕΕ θεωρούνται ότι υπερβαίνουν εξαψήφιο αριθµό. Πιο ακριβή στοιχεία δεν µπορούν να 
θεωρούνται αξιόπιστα. Επιπλέον, οι εκτιµήσεις αυτές δεν προσθέτουν τίποτε στην κατανόηση 
της πολυπλοκότητας της παράνοµης µετανάστευσης και είναι ανοιχτές σε παρερµηνείες. Η 
κλίµακα της παράνοµης µετανάστευσης θεωρείται ωστόσο σηµαντική και η µείωσή της 
αποτελεί πολιτική προτεραιότητα τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Είναι, εποµένως, σηµαντικό να κατανοήσουµε ποιοι είναι οι παράνοµοι µετανάστες 
και γιατί έρχονται στην ΕΕ, ώστε να προσδιορίσουµε αποτελεσµατικές πολιτικές λύσεις για 
την καταπολέµηση του φαινοµένου.  

Η έρευνα για τα γενικά χαρακτηριστικά των παράνοµων µεταναστών είναι πολύ σπάνια. 
Ωστόσο, υπάρχουν στοιχεία που υπονοούν ότι το υψηλότερο ποσοστό των παράνοµα 
διαµενόντων είναι άνδρες ηλικίας µεταξύ 20 και 30 ετών, νέοι κινητικοί και ριψοκίνδυνοι. 
Σηµειώθηκε, µεταξύ των παράνοµων µεταναστών, αύξηση του αριθµού των νέων 
µεταναστριών και πολύ µικρότερο µερίδιο έχουν πιο ηλικιωµένα άτοµα και των δύο φύλων. 
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Κάποια στοιχεία που είναι διαθέσιµα σε κράτη µέλη δείχνουν ότι οι παράνοµοι µετανάστες 
έχουν συνήθως χαµηλή ειδίκευση και, γι’ αυτό, συνήθως δεν καλύπτουν τις ελλείψεις στη 
αγορά δηλωµένης εργασίας. Ωστόσο, άλλη έρευνα αναφέρει ότι όλο και περισσότεροι 
παράνοµοι µετανάστες είναι µορφωµένοι και επιλέγουν να µεταναστεύσουν αναζητώντας 
καλύτερη ζωή. Συνήθως κρύβεται ένα φάσµα κινήτρων πίσω από την απόφαση να έλθει 
κάποιος στην ΕΕ· τα οικονοµικά προβλήµατα δεν είναι ασφαλώς ο µοναδικός παράγοντας. Η 
απόφαση για µετανάστευση βασίζεται σε ατοµική εκτίµηση ορισµένων παραγόντων ώθησης 
όπως είναι η ανεργία ή τα µόνιµα χαµηλά επίπεδα αµοιβών, οι φυσικές ή οικολογικές 
καταστροφές και παραγόντων έλξης όπως είναι ο άτυπος τοµέας και η απασχόληση µε 
υψηλότερα επίπεδα αµοιβών, η πολιτική σταθερότητα, ο σεβασµός του κράτους δικαίου και η 
ουσιαστική προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου και οι διαφορετικές συνθήκες στην 
αγορά εργασίας. Οι παράνοµοι µετανάστες λαµβάνουν τις αποφάσεις τους παρά την ύπαρξη 
διαφόρων άλλων παραγόντων, που έχουν αποτρεπτικό αποτέλεσµα, όπως είναι, µεταξύ 
άλλων, το υψηλό κόστος των υπηρεσιών διευκόλυνσης και ο κίνδυνος σύλληψης και δίωξης 
από τις συνοριακές αρχές.  

Μόλις βρεθούν στην ΕΕ, πολλοί παράνοµοι µετανάστες είναι σε θέση να βρουν εργασία στην 
παραοικονοµία, πράγµα που αποδεικνύει ότι υπάρχει σαφής σύνδεση µεταξύ παράνοµων 
µεταναστών και της µη ελεγχόµενης αγοράς εργασίας. Στην ΕΕ, η σκιώδης οικονοµία 
εκτιµάται ότι κυµαίνεται µεταξύ 7-16% του ΑΕΠ της ΕΕ6, αν και αυτή δεν συνίσταται, κατά 
κανέναν τρόπο, εξ ολοκλήρου από παράνοµους µετανάστες. Οι παράνοµοι µετανάστες 
εργάζονται κυρίως σε κλάδους χαµηλής ειδίκευσης όπως είναι οι κατασκευές, η γεωργία, η 
τροφοδοσία ή οι υπηρεσίες καθαρισµού και οι οικιακές εργασίες, για να επιβιώσουν. Πολλές 
φορές προσλαµβάνονται για τις ακάθαρτες, επικίνδυνες και απαιτητικές εργασίες (3 D – jobs, 
dirty, dangerous and demanding work), που δεν αναλαµβάνει το εγχώριο εργατικό δυναµικό. 
Η τάση να απασχολούνται οι παράνοµοι µετανάστες στη χαµηλής ειδίκευσης σκιώδη 
οικονοµία δεν οφείλεται µόνο στο γεγονός ότι δεν έχουν το κατάλληλο καθεστώς, τα 
προσόντα ή τις απαιτούµενες γλωσσικές δεξιότητες για άλλες θέσεις απασχόλησης. Οι 
εξειδικευµένοι παράνοµοι µετανάστες µπορεί να βρουν δυσκολίες να εργαστούν στον κλάδο 
στον οποίο έχουν ειδικευτεί όχι µόνο επειδή δεν διαθέτουν άδεια εργασίας αλλά και επειδή τα 
προσόντα τους δεν αναγνωρίζονται στην ΕΕ. Οι άνθρωποι αυτοί εργάζονται παράνοµα σε 
κλάδους χαµηλής ειδίκευσης σε κάποιο κράτος µέλος επειδή δεν διαθέτουν τα κατάλληλα 
έγγραφα και συνήθως ο µισθός είναι πολύ υψηλότερος του αντίστοιχου από την 
εξειδικευµένη εργασία τους στη χώρα καταγωγής τους. 

2.1 Επίπτωση των διµερών συµφωνιών εργασίας στις παράνοµες µεταναστευτικές 
ροές  

Καταρχήν, είναι σηµαντική η διάκριση µεταξύ των διµερών συστηµάτων που δέχονται 
εποχικούς εργαζόµενους και εκείνων που δέχονται προσωρινούς ή µόνιµους εργαζόµενους. 
Πολλά από τα αρχικά συστήµατα που δέχονταν τους τελευταίους σχεδιάστηκαν κυρίως για 
να αντιµετωπισθούν ελλείψεις στην αγορά εργασίας. Τα συστήµατα αυτά θεωρούνται από 
ορισµένα κράτη µέλη ότι είχαν ως αποτέλεσµα την αύξηση της µεταναστευτικής πίεσης, 
λόγω του γεγονότος ότι πολλοί από εκείνους που έγιναν δεκτοί κατέστησαν µόνιµοι κάτοικοι 
και στη συνέχεια υπέβαλαν αιτήσεις για επανένωση των οικογενειών τους. 

                                                 
6 Ψήφισµα του Συµβουλίου για τη µετατροπή της παράνοµης εργασίας σε νόµιµη απασχόληση, 

Οκτώβριος 2003. 
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Για τα κράτη µέλη που υπέγραψαν διµερείς συµφωνίες µε κίνητρο, εν µέρει, τη µείωση των 
παράνοµων µεταναστευτικών ροών, οι εκτιµήσεις της επίπτωσης είναι ανάµικτες. Τα 
περισσότερα δεν βλέπουν άµεση σύνδεση µεταξύ της θέσπισης διµερών συστηµάτων και της 
µείωσης των παράνοµων µεταναστευτικών ροών. Πολλά κράτη δυσκολεύτηκαν να 
προσδιορίσουν την επίπτωση των διµερών συµφωνιών στις παράνοµες µεταναστευτικές ροές, 
καθώς συχνά υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες που συµβάλλουν στη µείωση της 
παράνοµης µετανάστευσης. Σε αρκετά κράτη µέλη, τα διµερή συστήµατα θεσπίστηκαν πολύ 
πρόσφατα και, γι’ αυτό, είναι πολύ νωρίς να εκτιµηθεί κατά πόσον τα µέτρα αυτά είχαν 
σταθερή επίπτωση στη µείωση των παράνοµων ροών. Μερικοί διαπίστωσαν ότι η υπογραφή 
διµερών συµφωνιών καθαυτή δεν µείωσε την παράνοµη µετανάστευση, αλλά µάλλον 
συνέδραµε την ανάπτυξη της συνεργασίας µε τρίτες χώρες σε θέµατα µετανάστευσης 
γενικώς.  

Μόνον ένα κράτος µέλος θεωρεί ότι η θέσπιση διµερών συστηµάτων εργασίας είχε άµεση 
επίπτωση στη µείωση των παράνοµων µεταναστευτικών ροών. Ωστόσο, στην περίπτωση 
αυτή, η επίπτωση δεν µπορεί να αποδοθεί µόνο στα εν λόγω διµερή συστήµατα, επειδή 
προσφέρθηκαν ως κίνητρο για την υπογραφή συµφωνιών επανεισδοχής, και αποτελούσαν 
µέρος δέσµης µέτρων για τη διευκόλυνση της συνεργασίας µε τρίτες χώρες, που περιλάµβανε 
και οικονοµική βοήθεια, αστυνοµική συνεργασία, εκπαίδευση και ενίσχυση της ικανότητας. 
Επιπλέον, την περίοδο κατά την οποία µειώθηκαν οι παράνοµες ροές, θεωρήθηκε γενικώς ότι 
υπήρξε συνολική µείωση της παράνοµης µετανάστευσης προς την ΕΕ.  

Πρέπει να αναγνωριστεί ότι θα υπάρχει παράνοµη µετανάστευση όποιοι νόµιµοι δίαυλοι και 
να δηµιουργηθούν εφόσον θα υπάρχουν πάντα κάποιοι παράγοντες έλξης ή ώθησης που δεν 
επηρεάζονται από αυτούς. Κάποιοι από τους µετανάστες που επιθυµούν να έλθουν στην ΕΕ 
δεν θα είναι επιλέξιµοι να συµµετάσχουν σε τέτοια συστήµατα, ή τα συστήµατα δεν θα 
διαθέτουν επαρκή ικανότητα ώστε να καταστεί δυνατή η συµµετοχή όλων όσων το 
επιθυµούν. Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, οι λόγοι για τους οποίους οι µετανάστες 
αποφασίζουν να έλθουν στην ΕΕ είναι πολυσύνθετοι, και δεν έχουν µόνον οικονοµικά 
κίνητρα. Μερικοί µετανάστες που καταλήγουν να διαµένουν παράνοµα σε κράτη µέλη 
εγκατέλειψαν τις χώρες τους για λόγους που σχετίζονται µε πολέµους ή αστάθεια στη χώρα 
καταγωγής τους, αλλά δεν διαθέτουν, ατοµικά, ό,τι χρειάζεται για ανθρωπιστική προστασία.  

Συνοπτικά, η επίπτωση των διµερών συµφωνιών εργασίας στις παράνοµες µεταναστευτικές 
ροές εξαρτάται, σε κάποιο βαθµό, από τα κίνητρα που υπάρχουν πίσω από το σύστηµα. 
Ακόµη και γι’ αυτά τα συστήµατα που έχουν βασικό στόχο τη µείωση των παράνοµων 
µεταναστευτικών ροών, δεν είναι δυνατόν να αποµονωθεί τελικά η επίπτωσή τους, δεδοµένου 
ότι ενέχονται πολλοί παράγοντες.  

2.2 Επίπτωση της πολιτικής θεωρήσεων στις παράνοµες µεταναστευτικές ροές  

Εκτός από τις διµερείς συµφωνίες εργασίας, τα περισσότερα κράτη µέλη και τα νέα κράτη 
µέλη έχουν περιορισµένη εµπειρία στη χρήση άλλων µέτρων νόµιµης µετανάστευσης για τη 
µείωση των παράνοµων µεταναστευτικών ροών. Ένας τρόπος µε τον οποίο ρυθµίζονταν, εκ 
παραδόσεως, οι µεταναστευτικές ροές ήταν µέσω της πολιτικής θεωρήσεων. Μετά την 
έναρξη ισχύος της συνθήκης του Άµστερνταµ (1999), η Κοινότητα έχει αρµοδιότητα στην 
πολιτική θεωρήσεων στα κράτη µέλη (εξαιρουµένων του ΗΒ και της Ιρλανδίας). Αυτό 
περιλαµβάνει συµφωνία για κατάλογο τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υποχρεούνται ή 
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απαλλάσσονται των απαιτήσεων θεώρησης7. Η απόφαση αυτή λαµβάνεται κατόπιν 
“ενδελεχούς κατά περίπτωση αξιολόγησης πολλών κριτηρίων που συνδέονται µεταξύ άλλων µε 
την παράνοµη µετανάστευση, τη δηµόσια τάξη και την ασφάλεια καθώς επίσης και µε τις 
εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ µε τρίτες χώρες, ενώ ταυτόχρονα λαµβάνει υπόψη την περιφερειακή 
συνοχή και αµοιβαιότητα”. 

Τροποποίηση των καταλόγων αυτών αποφασίζεται µε ειδική πλειοψηφία από το Συµβούλιο 
κατόπιν πρότασης της Επιτροπής και διαβούλευσης µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αφότου 
καταρτίστηκαν αυτοί οι κατάλογοι, ελάχιστες χώρες έχουν µεταφερθεί από τον έναν 
κατάλογο στον άλλο. Το 2000, η Επιτροπή πρότεινε να µεταφερθούν η Βουλγαρία και η 
Ρουµανία από τον αρνητικό στο θετικό κατάλογο ως αναγνώριση των στενότερων σχέσεων 
µεταξύ των χωρών αυτών και της ΕΕ, και στο πνεύµα της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
πολιτών. Το Συµβούλιο συµφώνησε τον Μάρτιο του 2001, αφού έλαβε υπόψη του δύο 
λεπτοµερείς εκθέσεις σχετικά µε τα µέτρα που ελήφθησαν για την καταπολέµηση των 
παράνοµων µεταναστευτικών ροών, τους συνοριακούς ελέγχους και την πολιτική 
θεωρήσεων. Οι περιορισµοί θεωρήσεων ήρθησαν από τον Ιανουάριο του 2002. 

Τον Μάρτιο 2003, το Συµβούλιο αποφάσισε8 να µετακινήσει το Εκουαδόρ από το θετικό 
κατάλογο στον κατάλογο των τρίτων χωρών των οποίων οι υπήκοοι πρέπει να διαθέτουν 
θεώρηση όταν διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα. Η απόφαση βασίστηκε καταρχήν σε 
εκτιµήσεις σχετικές µε αποδεδειγµένους κινδύνους παράνοµης µετανάστευσης, 
υποστηριζόµενες από στοιχεία και στατιστικές κρατών µελών. Η επίπτωση της απόφασης 
αυτής δεν έχει ακόµη εκτιµηθεί λόγω του ότι εφαρµόστηκε για µικρό χρονικό διάστηµα. Η 
αξιολόγηση θα είναι ουσιαστική και θα επιβεβαιώσει κατά πόσον υπάρχει ή όχι άµεση 
σύνδεση µεταξύ της επιβολής απαιτήσεων θεώρησης και επιβράδυνσης του ρυθµού της 
παράνοµης µετανάστευσης. Αντίθετα, φαίνεται πολύ δύσκολο να αποδειχτεί σύνδεση µεταξύ 
της άρσης των απαιτήσεων θεώρησης και επακόλουθης αύξησης της παράνοµης 
µετανάστευσης. Οι εµπειρίες ήταν διαφορετικές και φαίνεται να δείχνουν ότι υπάρχουν 
πολλοί άλλοι παράγοντες που µπορούν να διαδραµατίσουν ρόλο, δυσµενή ή ευνοϊκό, για την 
αύξηση των ροών.  

Όσον αφορά την πολιτική θεωρήσεων των τρίτων χωρών, αξιοσηµείωτο παράδειγµα αποτελεί 
η αλλαγή στα καθεστώτα θεωρήσεων που έκανε η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, που ήταν βασική 
χώρα διέλευσης για την παράνοµη µετανάστευση στην ΕΕ. Όταν οι αρχές θέσπισαν 
καθεστώτα θεώρησης για Ιρανούς και Τούρκους υπηκόους, αυτό οδήγησε σε σηµαντική 
µείωση του αριθµού των µεταναστών των εν λόγω εθνικοτήτων που εισέρχονται παράνοµα 
στην ΕΕ µέσω Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.  

2.3 Επίπτωση της συνεργασίας µε τρίτες χώρες στις παράνοµες µεταναστευτικές 
ροές 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Τάµπερε και πολλά επόµενα Ευρωπαϊκά Συµβούλια 
υπογράµµισαν την ανάγκη για συνολική προσέγγιση της µετανάστευσης, εξετάζοντας 
ζητήµατα σχετικά µε τα δικαιώµατα του ανθρώπου, την πολιτική και την ανάπτυξη σε χώρες 
και περιφέρειες καταγωγής και διέλευσης. Η εταιρική σχέση µε τρίτες χώρες θεωρήθηκε ένα 
από τα βασικά στοιχεία για την επιτυχία τέτοιας πολιτικής. Μετά το Τάµπερε, η Επιτροπή 
κατέβαλε ειδική προσπάθεια για να ενσωµατώσει τη µεταναστευτική πολιτική στις 

                                                 
7 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συµβουλίου. 
8 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 453/2003 του Συµβουλίου της 6.3.2003, ΕΕ L 69 της 13.3.2003. 
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εξωτερικές πολιτικές και προγράµµατα της ΕΕ. Η Ανακοίνωση για την ενσωµάτωση των 
θεµάτων της µετανάστευσης στις σχέσεις µε τις τρίτες χώρες9 έδωσε έµφαση στη δυναµική 
της µεγαλύτερης συνέργιας µεταξύ πολιτικών για την µετανάστευση και την ανάπτυξη. Τα 
Ευρωπαϊκά Συµβούλια της Σεβίλλης και της Θεσσαλονίκης έδωσαν αµφότερα ιδιαίτερη 
προσοχή στις προσπάθειες που θα χρειαστεί να καταβάλουν οι τρίτες χώρες για την 
καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης. Το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων της 
8ης ∆εκεµβρίου 2003 εφάρµοσε µηχανισµό παρακολούθησης και αξιολόγησης. Η Επιτροπή 
καλείται να υποβάλει κάθε χρόνο έκθεση για τη συνεργασία µε τρίτες χώρες και η πρώτη 
έκθεση αναµένεται στο τέλος του 2004. Η έκθεση θα περιλαµβάνει επισκόπηση των 
προσπαθειών των τρίτων χωρών για την καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης και 
την τεχνική και οικονοµική υποστήριξη της ΕΕ και των κρατών µελών της. 

Η συνεργασία τρίτων χωρών είναι ζωτικής σηµασίας για την µείωση των παράνοµων 
µεταναστευτικών ροών και, στο πλαίσιο αυτό, είναι σηµαντική η αξιολόγηση της επίπτωσης 
των διαφόρων µέτρων και κινήτρων που χρησιµοποιήθηκαν. Η εµπειρία των κρατών µελών 
και των νέων κρατών µελών στη βελτίωση της συνεργασίας µε τρίτες χώρες µε σκοπό τον 
έλεγχο των παράνοµων µεταναστευτικών ροών µε άτυπα µέσα φαίνεται περιορισµένη. 
Ορισµένα θεώρησαν πιο αποτελεσµατικό να υπογράψουν συµφωνίες αστυνοµικής 
συνεργασίας ή συνοριοφυλακής, στις οποίες περιλαµβάνεται ένα στοιχείο επανεισδοχής 
µάλλον παρά τυπικές συµφωνίες επανεισδοχής. Οι συµφωνίες αυτές επέτρεψαν στα κράτη 
µέλη να αναπτύξουν χρήσιµους µηχανισµούς για την ανταλλαγή πληροφοριών και κοινής 
κατάρτισης, που δεν χρειάζονταν την εφαρµογή κινήτρων. Οι συµφωνίες περιέχουν συχνά 
διάταξη για την παροχή τεχνικής υποστήριξης που αποδείχτηκε πολύ χρήσιµη σε πρακτικό 
επίπεδο. Άλλα κράτη µέλη ξεκίνησαν άτυπη συνεργασία µε χώρες διέλευσης για την 
αντιµετώπιση συγκεκριµένων ροών από τρίτες χώρες χωρίς να έχουν συνταχθεί επίσηµες 
συµφωνίες επανεισδοχής. Η ad hoc συνεργασία µπορεί κατ’ αυτόν τον τρόπο να παραγάγει 
επωφελή αποτελέσµατα ως ανταπόκριση σε συγκεκριµένες ροές από χώρες οι οποίες αλλιώς 
θα δίσταζαν να συνάψουν επίσηµες συµφωνίες επανεισδοχής. Τα κράτη µέλη και τα νέα 
κράτη µέλη δραστηριοποιήθηκαν επίσης στην υπογραφή επίσηµων και άτυπων συµφωνιών 
επανεισδοχής µε τρίτες χώρες για να διευκολύνουν τη διαδικασία επιστροφής. Στο πλαίσιο 
των επίσηµων, εθνικών διαπραγµατεύσεων επανεισδοχής, εφόσον αποτελεί διεθνή 
υποχρέωση των τρίτων χωρών για επανεισδοχή των υπηκόων τους, τα κράτη µέλη δεν είναι 
έτοιµα να προσφέρουν κίνητρα σε τρίτες χώρες για να υπογράψουν συµφωνίες για το σκοπό 
αυτό. Ωστόσο, ορισµένα κράτη µέλη είναι έτοιµα να το πράξουν σε περιπτώσεις όπου οι 
συµφωνίες επανεισδοχής αφορούν τόσο τους δικούς τους υπηκόους όσο και υπηκόους τρίτων 
χωρών, καθώς αναγνωρίζεται ότι η υπογραφή συµφωνιών επανεισδοχής είναι γενικώς πιο 
συµφέρουσα για τα κράτη µέλη από ό,τι για τις τρίτες χώρες. Μεταξύ των διαφόρων τύπων 
κινήτρων που προσφέρονται είναι τεχνική υποστήριξη και βοήθεια για τον έλεγχο των 
µεταναστευτικών ροών, κατάρτιση συνοριοφυλάκων και αστυνοµική συνεργασία, και παροχή 
τεχνολογίας και εξοπλισµού, στοιχεία που συµβάλλουν στην ικανότητα των τρίτων χωρών να 
διαχειρίζονται τις µεταναστευτικές ροές. Η παροχή κινήτρων δεν περιλαµβάνεται συνήθως 
στο κείµενο των συµφωνιών επανεισδοχής καθαυτών, προκειµένου να εξασφαλίζεται ότι η 
εφαρµογή των συµφωνιών δεν εξαρτάται από τα κίνητρα. Ένα κράτος µέλος πρόσφερε 
διµερείς εργασιακές ποσοστώσεις σε τρίτες χώρες. Η επίπτωση της πολιτικής αυτής 
αναλύθηκε προηγουµένως στην παράγραφο 1.4.  

∆εδοµένης της τρέχουσας κατάστασης των διαπραγµατεύσεων, µπορεί να απαιτείται 
διαφορετική προσέγγιση των κινήτρων για την υπογραφή κοινοτικών συµφωνιών 

                                                 
9 COM(2002) 703 της 3.12.2002. 
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επανεισδοχής. Στην πορεία των διαπραγµατεύσεων, οι τρίτες χώρες ζητούν, µεταξύ άλλων, 
καλύτερη ενσωµάτωση των υπηκόων τους στα ευρωπαϊκά κράτη µέλη, άρση των 
περιορισµών θεωρήσεων, διευκόλυνση των θεωρήσεων για ορισµένες κατηγορίες προσώπων, 
ποσοστώσεις για µόνιµους ή εποχικούς εργαζόµενους. Τα κίνητρα που παρασχέθηκαν µέχρι 
στιγµής για τη σύναψη κοινοτικών συµφωνιών περιλαµβάνουν διευκόλυνση θεωρήσεων, 
συνεργασία για την επιβολή της νοµοθεσίας και οικονοµική και τεχνική υποστήριξη. Τα 
πλεονεκτήµατα αυτών των κινήτρων θα εξεταστούν λεπτοµερέστερα στην επόµενη έκθεση 
της Επιτροπής σχετικά µε τις προτεραιότητες για την επιτυχή ανάπτυξη κοινής πολιτικής 
επανεισδοχής. Ωστόσο, είναι σαφές ότι θα απαιτηθεί ένα ευέλικτο φάσµα κινήτρων 
προκειµένου να εξασφαλιστούν οι µελλοντικές συµφωνίες.  

Οι γειτονικές χώρες της ΕΕ αντιµετωπίζουν όλο και περισσότερα προβλήµατα 
µετανάστευσης. Η παρουσία ολοένα αυξανόµενου αλλοδαπού πληθυσµού µπορεί να 
οδηγήσει σε κοινωνικές εντάσεις στο εσωτερικό αυτών των χωρών και οι χώρες υποδοχής 
υποχρεούνται να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη διαχείριση της µετανάστευσης. Τα 
ζητήµατα των χωρών διέλευσης µεταναστών και των γειτονικών χωρών που καθίστανται 
χώρες προορισµού συζητήθηκαν µεταξύ της ΕΕ και των ενδιαφεροµένων τρίτων χωρών. Η 
ΕΕ παρέχει και προβλέπει περαιτέρω τεχνική και οικονοµική βοήθεια στο πλαίσιο των 
σχετικών κοινοτικών προγραµµάτων (TACIS, MEDA, ENEAS) προς στήριξη των χωρών 
αυτών στις προσπάθειες που καταβάλλουν για να διαχειριστούν καλύτερα τη µετανάστευση, 
συµπεριλαµβανοµένης αποτελεσµατικής και προληπτικής πολιτικής για την καταπολέµηση 
της παράνοµης µετανάστευσης. Επιπλέον, το Μέσο για τους Νέους Γείτονες που αναπτύσσει 
σήµερα η Επιτροπή για να προωθήσει τη διασυνοριακή συνεργασία περιλαµβάνει τη 
διαχείριση της µετανάστευσης ως ένα από τα πεδία προτεραιότητας για τη συνεργασία. 
Ορισµένες γειτονικές χώρες έχουν αναπτύξει σχέδια δράσης ειδικά στοχοθετηµένα στην 
παράνοµη µετανάστευση και η ΕΕ είναι έτοιµη να υποστηρίξει την εφαρµογή τους.  

ΜΕΡΟΣ 3 – ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

3.1 Ενίσχυση της διαβούλευσης και της ανταλλαγής πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ  

Η µελέτη αποκάλυψε ότι υπάρχει σαφής έλλειψη αξιόπιστων και συγκρίσιµων δεδοµένων 
σε επίπεδο ΕΕ. Έχουν ήδη ληφθεί µέτρα για τη βελτίωση της συλλογής και ανάλυσης των 
κοινοτικών στατιστικών. Η Επιτροπή επιχειρεί τώρα να εκπονήσει ετήσια στατιστική έκθεση 
για τη µετανάστευση που περιλαµβάνει στατιστική ανάλυση των κύριων µεταναστευτικών 
τάσεων στα κράτη µέλη. Με βάση το σχέδιο δράσης για κοινοτικές στατιστικές στον τοµέα 
της µετανάστευσης10, τον Ιούνιο του 2004 θα προωθηθεί πρόταση κανονισµού της ΕΕ για τη 
συλλογή κοινοτικών στατιστικών για τη µετανάστευση, την ιθαγένεια και το άσυλο, και θα 
ακολουθήσει σειρά µέτρων εφαρµογής. 

Τα πορίσµατα της µελέτης απεικονίζουν την ανάγκη για πιο εντατική και στοχοθετηµένη 
χρήση της διαβούλευσης και της ανταλλαγής πληροφοριών σε συγκεκριµένους τοµείς που 
έχουν σηµαντική επίπτωση σε αρκετά κράτη µέλη ή στην ΕΕ συνολικά. Στην ανακοίνωσή 
της του Νοεµβρίου 2000 για την Κοινοτική Πολιτική Μετανάστευσης11, η Επιτροπή υπέβαλε 
πρόταση για την αντιµετώπιση της συγκεκριµένης ανάγκης, και έδωσε περαιτέρω 

                                                 
10 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υποβολή σχεδίου 

δράσης για τη συλλογή και ανάλυση κοινοτικών στατιστικών στον τοµέα της µετανάστευσης. 
COM(2003) 179. 

11 COM(2000) 757 τελικό της 22.11.2000. 
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λεπτοµέρειες στις δύο Ανακοινώσεις του 200112. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάακεν το 
2001 ζήτησε ρητά αυξηµένη ανταλλαγή πληροφοριών στον τοµέα της µετανάστευσης και του 
ασύλου. Ανταποκρινόµενη σε αυτήν την πρόσκληση, η Επιτροπή συγκρότησε το 2002 οµάδα 
εµπειρογνωµόνων, γνωστή ως “Επιτροπή για τη Μετανάστευση και το Άσυλο” για να 
καθοδηγήσει µία διαδικασία κοινοποίησης και διαβούλευσης για τη διάδοση ορθών 
πρακτικών και την επίτευξη µεγαλύτερης σύγκλισης των πολιτικών ασύλου και 
µετανάστευσης. Η Επιτροπή για τη Μετανάστευση και το Άσυλο συνέρχεται τακτικά.  

Οι ρυθµίσεις αυτές συµπληρώνονται από το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Μετανάστευσης που 
αποσκοπεί στην ενίσχυση συστηµατικής βάσης για την παρακολούθηση και την ανάλυση του 
πολυδιάστατου φαινοµένου της µετανάστευσης και του ασύλου καλύπτοντας διάφορες 
διαστάσεις του – πολιτική, νοµική, δηµογραφική, οικονοµική, κοινωνική, και εντοπίζοντας 
βασικές αιτίες του. Η διαθέσιµη ή επεξεργασµένη πληροφόρηση αποσκοπεί να συνδράµει την 
παροχή στην Κοινότητα και τα κράτη µέλη της µιας συνολικής άποψης για την κατάσταση 
της µετανάστευσης και του ασύλου όταν, στα αντίστοιχα πεδία αρµοδιότητάς τους, 
αναπτύσσουν πολιτικές, λαµβάνουν αποφάσεις ή αποφασίζουν να δράσουν. Το αρχικό 
πιλοτικό σχέδιο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Θεσσαλονίκης, τον Ιούνιο 
2003. Μετά την αξιολόγησή του, το 2004, η Επιτροπή θα εξετάσει τη δυνατότητα 
δηµιουργίας µόνιµης δοµής µε κατάλληλη νοµική βάση έχοντας πάντα υπόψη την παράλληλη 
πρωτοβουλία που εξετάζεται στο πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρώπης. 
Έγιναν κι άλλα βήµατα για την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών σε συγκεκριµένους 
τοµείς, κυρίως η δηµιουργία δικτύου Εθνικών Σηµείων Επαφής για την Ενσωµάτωση. Το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Θεσσαλονίκης επικύρωσε την πρωτοβουλία αυτή τονίζοντας τη 
σηµασία της ανάπτυξης της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών εντός του δικτύου 
µε στόχο κυρίως την ενίσχυση του συντονισµού των σχετικών πολιτικών σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Αµέσως µετά, τα εθνικά σηµεία επαφής συµφώνησαν για ένα εντατικό 
πρόγραµµα εργασίας που αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών και τις ορθές πρακτικές σε 
τρεις τοµείς πολιτικής, συγκεκριµένα, προγράµµατα εισαγωγής για τους νεοαφιχθέντες 
µετανάστες, γλωσσική κατάρτιση και συµµετοχή των µεταναστών στην κοινωνία των 
πολιτών και στην πολιτιστική και πολιτική ζωή. Αποφάσισαν να συντάξουν εγχειρίδιο 
ενσωµάτωσης για επαγγελµατίες και αρµόδιους για τη χάραξη πολιτικής. Οι εξελίξεις αυτές 
θα υπογραµµιστούν στην πρώτη Ετήσια Έκθεση για τη µετανάστευση και την ενσωµάτωση 
που ετοιµάζει η Επιτροπή.  

Στον τοµέα της παράνοµης µετανάστευσης ελήφθησαν κι άλλα µέτρα για την ενίσχυση της 
ανταλλαγής πληροφοριών. Οι πρωτοβουλίες αυτές εστιάζονται στην ανταλλαγή 
επιχειρησιακών πληροφοριών στο πλαίσιο της ad hoc οµάδας εργασίας του Συµβουλίου, 
CIREFI. ∆ηµιουργήθηκε σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης για την ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά µε τη λαθροµετανάστευση και τις διαδροµές που χρησιµοποιούν οι µεταφορείς 
λαθροµεταναστών. Το σύστηµα αυτό θα επικαιροποιηθεί µε τη δηµιουργία “ασφαλούς 
ηλεκτρονικού δικτύου πληροφόρησης και συντονισµού για τις εθνικές υπηρεσίες διαχείρισης 
των µεταναστευτικών ροών”13.  

Η Επιτροπή προτίθεται να ενισχύσει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη διαβούλευση 
σύµφωνα µε τις προτεραιότητες που ορίζονται παραπάνω στο πλαίσιο της Επιτροπής για τη 
Μετανάστευση και το Άσυλο. Σε µεταγενέστερο στάδιο – υπό το πρίσµα περαιτέρω 
εµπειρίας µε την εν λόγω διαδικασία – θα εξεταστεί η χρησιµότητα της πρότασης για 

                                                 
12 COM(2001) 387 τελικό και COM(2001) 710 τελικό. 
13 COM(2003) 727 τελικό της 25.11.2003. 
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συγκεκριµένη νοµική βάση προκειµένου να συγκεκριµενοποιηθεί η λειτουργία της και να 
εξασφαλιστεί η συνοχή και η συµπληρωµατικότητα µεταξύ των διαφόρων φόρουµ. 

3.2 Ανάπτυξη νέων πολιτικών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της κοινής 
µεταναστευτικής πολιτικής  

3.2.1. Για τη νόµιµη µετανάστευση 

Όλα τα κράτη µέλη διαθέτουν διαύλους για την εισδοχή οικονοµικών µεταναστών, ιδίως 
για υπηκόους τρίτων χωρών µε συγκεκριµένες δεξιότητες. Τα περισσότερα κράτη µέλη 
υποφέρουν από ελλείψεις εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού και αναπτύσσουν ειδικά 
συστήµατα πρόσληψης, όπως αποδεικνύουν οι µελέτες περιπτώσεων στη Γερµανία και το 
ΗΒ. Σε κάποιο βαθµό, τα συγκεκριµένα κράτη µέλη βρίσκονται σε ανταγωνισµό µεταξύ τους 
για την πρόσληψη κατάλληλου εργατικού δυναµικού από τρίτες χώρες. Η Επιτροπή πιστεύει 
ότι λόγω της δηµογραφικής παρακµής και της γήρανσης του πληθυσµού, η πρόσληψη 
εργαζοµένων, υπηκόων τρίτων χωρών και η µετανάστευση στην ΕΕ για οικονοµικούς λόγους 
πιθανόν να συνεχιστεί και να αυξηθεί. Αφετέρου, οι τρίτες χώρες ζητούν επανειληµµένα 
νόµιµους διαύλους µετανάστευσης. Ωστόσο, η προταθείσα οδηγία της ΕΕ για το 
συγκεκριµένο θέµα14 που κατατέθηκε το 2001 δεν είχε καµία στήριξη από το Συµβούλιο. Γι’ 
αυτό, πρέπει να εξεταστούν ορισµένα βασικά ερωτήµατα προκειµένου να καταστεί 
κατανοητό κατά πόσον ή όχι το θέµα της εισδοχής οικονοµικών µεταναστών πρέπει να 
ρυθµιστεί σε επίπεδο ΕΕ. Τα θέµατα που πρέπει να διευκρινιστούν περιλαµβάνουν το βαθµό 
εναρµόνισης που θα αποτελεί το στόχο, το πεδίο εφαρµογής της πρότασης και το κατά πόσον 
ή όχι πρέπει να διατηρηθεί η αρχή της κοινοτικής προτίµησης για την εγχώρια αγορά 
εργασίας. Σε ό,τι αφορά την Επιτροπή, οι απαντήσεις στα ερωτήµατα αυτά πρέπει να 
στηρίζονται σε δύο βασικές αρχές: αφενός, το σχέδιο Συνταγµατικής Συνθήκης που 
επιβεβαιώνει την ευρωπαϊκή αρµοδιότητα στη µεταναστευτική πολιτική, αλλά αφήνει τον 
καθορισµό του αριθµού των µεταναστών που θα γίνουν δεκτοί στα κράτη µέλη και, 
αφετέρου, η ανάγκη που υπάρχει κάθε µέτρο που λαµβάνεται στον τοµέα αυτό να βασίζεται 
σε αποκλειστικά κριτήρια που είναι η προστιθέµενη αξία της λήψης του µέτρου σε επίπεδο 
ΕΕ.  

Η Επιτροπή σχεδιάζει να ξεκινήσει, στη διάρκεια του έτους, µία ενιαία διαδικασία 
διαβούλευσης για το θέµα αυτό, που θα βοηθήσει να απαντηθούν τα ερωτήµατα αυτά. Ως 
πρώτο βήµα θα υποβληθεί, στη διάρκεια του έτους, Πράσινο Βιβλίο που θα αποτελεί 
επισκόπηση των επιλογών της Επιτροπής για το σχέδιο οδηγίας και θα επανεξετάζει τις 
δυσκολίες που ανέκυψαν στο Συµβούλιο. Θα οργανωθεί δηµόσια συνεδρίαση στα τέλη του 
2004 όπου θα συµµετέχουν όλοι οι ενδιαφερόµενοι: θεσµικοί, οικονοµικοί και µη 
κυβερνητικοί οργανισµοί.  

Η µελέτη έδειξε ότι τα ευρείας κλίµακας µέτρα νοµιµοποίησης που ελήφθησαν από 
ορισµένα κράτη µέλη τους επέτρεψαν, µε µία κίνηση, να αντιµετωπίσουν την παρουσία 
σηµαντικών αριθµών παράνοµων µεταναστών στην επικράτειά τους. Ωστόσο, τέτοια 
προγράµµατα δεν θεωρείται ότι έχουν µακροπρόθεσµη επίπτωση στη µείωση του αριθµού 
των παράνοµων µεταναστών, αντίθετα ίσως και να χρησιµεύουν ως πρόσθετος παράγοντας 
έλξης για παράνοµους µετανάστες, όπως δείχνει η περίπτωση του Βελγίου. Επιπλέον, τέτοια 
ευρείας κλίµακας µέτρα έχουν επιπτώσεις και σε άλλα κράτη µέλη της ΕΕ λόγω της 
κατάργησης των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Ωστόσο, είναι επίσης απαράδεκτο για τα 

                                                 
14  Στο ίδιο. 
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κράτη να επιτρέπουν διαρκή παράνοµη διαµονή σε σηµαντικό αριθµό υπηκόων τρίτων 
χωρών. 

Η Επιτροπή θα µπορούσε να προτείνει την ανάπτυξη κοινής προσέγγισης για τη 
νοµιµοποίηση µε βάση την αρχή ότι τα ευρείας κλίµακας µέτρα νοµιµοποίησης πρέπει να 
αποφεύγονται ή να περιορίζονται σε πολύ εξαιρετικές καταστάσεις. Η µελέτη δίνει βάρος 
στην άποψη ότι οι νοµιµοποιήσεις δεν πρέπει να θεωρούνται τρόπος διαχείρισης ροών επειδή 
στην πραγµατικότητα φαίνονται πολλές φορές ως αρνητική συνέπεια της µεταναστευτικής 
πολιτικής σε άλλους τοµείς. Ωστόσο, χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση των διαδικασιών 
νοµιµοποίησης µε σκοπό τον προσδιορισµό και τη σύγκριση πρακτικών. Λαµβάνοντας 
υπόψη τις δυνητικές συνέπειες των νοµιµοποιήσεων σε άλλα κράτη µέλη, εάν ένα κράτος 
µέλος αποφασίσει να εφαρµόσει ευρύ πρόγραµµα νοµιµοποιήσεων, τα υπόλοιπα πρέπει να 
έχουν ενηµερωθεί πολύ έγκαιρα. Πρέπει επίσης να γίνει διαβούλευση µε άλλα κράτη µέλη ως 
προς την κλίµακα του προβλεπόµενου µέτρου, τον αριθµό των ενδιαφεροµένων, τα κριτήρια 
που θα εφαρµοστούν και την πιθανή επίπτωση σε άλλα κράτη µέλη. Από αυτήν την αµοιβαία 
πληροφόρηση και διαφάνεια θα µπορούσαν να συναχθούν κοινά κριτήρια. Αυτή η ανταλλαγή 
θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο της Επιτροπής για τη Μετανάστευση και το 
Άσυλο. 

Η µελέτη επιβεβαίωσε παραδόξως ότι, όταν η προοπτική ελλείψεων σε ορισµένους τοµείς της 
αγοράς εργασίας στα κράτη µέλη αποκαλύπτει την ανάγκη για νέα µεταναστευτική πολιτική, 
ο δείκτης ανεργίας των υπηκόων τρίτων χωρών, που διαµένουν ήδη στα κράτη µέλη, 
εξακολουθεί να είναι σηµαντικά υψηλός. Η ενίσχυση της ενσωµάτωσης των υπηκόων 
τρίτων χωρών που διαµένουν µόνιµα στα κράτη µέλη είναι πρωταρχικός στόχος για τη 
µεταναστευτική πολιτική της ΕΕ. Είναι επίσης ένα από τα αιτήµατα των τρίτων χωρών στις 
συζητήσεις για µεταναστευτικά θέµατα. Η πλειοψηφία των χωρών αυτών έχουν αναλάβει να 
υποστηρίζουν τα συµφέροντα των υπηκόων τους ακόµη κι εάν ζουν στο εξωτερικό. Οι 
νόµιµοι δίαυλοι µετανάστευσης πρέπει να συµπληρώνονται από µέτρα που προωθούν την 
ενσωµάτωση. Η πρώτη ετήσια έκθεση για τη µετανάστευση και την ενσωµάτωση που θα 
υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ιουνίου 2004, θα περιγράφει τις πρόσφατες 
εξελίξεις στο συγκεκριµένο τοµέα.  

Όσον αφορά την ένταξη στην αγορά εργασίας, η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την 
Απασχόληση παρέχει το πολιτικό πλαίσιο για τις µεταρρυθµίσεις που πρέπει να γίνουν σε 
εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, οι κατευθυντήριες γραµµές του 2003 για την απασχόληση 
καλούν τα κράτη µέλη να προωθήσουν την ένταξη µειονεκτούντων ατόµων στην αγορά 
εργασίας και την καταπολέµηση οιασδήποτε διάκρισης που µπορεί να υφίσταται. Οι νέες 
αυτές κατευθυντήριες γραµµές καθορίζουν ιδίως το στόχο της µείωσης της διαφοράς του 
ποσοστού ανεργίας στους υπηκόους τρίτων χωρών και στους υπηκόους της ΕΕ. Στο 2002 ο 
δείκτης απασχόλησης για τους υπηκόους τρίτων χωρών στην ΕΕ-15 ήταν σηµαντικά 
χαµηλότερος εκείνου των υπηκόων της ΕΕ (52,7% έναντι 64,4%). Η έκθεση για την 
Απασχόληση στην Ευρώπη το 2003 επιβεβαιώνει ότι οι αποκλίσεις αυτές εξακολουθούν να 
είναι σηµαντικές, αν και ποικίλουν σηµαντικά µεταξύ κρατών µελών.  

Η προώθηση της σταθερής ένταξης στην αγορά εργασίας και της µεγαλύτερης κινητικότητας 
στην αγορά εργασίας της ΕΕ αποτελεί µόνιµο θέµα της Στρατηγικής για την Απασχόληση 
προκειµένου να διατηρηθεί η προσφορά εργασίας, να µεγιστοποιηθεί η προσαρµοστικότητα 
και να υπάρχει ανταπόκριση σε τοµεακές και περιφερειακές ελλείψεις. Οι εργαζόµενοι 
µετανάστες θα µπορούσαν να συµβάλουν στην επίτευξη του στόχου αυτού οπότε πρέπει να 
επέλθει περαιτέρω πρόοδος στη διευκόλυνση της κινητικότητας των υπηκόων τρίτων 
χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οδηγία για το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι 
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οποίοι είναι επί µακρόν διαµένοντες, που εκδόθηκε στις 25 Νοεµβρίου 2003, θέσπισε την 
αρχή της κινητικότητας για όσους διέµεναν σε κράτος µέλος πάνω από πέντε χρόνια. Η 
κινητικότητα διευκολύνθηκε επίσης µε την έγκριση της επέκτασης του πεδίου εφαρµογής του 
κανονισµού 1408/71 σε υπηκόους τρίτων χωρών. Ένας βαθµός κινητικότητας προβλέπεται 
επίσης στην πρόταση της Επιτροπής για την εισδοχή αλλοδαπών φοιτητών που θα εγκριθεί 
σύντοµα15 και για την εισδοχή ερευνητών16. Η αρχή αυτή θα µπορούσε να επεκταθεί σε άλλες 
κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών. Επιπλέον, η πρόταση οδηγίας για υπηρεσίες στην 
εσωτερική αγορά πρέπει να διευκολύνει την τοποθέτηση εργαζοµένων που είναι υπήκοοι 
τρίτων χωρών για την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών.  

Η αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων υπηκόων τρίτων χωρών είναι ένα άλλο 
θέµα που θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί. Μία πιθανότητα θα ήταν η αναζήτηση των 
ενδεδειγµένων µέσων για την επέκταση σε όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών των οφελών 
που προκύπτουν από τις οδηγίες για την επαγγελµατική αναγνώριση των προσόντων (αυτό 
αφορά κυρίως την επαγγελµατική αναγνώριση των προσόντων που έχουν αποκτήσει υπήκοοι 
τρίτων χωρών σε άλλα κράτη µέλη ή προσόντα που έχουν αποκτηθεί σε τρίτες χώρες και 
έχουν ήδη αναγνωριστεί από άλλο κράτος µέλος). Επιπλέον της προαναφερόµενης 
αναγνώρισης προσόντων, µπορούν να παρασχεθούν δίοδοι διδασκαλίας που θα τους 
επιτρέψουν να επιτύχουν ισοδύναµα επίπεδα προσόντων χωρίς να χρειαστεί να ξεκινήσουν 
τις σπουδές τους από την αρχή.  

3.2.2. Για την παράνοµη µετανάστευση 

Η µελέτη έδειξε ότι πιθανόν να εµφανιστεί κάποιο επίπεδο παράνοµης µετανάστευσης όποιοι 
κι εάν είναι οι νόµιµοι δίαυλοι που εφαρµόζονται. Γι’ αυτό η καταπολέµηση της παράνοµης 
µετανάστευσης πρέπει να παραµείνει βασικό µέρος της διαχείρισης της µετανάστευσης.  

Η καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης αρχίζει µε προληπτικά µέτρα και την 
κατάργηση των βασικών της κινήτρων. Η αδήλωτη εργασία σε πολλές χώρες ή περιφέρειες 
είναι σηµαντικός παράγων έλξης για την παράνοµη µετανάστευση. Η αντιµετώπιση της µη 
ελεγχόµενης αγοράς εργασίας αποτελεί γι’ αυτόν το λόγο κοινό στόχο που αγγίζει όχι µόνο 
τον τοµέα της µετανάστευσης αλλά και εκείνον της απασχόλησης. Αυτοί που εργάζονται 
στην παραοικονοµία γίνονται πολλές φορές αντικείµενο εκµετάλλευσης και δεν έχουν τα 
δικαιώµατα που έχουν άλλοι εργαζόµενοι. Το πρόβληµα της αδήλωτης εργασίας 
αντιµετωπίζεται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση από το 2001. Το 2003 η 
Επιτροπή υπογράµµισε την ανάγκη εφαρµογής πολιτικής που αποσκοπεί στη µετατροπή της 
αδήλωτης εργασίας σε νόµιµη απασχόληση και ζήτησε να τεθούν στόχοι. Το θέµα αυτό 
είναι µία από τις δέκα προτεραιότητες των Κατευθυντήριων Γραµµών για την Απασχόληση 
του 200317. Βάσει των Εθνικών Σχεδίων ∆ράσης (ΕΣ∆) για το 2003, αξιολόγηση των εθνικών 
δράσεων που αποσκοπούν στη µετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε νόµιµη απασχόληση 
περιλαµβάνεται στο σχέδιο της Κοινής Έκθεσης για την Απασχόληση, που υποβλήθηκε από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιανουάριο του 200418. Αρκετά κράτη µέλη ανέφεραν στα ΕΣ∆ 
τους ειδικά µέτρα που απευθύνονται σε αλλοδαπούς εργαζόµενους ή παράνοµους 
µετανάστες. Η περαιτέρω παρακολούθηση της δράσης των κρατών µελών θα αναληφθεί από 
την Επιτροπή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση.  

                                                 
15 COM(2002) 548 τελικό της 7.10.2002. 
16 COM(2004) 178 τελικό της 16.3.2004. 
17 Απόφαση του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για τις 

πολιτικές των κρατών µελών για την απασχόληση, ΕΕ L 197/13 της 5.8.2003. 
18 COM(2004) 24 τελικό/2 της 27.1.2004. 
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Η κοινή καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης και η ανάπτυξη κοινοτικής 
πολιτικής για την επιστροφή αποτελούν προτεραιότητες της ανάπτυξης άλλων µέσων 
πολιτικής αναγκαίων για τη µείωση της µεταναστευτικής πίεσης. Στο πλαίσιο µιας 
διαχειριζόµενης µεταναστευτικής πολιτικής, η µόνη συνεκτική προσέγγιση για την 
αντιµετώπιση όσων διαµένουν παράνοµα είναι να εξασφαλιστεί ότι θα επιστρέψουν στη χώρα 
καταγωγής τους. Ως ένα από τα στοιχεία της κοινοτικής πολιτικής για την επιστροφή, η 
Επιτροπή προτείνει την έγκριση προπαρασκευαστικών δράσεων για χρηµατοδοτικό µέσο 
διαχείρισης της επιστροφής για τα έτη 2005 και 2006. Οι δράσεις αυτές θα καλύψουν την 
εκούσια επιστροφή, την ακούσια επιστροφή και τη στήριξη για την επιστροφή παρανόµων 
µεταναστών σε χώρες διέλευσης. Θα έχουν στόχο, µέσω ενδεδειγµένου συντονισµού µε τα 
υφιστάµενα σχετικά µέσα, τη µόνιµη επιστροφή και σταθερή επανένταξη στη χώρα 
καταγωγής η προηγούµενης διαµονής. Θα επικεντρωθούν στην επιστροφή της καθορισµένης 
οµάδας στόχου στις ποικίλες διαστάσεις της, στην παροχή βοήθειας προ της επιστροφής, στις 
ταξιδιωτικές ρυθµίσεις, στην οργάνωση της διέλευσης και υποδοχής και στον κατάλληλο 
συντονισµό µε σχετικά υφιστάµενα µέσα βοήθειας µετά την επιστροφή και επανένταξη. 
Επιπλέον, η Επιτροπή θα υποβάλει το πρώτο εξάµηνο του 2004 πρόταση οδηγίας της ΕΕ για 
τις ελάχιστες προδιαγραφές των διαδικασιών επιστροφής και αµοιβαίας αναγνώρισης των 
αποφάσεων επιστροφής.  

3.2.3. Για τη συνεργασία µε τρίτες χώρες 

Η εν λόγω µελέτη επιβεβαίωσε ότι η αναβάθµιση της συνεργασίας µε χώρες καταγωγής ή 
διέλευσης είναι αποτελεσµατικό µέσο για τη µείωση των παράνοµων µεταναστευτικών 
ροών. Ωστόσο, οι σχέσεις µας µε τις τρίτες χώρες δεν πρέπει να είναι µονόπλευρες. Η 
εµπειρία αποδεικνύει ότι η πραγµατική εταιρική σχέση είναι βασικό στοιχείο ώστε η 
συνεργασία αυτή να είναι επιτυχής. Η ΕΕ πρέπει να κατανοήσει σαφώς την κατάσταση της 
χώρας και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ώστε να προωθήσει έναν ανοιχτό διάλογο που 
λαµβάνει υπόψη τα συµφέροντα και τις προσδοκίες και των δύο πλευρών. Πολλές χώρες 
καταγωγής και διέλευσης είναι σήµερα έτοιµες να αναλάβουν την ευθύνη και να καταβάλουν 
µεγαλύτερες προσπάθειες για την πρόληψη της παράνοµης µετανάστευσης. Ωστόσο, αυτό 
πρέπει να γίνει στο πλαίσιο συνολικής προσέγγισης της µετανάστευσης και, σε ορισµένες 
περιπτώσεις, απαιτεί κίνητρα και οικονοµική και τεχνική στήριξη από την ΕΕ.  

Ως πρώτο βήµα, είναι σηµαντικό για την Ένωση να συγκεντρώσει όλα τα διαθέσιµα στοιχεία 
για τους διαύλους νόµιµης µετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών. Αυτή η συλλογή 
πληροφοριών πρέπει καταρχήν να αφορά τον αριθµό των µεταναστών που γίνονται δεκτοί 
κατά εθνικότητα προκειµένου να παρουσιάσει σε κάθε τρίτη χώρα σαφή εικόνα για το 
µεταναστευτικό πρότυπο των υπηκόων τους για ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό µπορεί να γίνει στο 
πλαίσιο της Επιτροπής για τη Μετανάστευση και το Άσυλο που θα µπορούσε να προβεί σε 
καταγραφή όλων των διµερών συµφωνιών που έχουν υπογράψει τα µεµονωµένα κράτη µέλη 
µε συγκεκριµένη τρίτη χώρα, του αριθµού των µεταναστών που αφορούν οι συµφωνίες αυτές 
και των λόγων εισδοχής. Θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί µακροπρόθεσµα για την ανάπτυξη 
µεγαλύτερης συνέργιας µεταξύ κρατών µελών σχετικά µε τους αριθµούς των εργαζόµενων 
µεταναστών που γίνονται δεκτοί στην Ένωση. Με τη συνολική αυτή παρουσίαση, µπορεί να 
δοθεί σαφής απάντηση στις απαιτήσεις τρίτων χωρών, στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου 
που έχει θεσπιστεί για µεταναστευτικά θέµατα ή στη διάρκεια διαπραγµατεύσεων για 
συµφωνίες επανεισδοχής. 

Επιπλέον, θα µπορούσε να διερευνηθεί η ιδέα της πρόσληψης εργαζόµενων και της 
ανάπτυξης προγραµµάτων κατάρτισης σε χώρες καταγωγής σε δεξιότητες που χρειάζονται 
στην ΕΕ. Τέτοια προγράµµατα µπορούν να ενσωµατώσουν την κοινωνική, πολιτιστική και 
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γλωσσική κατάρτιση που απαιτείται για την παραµονή των µεταναστών στην Ευρώπη. 
Ορισµένα κράτη µέλη εφαρµόζουν ήδη αυτού του είδους προγράµµατα και αυτά θα 
µελετηθούν διεξοδικότερα. Στο πλαίσιο του προγράµµατος τεχνικής και οικονοµικής 
βοήθειας σε τρίτες χώρες (ENEAS) µπορούν να χρηµατοδοτηθούν πιλοτικά σχέδια. 

Η µελέτη απέδειξε ότι, όσον αφορά αρκετές τρίτες χώρες, τα µέτρα πολιτικής θεωρήσεων 
έχουν προληπτική επίπτωση στις παράνοµες µεταναστευτικές ροές. Είναι ιδιαιτέρως 
σηµαντικό για κατηγορίες προσώπων που ενδέχεται να παραµείνουν και µετά τη λήξη της 
θεώρησης. Ωστόσο, υπάρχουν κατηγορίες προσώπων που δεν παρουσιάζουν κανέναν κίνδυνο 
από την άποψη της παράνοµης µετανάστευσης και που δεν έχουν πρόθεση να καταχραστούν 
τις δυνατότητες βραχείας διαµονής. Γι’ αυτές τις κατηγορίες, που πρέπει να προσδιοριστούν 
κατά χώρα, θα µπορούσε να διερευνηθεί η πιθανότητα εξέτασης κάποιου είδους 
διευκόλυνσης στη χορήγηση θεωρήσεων, λαµβάνοντας υπόψη τις προσπάθειες της 
ενδιαφερόµενης χώρας να συνεργαστεί µε την ΕΕ στην καταπολέµηση της παράνοµης 
µετανάστευσης. Γι’ αυτό η Επιτροπή θα µπορούσε να προτείνει να διερευνηθεί το θέµα της 
διαπραγµάτευσης των διευκολύνσεων θεώρησης για ορισµένες κατηγορίες προσώπων (όπως 
οι µόνιµοι αντιπρόσωποι τρίτων χωρών που συµµετέχουν στον διαρθρωτικό διάλογο, αθλητές 
κ.λ.π.). Μια πιλοτική άσκηση είναι η έγκριση εντολής για τη διαπραγµάτευση διευκολύνσεων 
θεώρησης µε τη Ρωσία.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η µελέτη αυτή διενεργήθηκε σε πολύ σύντοµη χρονική περίοδο και, ενώ πολλές πλευρές 
αξίζει να τύχουν περαιτέρω εµβάθυνσης, συνάγονται από αυτήν ορισµένα σαφή µηνύµατα. 
Υπάρχει συνάφεια µεταξύ νόµιµης και παράνοµης µετανάστευσης αλλά η σχέση είναι 
περίπλοκη και βεβαίως όχι άµεση εφόσον πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφοροι παράγοντες. 
Κανένα ληφθέν µεµονωµένο µέτρο δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι έχει αποφασιστική συνέπεια. 
Αυτό, ωστόσο, δεν εµποδίζει ειδικές δράσεις να έχουν συγκεκριµένα αποτελέσµατα. Οι 
ποσοστώσεις για παράδειγµα µπορούν να θεωρηθούν ότι έχουν επίπτωση αλλά δεν είναι 
αποδεκτές σε όλα τα κράτη µέλη. Η συγκέντρωση των προσφορών νόµιµης µετανάστευσης 
σε τρίτες χώρες θα µπορούσε, στο πλαίσιο αυτό, να αποτελεί ενδιαφέρουσα δυνατότητα για 
ανάπτυξη. Με την προοπτική αυτή, η Επιτροπή καθόρισε ορισµένα µέτρα που µπορούν να 
διερευνηθούν περαιτέρω. Σε κάθε περίπτωση, η εφαρµογή τέτοιων µέτρων πρέπει να 
βασίζεται στην ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών, της διαβούλευσης και της 
συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 


