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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ανάπτυξη και τη μετανάστευση
(2005/2244 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή 
των Περιφερειών με τίτλο «Η σχέση μετανάστευσης-ανάπτυξης: ορισμένες 
συγκεκριμένες κατευθύνσεις» (COM(2005)0390),

– έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τους κοινούς κανόνες και τις διαδικασίες για την επιστροφή των παρανόμως 
διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (COM(2005)0391),

– έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο «Μέτρα προτεραιότητας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της 
μετανάστευσης: πρώτος απολογισμός μετά το Hampton Court» (COM(2005)0621), 
«Στρατηγική δράσης της ΕΕ όσον αφορά την κρίση ανθρωπίνων πόρων στον τομέα της 
υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες» (COM(2005)0642) και «Θεματικό πρόγραμμα για 
τη συνεργασία με τρίτες χώρες στους τομείς της μετανάστευσης και του ασύλου» 
(COM(2006)0026),

– έχοντας υπόψη την ενότητα με τίτλο «Παγκόσμια προσέγγισης της μετανάστευσης» από 
τα τελευταία συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης και 
16ης Δεκεμβρίου 2005,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα A/RES/58/208, A/RES/59/241 και A/RES/60/205 της 
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, με τα οποία δεσμεύεται να διεξαγάγει κατά 
την 61η σύνοδό της του 2006 διάλογο σε υψηλό επίπεδο σχετικά με το ζήτημα της 
διεθνούς μετανάστευσης και της ανάπτυξης,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των 
κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου, που υπογράφηκε στην Κοτονού 
στις 23 Ιουνίου 20001 και τροποποιήθηκε στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 20052, 
ιδίως το άρθρο 13 αυτής σχετικά με τη μετανάστευση,

– έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 4/2005 του Συμβουλίου Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ, της 
13ης Απριλίου 2005, σχετικά με τη χρησιμοποίηση του αποθεματικού της πίστωσης του 
ένατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης που προορίζεται για τη μακροπρόθεσμη 
ανάπτυξη3,

  
1 ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σελ. 3.
2 ΕΕ L 287 της 28.10.2005, σελ. 4.
3 ΕΕ L 164 της 24.6.2005, σελ. 46.
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– έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο 
«Étude mondiale sur le rôle des femmes dans le développement, 2004: les femmes et la 
migration internationale » [Παγκόσμια μελέτη για τον ρόλο των γυναικών στην 
ανάπτυξη, 2004: οι γυναίκες και η διεθνής μετανάστευση], A/59/287/Add.1,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας με τίτλο «Global Economic 
Prospects 2006: Economic Implications of Remittances and Migration» [Παγκόσμιες 
οικονομικές προοπτικές 2006: οικονομικές επιπτώσεις των εμβασμάτων και 
μετανάστευση]1,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Οκτωβρίου του 2005 της Παγκόσμιας Επιτροπής για τη 
Διεθνή Μετανάστευση με τίτλο «Les migrations dans un monde interconnecté: nouvelles 
perspectives d'action» [Η μετανάστευση σε έναν αλληλοσυνδεόμενο κόσμο: νέες 
προοπτικές δράσεις]2,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως 
τα άρθρα 18, 19 και 21 αυτού,

– έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν τα κράτη μέλη το 2005, ιδίως εκείνες που 
προβλέπουν:

– ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της θα επιτύχουν έως το 2015 τον στόχο 
που έχει ορίσει ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για διάθεση του 0,7% του 
ακαθάριστου εθνικού προϊόντος τους σε αναπτυξιακή βοήθεια, εξέλιξη για την οποία 
θα απαιτηθεί η αύξηση της κοινοτικής συμβολής στους αναπτυξιακούς στόχους της 
χιλιετίας (ΑΣΧ) από 33 δισεκατομμύρια ευρώ το 2003 σε περισσότερα από 84 
δισεκατομμύρια ευρώ το 2015 (συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, το οποίο συνήλθε στις Βρυξέλλες την 16η και 17η Ιουνίου 2005),

– ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι άλλοι χρηματοδότες θα διπλασιάσουν τη βοήθειά τους 
προς την Αφρική, γεγονός που θα της απέφερε επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) 
ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ το 20103 (ανακοινωθέν που εκδόθηκε 
στις 8 Ιουλίου 2005 από την G8 στο Gleneagles),

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των 
κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη», της 20ής Δεκεμβρίου 
2005, που ορίζει το γενικό πλαίσιο δράσης της Κοινότητας σε σχέση με την ανάπτυξη,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 17ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με την αναπτυξιακή 
στρατηγική για την Αφρική4, της 15ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με την κοινωνική 

  
1 http://www.worldbank.org/globaloutlook
2 www.gci.org, Οκτώβριος 2005.
3 Σε σχέση με τα επίπεδα του 2004, το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε διπλασιασμό της βοήθειας.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 17.11.2005, P6_TA(2005)0445.
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διάσταση της παγκοσμιοποίησης1, της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την κοινοτική 
προσέγγιση της διαχείρισης της οικονομικής μετανάστευσης2, της 9ης Ιουνίου 2005 
σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ νόμιμης και παράνομης μετανάστευσης και με την ένταξη 
των μεταναστών3 και της 12ης Απριλίου 2005 για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας (ΑΣΧ)4,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της 
Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, της Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων και της Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
(A6-0000/2006),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 40% των 175 εκατομμυρίων μεταναστών (οι οποίοι 
αντιπροσωπεύουν το 3% του παγκόσμιου πληθυσμού) ζουν στις αναπτυσσόμενες χώρες,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα, στο πλαίσιο της κινητοποίησής της, 
καθυστερεί να αναλάβει μεγάλης εμβέλειας δράσεις για την αντιμετώπιση των 
πραγματικών αναγκών,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας δεν μπορεί από 
μόνη της να αποτελέσει επαρκή απάντηση στο ζήτημα της διασύνδεσης της 
μετανάστευσης με την ανάπτυξη,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις χώρες του Νότου, η μετανάστευση είναι συνώνυμη με την 
αποδημία των ατόμων με τη μεγαλύτερη μόρφωση ή το εντονότερο επιχειρηματικό 
πνεύμα και ότι «η διαρροή εγκεφάλων» πλήττει την παροχή και την ποιότητα βασικών 
υπηρεσιών, όπως η υγεία και η εκπαίδευση,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυκλική μετανάστευση, που επιτρέπει τη μετάβαση από τη 
χώρα υποδοχής στη χώρα προέλευσης και την επιστροφή στη χώρα υποδοχής, προσφέρει 
μεγάλες δυνατότητες για την ανάπτυξη των χωρών υποδοχής και προέλευσης,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2005 υπήρχαν παγκοσμίως περίπου 9,2 εκατομμύρια 
πρόσφυγες και 25 εκατομμύρια «άτομα εκτοπισμένα στο εσωτερικό της πατρίδας τους» 
(εκ των οποίων το 50% στην Αφρική), οι οποίοι δεν απολαύουν καμιάς προστασίας σε 
διεθνές επίπεδο, με αποτέλεσμα μια απαράδεκτη ιεράρχηση των θυμάτων,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετανάστες, θύματα διακρίσεων χωρίς καμία κοινωνική 
προστασία, παραμένουν μια ομάδα που δεν προστατεύεται επαρκώς σε παγκόσμιο 
επίπεδο από τη διεθνή κοινότητα και τις εθνικές νομοθεσίες, 

  
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 15.11.2005, P6_TA(2005)0427.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 26.10.2005, P6_TA(2005)0408.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 9.6.2005, P6_TA(2005)0235.
4 ΕΕ C 33 E της 9.2.2006, σελ. 311.



PR\610216EL.doc 6/15 PE 371.990v01-00
μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων των 
μεταναστών δεν έχει επικυρωθεί από κανένα κράτος μέλος, 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει στον στόχο της ένταξης μόλις 
15 εκατομμύρια ευρώ από το 1999, ήτοι 0,5 ευρώ ανά μετανάστη, 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου οι μισοί διεθνείς μετανάστες είναι γυναίκες και ότι οι 
πολιτικές μετανάστευσης δεν λαμβάνουν υπόψη τον ειδικό τους ρόλο, 

1. έχει την πεποίθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει μείζονα ρόλο, ώστε να 
καταστεί η μετανάστευση μοχλός της ανάπτυξης·

2. υπογραμμίζει ότι η Ένωση πρέπει να δώσει μια πολιτική απάντηση, με μεγαλύτερη 
έμφαση στην Αφρική και τη μετανάστευση Νότου-Νότου, στο ζήτημα της διασύνδεσης 
ανάπτυξης και μετανάστευσης· ζητεί την τοποθέτηση του ζητήματος της μετανάστευσης 
στην κορυφή του προγράμματος δράσης και του πολιτικού διαλόγου μεταξύ Ευρώπης 
και Αφρικής και στηρίζει τη διοργάνωση μιας συνόδου κορυφής Ευρώπης-Αφρικής για 
την εξεύρεση μια κοινής πολιτικής λύσης·

3. υπογραμμίζει ότι η αύξηση της αναπτυξιακής βοήθειας αποτελεί απαραίτητη, αλλά όχι 
ικανή προϋπόθεση για να καταστεί η μετανάστευση μοχλός της ανάπτυξης· ζητεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις πολιτικές δεσμεύσεις που 
ανέλαβαν το 2005·

4. προτείνει να ληφθεί υπόψη η μετανάστευση και ο αντίκτυπός της στην ανάπτυξη με 
διατομεακό τρόπο στο σύνολο των σχεδίων και των δράσεων για την επίτευξη των ΑΣΧ·

5. θεωρεί ότι η κοινή ανάπτυξη, η οποία συνίσταται στην αναγνώριση και τη στήριξη του 
ρόλου της διασποράς υπέρ της ανάπτυξης των χωρών προέλευσης, πρέπει να 
αναγνωριστεί πλήρως σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

6. υπογραμμίζει ότι για να καταστεί η μετανάστευση μοχλός της ανάπτυξης, η Ένωση 
πρέπει να δημιουργήσει δύο μέσα προτεραιότητας:
- ένα ειδικό ταμείο, η διαχείριση του οποίου θα πραγματοποιείται με ευέλικτο τρόπο, 

ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες, και το οποίο θα χρησιμεύει κυρίως για τη 
χρηματοδότηση δράσεων για την κοινή ανάπτυξη,

- ένα ταμείο εγγυήσεων για τη διασφάλιση της συνέχειας των μικρής κλίμακας 
δραστηριοτήτων των μεταναστών και τη μεγιστοποίηση της συμβολής τους στην 
ανάπτυξη·

7. θεωρεί ότι το πρόγραμμα AENEAS, όπως και αυτό που θα το διαδεχτεί το 2007, πρέπει 
να ενταχθεί σε μια στρατηγική για την ανάπτυξη, ιδίως μέσω της χρηματοδότησης 
δράσεων για την κοινή ανάπτυξη·

8. προτείνει τη θέσπιση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης επικεντρωμένων στις 
βασικές μεταναστευτικές περιοχές της Αφρικής, για τη χρηματοδότηση:
- της κατασκευής υποδομών (πόσιμο νερό, ηλεκτρικό, κέντρα υγείας, σχολεία, 
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δρόμοι...)
- τη μερική κάλυψη του κόστους λειτουργίας μέσω στοχοθετημένης δημοσιονομικής 

στήριξης·

9. ζητεί από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους εθνικούς και διεθνείς 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να εφαρμόσουν πολιτικές με στόχο:
- την προώθηση και τη διευκόλυνση της αποστολής εμβασμάτων από τους μετανάστες, 

καθιστώντας την οικονομικότερη, ταχύτερη και ασφαλέστερη·
- τη διεύρυνση της πρόσβασης των μεταναστών στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 
- τη διοχέτευση των επαναπατριζόμενων κεφαλαίων των μεταναστών σε παραγωγικές 

επενδύσεις, διευκολύνοντας την πρόσβαση των μικροεπιχειρήσεων και των ΜΜΕ σε 
πιστώσεις, και αναπτύσσοντας καινοτόμα χρηματοπιστωτικά προϊόντα ειδικά για τους 
πληθυσμούς της διασποράς, όπως το «σχέδιο αναπτυξιακής αποταμίευσης»·

10. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν προγράμματα με στόχο την 
κινητοποίηση των καταρτισμένων ελίτ των πληθυσμών της διασποράς προς την 
ανάπτυξη, μέσω της κάλυψης της διαφοράς των αμοιβών των μεταναστών με υψηλή 
κατάρτιση που είναι διατεθειμένοι να επιστρέψουν στη χώρα τους, ή μέσω της 
εφαρμογής συστημάτων «διπλοθεσίας» για το προσωπικό του δημοσίου στις χώρες του 
Νότου (εκπαιδευτικοί, ερευνητές, ιατροί)· ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη 
για τις εμπειρίες των κρατών μελών σε σχέση με τη «διπλοθεσία»· 

11. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις κυκλικές ή 
παλίνδρομες μεταναστεύσεις:
- εφαρμόζοντας, κατόπιν συμφωνίας με τις χώρες προέλευσης, πολιτικές και 

προγράμματα προσωρινής μετανάστευσης, όπως η χορήγηση θεωρήσεων πολλαπλών 
εισόδων σε ορισμένες ομάδες·

- συστηματικοποιώντας τη μεταφορά των συνταξιοδοτικών παροχών και του συνόλου 
των κοινωνικών παροχών μεταξύ της χώρας προέλευσης και της χώρας προορισμού·

12. ζητεί από την Ένωση να ενσωματώσει με συγκεκριμένο τρόπο την προώθηση της 
αξιοπρεπούς εργασίας στο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για την ανάπτυξη, ιδίως:
- να εντάξει ρήτρες για τον σεβασμό των θεμελιωδών κανόνων εργασίας σε όλες τις 

διμερείς συμφωνίες που υπογράφει η Ένωση ή τα κράτη μέλη
- να δημιουργήσει ένα εργαλείο ελέγχου («διμερείς παρατηρητές»)
- να προωθήσει την αξιοπρεπή εργασία ως θεμελιώδες στοιχείο του ένατου ΕΤΑ·

13. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πολιτικές για τον 
περιορισμό των οικονομικών και κοινωνικών αρνητικών επιπτώσεων της «διαρροής 
εγκέφαλων» στις χώρες του Νότου:
- επαναπροσανατολίζοντας την κατάρτιση προς τους τομείς που πλήττονται από την 

έλλειψη εργατικού δυναμικού·
- χρηματοδοτώντας προγράμματα συγχρηματοδότησης μεταξύ των εταίρων Βορρά και 

Νότου για τις χώρες και τους τομείς που πλήττονται περισσότερο από τη διαρροή 
εγκεφάλων·

14. συνιστά τη θέσπιση «ενός ευρωπαϊκού κώδικα καλής συμπεριφοράς», καθώς και 
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εθνικών κωδίκων στα κράτη μέλη, με στόχο τη ρύθμιση των προσλήψεων·

15. υπογραμμίζει ότι η «κυκλοφορία» εγκεφάλων αποτελεί μείζονα πρόκληση για την 
ενίσχυση της θετικής συμβολής της μετανάστευσης στην ανάπτυξη· συνιστά στην 
Επιτροπή και στα κράτη μέλη να αναλάβουν αποφασιστική δέσμευση προς την 
κατεύθυνση αυτή προτείνοντας μέτρα που θα αποβλέπουν:
- στην προώθηση των προσωρινών και εικονικών επιστροφών, βάσει των σημερινών 

εμπειριών της ΕΕ
- στην ενθάρρυνση των θεσμικών εταιρικών σχέσεων μεταξύ φορέων των 

αναπτυσσόμενων χωρών και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ερευνητικά 
ινστιτούτα, πανεπιστήμια, νοσοκομεία)·

16. ζητεί να λαμβάνεται καλύτερα υπόψη ο ειδικός ρόλος των γυναικών στη μετανάστευση 
και την ανάπτυξη, και κυρίως:
- να ενταχθεί η διάσταση του φύλου σε όλα τα προγράμματα ανάπτυξης και κοινής 

ανάπτυξης που σχετίζονται με το ζήτημα της μετανάστευσης,
- να αποτελέσουν οι γυναίκες και οι γυναικείες οργανώσεις στόχο προτεραιότητας των 

μέτρων για την ενίσχυση της ευθύνης της διασποράς και την οικονομική στήριξη των 
σχεδίων της·

17. θεωρεί ότι η εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΕ αποτελεί ένα πλαίσιο που προσφέρεται για την 
πρόταση κοινών λύσεων για το ζήτημα της μετανάστευσης· ζητεί από την Επιτροπή να 
εντάξει στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής 
σχέσης, ή στις ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις συμφωνιών επανεισδοχής, τους 
ακόλουθους στόχους:
- ίση μεταχείριση των υπηκόων των χωρών ΑΚΕ σε σχέση με την κοινωνική ασφάλιση, 

η οποία προβλέπεται ήδη στη σύμβαση της Λομέ, αλλά παραμένει νεκρό γράμμα·
- διευκόλυνση της πρόσβασης των υπηκόων των χωρών ΑΚΕ στις θεωρήσεις μικρής 

διάρκειας,
- εφαρμογή ενός προγράμματος πληροφόρησης στις χώρες ΑΚΕ για τους υπηκόους που 

προτίθενται να μεταναστεύσουν στην ΕΕ·

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για την εφαρμογή της διευκόλυνσης ΑΚΕ-ΕΕ για τη 
μετανάστευση έως το 2006· ζητεί, ωστόσο, από την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τους 
στόχους του και να διασφαλίσει ότι το μέσο αυτό δεν θα εκτραπεί από τον αναπτυξιακό 
του στόχο·

19. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέτρα, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών ταμείων για τη 
μετανάστευση ή της διευκόλυνσης ΑΚΕ-ΕΕ, για την ενίσχυση των ικανοτήτων των 
κρατών του Νότου να εφαρμόζουν αυτόνομη μεταναστευτική πολιτική·

20. υπογραμμίζει ότι η Αφρικανική Ένωση και οι περιφερειακές αφρικανικές οργανώσεις 
μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διοχέτευση της οικονομικής 
μετανάστευσης στην Αφρική, παραδείγματος χάρη μέσω διμερών και πολυμερών 
συμφωνιών, που θα περιέχουν ρήτρες για την τήρηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
και των προτύπων κανόνων της ΔΟΕ, και θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
στηρίξει τις πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή·
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21. ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει με τις ενδιαφερόμενες χώρες προγράμματα 
δράσεων για τους μετανάστες στους «μεταναστευτικούς πόλους» και στις εντοπισμένες 
περιοχές διέλευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις πλέον ευάλωτες μεταναστευτικές 
πληθυσμιακές ομάδες (γυναίκες, ανήλικοι χωρίς συνοδό)·

22. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει τις πρωτοβουλίες της Ύπατης Αρμοστείας για 
τους Μετανάστες, ώστε η διεθνής κοινότητα να αποσαφηνίσει τις έννοιες του πολιτικού, 
του οικονομικού και του περιβαλλοντικού πρόσφυγα, και να προσφέρει σε κάθε 
κατηγορία κατάλληλη προστασία και βοήθεια· τονίζει ότι η προστασία που προβλέπεται 
από τη σύμβαση του 1951 για τους πρόσφυγες πρέπει να επεκταθεί και στους 
εκτοπισμένους·

23. υπογραμμίζει ότι οι μετανάστες αποτελούν πλούτο για τις χώρες υποδοχής και τονίζει ότι 
ο ρόλος τους αυτός πρέπει να αναγνωρισθεί και να ενισχυθεί περισσότερο·

24. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να μη αντιμετωπίζουν το ζήτημα της 
μετανάστευσης στο πλαίσιο των σχέσεών τους με τις τρίτες χώρες ως προέκταση των 
περιοριστικών μεταναστευτικών πολιτικών τους· τάσσεται κατά οιασδήποτε 
«εξωτερίκευσης» της μεταναστευτικής πολιτικής της Ένωσης και των κρατών μελών, 
δηλαδή της μετάθεσης της ευθύνης για τα ζητήματα μετανάστευσης στις χώρες του 
Νότου·

25. ζητεί από το σύνολο των κρατών μελών της Ένωσης να κυρώσει τη διεθνή σύμβαση για 
την προστασία των δικαιωμάτων των προσφύγων και να εκπληρώσει στο ακέραιο τις 
διεθνείς δεσμεύσεις του σε σχέση με την προστασία των μεταναστών και των 
οικογενειών τους·

26. καλεί την Ένωση και τα κράτη μέλη να προβούν σε ενέργειες για τη «σύγκλιση των 
καθεστώτων» των αλλοδαπών που είναι εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 
εκείνο των υπηκόων των κρατών μελών και να τους εξασφαλίσουν τη μέγιστη δυνατή 
νομική ασφάλεια, κινούμενα προς την κατεύθυνση της θεσμοθέτησης μιας κοινοτικής 
ιθαγένειας ανοικτής στους εξωκοινοτικούς υπηκόους·

27. ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναγάγουν σε προτεραιότητα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης την καταπολέμηση της σχετιζόμενης με τη μετανάστευση εμπορίας 
ανθρώπων και να διαθέσουν προς τον σκοπό αυτό τα απαραίτητα χρηματοδοτικά μέσα·

28. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ, 
στο Συμβούλιο ΑΚΕ-ΕΕ και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης 
ΑΚΕ-ΕΕ.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στόχος της παρούσας έκθεσης πρωτοβουλίας είναι να αναλύσει τη σχέση μεταξύ της 
παγκόσμιας μετανάστευσης και της ανάπτυξης, ώστε να διατυπωθούν συστάσεις για την 
πολιτική συνεργασίας και ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις αρχές του 21ου αιώνα, υπάρχουν 175 εκατομμύρια μετανάστες (το 3% του παγκόσμιου 
πληθυσμού). Ο αριθμός αυτός έχει σχεδόν τριπλασιαστεί τα τελευταία 40 χρόνια. 
Το 40% των μεταναστών ζουν στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Τα κίνητρα των μεταναστών είναι πολλά και ποικίλα. Οι δημογραφικοί λόγοι και η φτώχεια 
παραμένουν βασικές αιτίες. Ωστόσο, η ιστορία των λαών, οι πολιτισμικοί δεσμοί, η γλωσσική 
εγγύτητα και τα αντιδημοκρατικά καθεστώτα είναι εξίσου σημαντικοί παράγοντες που 
επηρεάζουν τη μεταναστευτική δυναμική. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει καίριο ρόλο ώστε να καταστεί η 
μετανάστευση μοχλός της ανάπτυξης. Η έκθεση αυτή έχει σκοπό να χρησιμεύσει ως 
«εργαλειοθήκη», από την οποία η ΕΕ θα μπορέσει να αντλήσει εργαλεία για την επίτευξη του 
στόχου αυτού. 
Ωστόσο, δεν θα μπορούσε να είναι εξαντλητική, για δύο λόγους.
- Σκοπός της δεν είναι να σχολιάσει τη μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ και των κρατών 

μελών.
- Σε ό,τι αφορά την ίδια τη διάσταση της ανάπτυξης, η έκθεση αυτή δεν φιλοδοξεί να 

εξαντλήσει ένα τόσο τεράστιο θέμα· ορισμένοι προβληματισμοί ή συστάσεις απλώς θα 
σκιαγραφηθούν και θα πρέπει να αναπτυχθούν στο μέλλον.

I) Το ζήτημα της μετανάστευσης: μια πρόκληση για την πολιτική 
συνεργασίας της ΕΕ

A –Μια νέα προσέγγιση
Η μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης βασίζεται σε μια διπλή ψευδαίσθηση.
Ψευδαίσθηση ότι μπορούμε να καταστήσουμε τα σύνορα αδιαπέραστα.
Η ΕΕ και τα κράτη μέλη εξετάζουν το ζήτημα της μετανάστευσης στις σχέσεις τους με τις τρίτες 
χώρες απλώς ως προέκταση των περιοριστικών τους μεταναστευτικών πολιτικών. Εξού και η 
επικέντρωσή τους στην άμυνα και την ασφάλεια, η οποία οδηγεί στη μετάθεση όλης της ευθύνης 
στα κράτη του Νότου («εξωτερίκευση» της μεταναστευτικής μας πολιτικής).
Το ζήτημα αυτό δεν αναλύεται στην παρούσα έκθεση. Η εισηγήτρια επιθυμεί, ωστόσο, να 
υπογραμμίσει ότι μόνο η αντιστροφή αυτής της λογικής θα επιτρέψει στην ΕΕ να συμβάλει την 
αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων της μετανάστευσης και της ανάπτυξης.

Ψευδαίσθηση ότι η μετανάστευση οφείλεται αποκλειστικά στη φτώχεια. 
Αντίθετα με τις επικρατούσες αντιλήψεις, η ανάπτυξη επιφέρει σε πρώτη φάση εντατικοποίηση 
της μετανάστευσης και όχι επιβράδυνσή της. Ως εκ τούτου, η αύξηση της βοήθειας δεν αρκεί 
από μόνη της για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Αποτελεί απαραίτητη αλλά όχι ικανή 
προϋπόθεση. 
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Για τον λόγο αυτόν, η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αναθεωρηθεί.
Πρέπει να στηρίζεται σε καινοτόμα εργαλεία, προκειμένου να αναγνωριστεί και να προωθηθεί ο 
ρόλος των μεταναστών στην καταπολέμηση της φτώχειας και στην ενίσχυση της ανάπτυξης. 
Πρέπει να περάσουμε από τη λογική «περισσότερη ανάπτυξη, λιγότερη μετανάστευση» στη 
λογική «καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης, περισσότερη ανάπτυξη».
Η κοινοτική προσέγγιση πρέπει, επίσης, να επικεντρωθεί περισσότερο στην Αφρική και στη 
μετανάστευση Νότου-Νότου. 

Η Αφρικανική Ένωση έχει αναγάγει τη μετανάστευση σε μείζονα προτεραιότητα της δράσης 
της, χάρη στις ενέργειες του προέδρου της Αφρικανικής Επιτροπής κ. A.Konaré. Η ΕΕ πρέπει να 
τοποθετήσει το ζήτημα της μετανάστευσης σε υψηλή θέση στο πρόγραμμα δράσης της και στον 
πολιτικό διάλογο μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής. 

B - Νέα μέσα
Η Ένωση διενήργησε τους τελευταίους μήνες μια ανάλυση για το ζήτημα της μετανάστευσης 
και της ανάπτυξης. Ωστόσο, δεν διαθέτει έως σήμερα κανένα εργαλείο κατάλληλο για την 
επίτευξη των στόχων της.

1 –Μία προϋπόθεση:
Τήρηση των πολιτικών δεσμεύσεων που ελήφθησαν το 2005 από την ΕΕ σε σχέση με την 
αναπτυξιακή βοήθεια (διάθεση του 0,7% ΑΕΠ έως το 2015, διπλασιασμός της βοήθειας προς 
την Αφρική έως το 2010). 

2 – Δύο στόχοι:
a) Ένταξη του ζητήματος των μεταναστών και του αντικτύπου τους στην ανάπτυξη στους ΑΣΧ
Παρότι όλοι οι ΑΣΧ αφορούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το ζήτημα της μετανάστευσης, 
κανείς δεν την αναφέρει ρητά. β) τοποθέτηση του ζητήματος της μετανάστευσης στο επίκεντρο της 
εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ.
Οι πρωτοβουλίες για τη μετανάστευση πρέπει να ενταχθούν στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις 
για τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης, βάσει του άρθρου 13 της συνθήκης της 
Κοτονού. 
Με προϋπολογισμό 25 εκατομμυρίων ευρώ, η διευκόλυνση ΑΚΕ-ΕΕ για τους μετανάστες που θα 
δημιουργηθεί στα τέλη του 2006 θα μπορούσε να επιτρέψει την ενίσχυση των ικανοτήτων των 
χωρών ΑΚΕ στον τομέα της μετανάστευσης 

3- Δύο μέσα προτεραιότητας:
a) Ένα ειδικό ταμείο, η διαχείριση του οποίου θα πραγματοποιείται με ευέλικτο τρόπο, ώστε να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες, και το οποίο θα χρησιμεύει για τη χρηματοδότηση δράσεων 
κοινής ανάπτυξης.
Η ΕΕ διαθέτει σήμερα το πρόγραμμα AENEAS. Ωστόσο, το πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιείται 
κατά κύριο λόγο για δράσεις προστασίας των συνόρων και για μελέτες αμφιβόλου 
ενδιαφέροντος. Το πρόγραμμα, όμως, όπως και εκείνο που θα το διαδεχτεί το 2007, πρέπει να 
ενταχθεί οργανικά σε μια στρατηγική για την ενίσχυση της συμβολής της μετανάστευσης στην 
ανάπτυξη, ιδίως μέσω της χρηματοδότησης δραστηριοτήτων μικρής κλίμακας για την κοινή 
ανάπτυξη.

β) Ένα ταμείο εγγυήσεων για τη διασφάλιση της συνέχειας των δραστηριοτήτων μικρής 
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κλίμακας των μεταναστών και τη μεγιστοποίηση της συμβολής τους στην ανάπτυξη.
Το ζήτημα αυτό των εγγυήσεων είναι θεμελιώδους σημασίας. Σε όλα τα σημερινά συστήματα 
είναι το μέσο εκείνο που λείπει, εμποδίζοντας τη «μετάβαση στο επόμενο στάδιο» και την 
παροχή της δυνατότητας στους μικροεπιχειρηματίες να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους και 
να δημιουργήσουν ΜΜΕ.

II) Η συμβολή των μεταναστών στην ανάπτυξη της χώρας προέλευσης

A – Προώθηση της κοινής ανάπτυξης και θεσμοθέτησή της στις κοινοτικές πράξεις
Η κοινή ανάπτυξη ορίζεται ως η αξιοποίηση του δυναμικού που παρουσιάζουν οι κοινότητες 
των μεταναστών που έχουν συγκροτηθεί στις πλούσιες χώρες υπέρ της ανάπτυξης των χωρών 
προέλευσής τους. Στόχο έχει να μετατρέψει τη μετανάστευση σε μοχλό της ανάπτυξης, χάρη 
στην αλληλοβοήθεια μεταξύ των λαών. 

B – Προώθηση της αποστολής εμβασμάτων 
Η αποστολή εμβασμάτων στις χώρες προέλευσης (232 δισεκατομμύρια δολάρια το 2005, εκ των 
οποίων 167 προς τις αναπτυσσόμενες χώρες) ξεπερνά κατά πολύ την αναπτυξιακή βοήθεια, 
χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ανεπίσημες αποστολές κεφαλαίων, που εκτιμάται ότι 
ανέρχονται τουλάχιστον στο 50% των επίσημων αποστολών. Στην πλειονότητά τους, τα 
κεφάλαια αυτά χρησιμοποιούνται για τις καταναλωτικές ανάγκες των οικογενειών, συχνά 
μάλιστα για την αποφυγή της λιμοκτονίας. Μόνον ένα μικρό μέρος των εμβασμάτων 
χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση επενδύσεων. Η πολιτική της ΕΕ πρέπει να 
μεγιστοποιήσει τη συμμετοχή τους στην ανάπτυξη των χωρών προέλευσης:
- Προώθηση και διευκόλυνση της αποστολής εμβασμάτων από τους μετανάστες·
- διεύρυνση της πρόσβασης των μεταναστών στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες·
- διοχέτευση των επαναπατριζόμενων κεφαλαίων των μεταναστών σε παραγωγικές 

επενδύσεις.

Γ – Πρόληψη της διαρροής εγκεφάλων και περιορισμός των αρνητικών τους επιπτώσεων 
στην ανάπτυξη.
Για πολλές χώρες του Νότου, η μετανάστευση είναι συνώνυμη της αποδημίας των ατόμων με τη 
καλύτερη μόρφωση ή το εντονότερο επιχειρηματικό πνεύμα. Αυτή η «διαρροή» εγκεφάλων 
στερεί από τα κράτη του Νότου έσοδα και δεν τους επιτρέπει να «αποσβέσουν τις επενδύσεις» 
που έχουν πραγματοποιήσει για την εκπαίδευση των ατόμων αυτών. 
Ακόμα πιο σοβαρό, καθώς αγγίζει τους επαγγελματίες των τομέων της υγείας και της 
εκπαίδευσης, είναι το γεγονός ότι η μετανάστευση επηρεάζει την παροχή και την ποιότητα 
θεμελιωδών υπηρεσιών στις χώρες του Νότου. Η σοβαρότητα της κρίσης των συστημάτων 
υγείας στην Αφρική καθιστά επιτακτική την επείγουσα εξεύρεση μιας συγκεκριμένης λύσης. 
Στις χώρες του Νότου, πρέπει να εφαρμοστούν στρατηγικές «εκπαίδευσης και συγκράτησης των 
πολιτών στη χώρα».
Στις χώρες του Βορρά, πρέπει να θεσπιστούν μέτρα για τη ρύθμιση των προσλήψεων 
εργαζομένων από τον Νότο, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και εθνικών «κωδικών καλής 
συμπεριφοράς». 
Ως στόχος προτεραιότητας πρέπει να τεθεί η προώθηση της «κυκλοφορίας» εγκεφάλων για την 
εξισορρόπηση των αρνητικών επιπτώσεων της «διαρροής». Μια από τις πιο πολλά υποσχόμενες 
λύσεις προς την κατεύθυνση αυτή είναι η θέσπιση μηχανισμών «διπλοθεσίας», οι οποίοι θα 
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επιτρέπουν σε ερευνητές, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες του ιατρικού χώρου από τα κράτη 
του Νότου να απασχολούνται κατά το ήμισυ του χρόνου τους σε ίδρυμα της χώρας τους.
Δ– Προσαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής στις απαιτήσεις της ανάπτυξης
Στόχος είναι η ενθάρρυνση της κυκλικής ή «παλίνδρομης» μετανάστευσης, η συμβολή της 
οποίας στην ανάπτυξη της χώρας υποδοχής και της χώρας προέλευσης είναι ιδιαίτερα 
σημαντική.

III) Δράσεις για τη μετανάστευση Νότου-Νότου.

A – Ενίσχυση των ικανοτήτων των κρατών του Νότου σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της 
δικής τους μεταναστευτικής πολιτικής
Πρέπει να αναγνωριστεί το δικαίωμα των χωρών του Νότου να εφαρμόζουν μια αυτόνομη 
μεταναστευτική πολιτική και όχι τη μεταναστευτική πολιτική που τους επιβάλλει ο Βορράς. 
Πρέπει, επίσης, να ενισχυθούν οι ικανότητες των εν λόγω κρατών προς την κατεύθυνση αυτή.

B – Στήριξη των πρωτοβουλιών των περιφερειακών οργανώσεων
Στις περιοχές ελεύθερης επίσημης κυκλοφορίας (όπως το CEDEAO), για τη διέλευση διεθνών 
συνόρων απαιτείται η καταβολή κάποιου ποσού. Η Αφρικανική Ένωση και οι αφρικανικοί 
περιφερειακοί οργανισμοί μπορούν να διαδραματίσουν βασικό ρόλο για τη διοχέτευση της 
οικονομικής μετανάστευσης στην Αφρική, παραδείγματος χάρη μέσω διμερών και πολυμερών 
συμφωνιών που θα περιλαμβάνουν ρήτρες για το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και 
των προτύπων του ΔΓΕ.

Γ – Εφαρμογή περιφερειακών «μικροσχεδίων Μάρσαλ» στις βασικές περιοχές 
μετανάστευσης στην Αφρική
Η αποδοτικότητα των δράσεων καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης θα μπορούσε να 
ενισχυθεί στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης περιφερειακής προσέγγισης, επικεντρωμένης σε 
κάποιες περιοχές κλειδιά.

Δ – Εφαρμογή δράσεων επικεντρωμένων στους μεταναστευτικούς πόλους και στις περιοχές 
διέλευσης μεταναστών

Θα ήταν χρήσιμο να εντοπιστούν οι «μεταναστευτικοί πόλοι» όπου θα ήταν δυνατή η 
πραγματοποίηση κάποιων δράσεων παρέμβασης. Οι μεταναστευτικοί πόλοι θα μπορούσαν να 
οριστούν ως οι χώροι σύγκλισης και απόκλισης των ροών εθελούσιων μεταναστών. Πρόκειται 
για κράτη (Γκαμπόν, Νιγηρία, Ακτή του Ελεφαντοστού, Νότιος Αφρικής και Λιβύη), ή μεγάλες 
πόλεις (Ντακάρ, Άκκρα, Κοτονού, Ντουαλά, Ναϊρόμπι...), που διαθέτουν σύγχρονα μέσα 
μεταφοράς και επικοινωνίας, χώρους υποδοχής, αναχώρησης ή διέλευσης σε περίπτωση 
«εμφάνισης» ενός πολύ ενεργού μεταναστευτικού ρεύματος (περιοχή του βόρειου Σάχελ).
Οι δράσεις αυτές θα είχαν ως στόχο την παροχή στήριξης στις πλέον ευάλωτες ομάδες του 
μεταναστευτικού πληθυσμού (γυναίκες, ανήλικοι χωρίς συνοδό) ως αρωγή προκειμένου να 
αποκτήσουν μια αυτονομία και να οικοδομήσουν τη ζωή τους με άλλους τρόπους πέραν της 
μετακίνησης.

E – Καλύτερη συνεκτίμηση του ειδικού ρόλου των γυναικών στη μετανάστευση και την 
ανάπτυξη
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Οι πολιτικές μετανάστευσης δεν λαμβάνουν υπόψη επαρκώς ή και καθόλου τον ειδικό ρόλο της 
γυναίκας. Ωστόσο, σχεδόν το ήμισυ των διεθνών μεταναστών (48,6%) είναι γυναίκες. Πολλές 
μελέτες δε έχουν δείξει ότι η στήριξη προγραμμάτων που οργανώνουν γυναίκες συμβάλει καίρια 
στην ανάπτυξη. Πρέπει να εφαρμοστούν προγράμματα για τη στήριξη των τραπεζών στα χωριά 
και των γυναικείων ενώσεων αποταμίευσης που έχουν αποδείξει τη συμβολή τους στην 
ανάπτυξη.

ΣΤ – Επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση
Εδώ και πολλά χρόνια, το Κοινοβούλιο συνιστά τη διάθεση του 20% των ταμείων ανάπτυξης 
της ΕΕ σε στόχους για την εκπαίδευση και την πρωτοβάθμια υγεία. Απέχουμε πόρρω των 
επιπέδων αυτών... Επίσης, για τις χώρες ΑΚΕ, τα κονδύλια για την εκπαίδευση και την υγεία 
στο πλαίσιο του ΕΤΑ (4,98% το 2004) απέχουν πολύ από το εν λόγω ποσό αναφοράς.

Ζ - Προώθηση της «αξιοπρεπούς απασχόλησης»
Η ΕΕ θα έπρεπε, ως παγκόσμιος φορέας, να είναι ένας από τους βασικούς υπέρμαχους ενός 
προγράμματος δράσης για την εξασφάλιση αξιοπρεπούς εργασίας και αξιοπρεπούς σύνταξης για 
όλους. Η «αξιοπρεπής απασχόληση» αποτελεί διττή πρόκληση για τους μετανάστες:
- στον Βορρά, επειδή οι πλούσιες χώρες οφείλουν να παρέχουν αξιοπρεπή εργασία σε όλους,
- στον Νότο, επειδή μια αναπτυξιακή εταιρική σχέση επικεντρωμένη στην αξιοπρεπή 

απασχόληση θα επέτρεπε την ανάληψη δράσεων πριν από την έναρξη του μεταναστευτικού 
ρεύματος.

IV) Το ειδικό πρόβλημα των προσφύγων και των «εκτοπισμένων»

A – Οι «εκτοπισμένοι»: ξεχασμένα θύματα ξεχασμένων κρίσεων...
Το 2005, σε ολόκληρο τον κόσμο υπήρχαν 9,2 εκατομμύρια πρόσφυγες και 25 εκατομμύρια 
«εκτοπισμένα άτομα στο εσωτερικό της πατρίδας τους» λόγω πολέμων και διώξεων· οι μισοί 
από αυτούς βρίσκονται στην Αφρική. Εκατομμύρια άμαχου πληθυσμού αναγκάζονται, επίσης, 
να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κατακλυσμών, ξηρασίας και κρίσεων που σχετίζονται με 
την αποψίλωση των δασών και την ερημοποίηση. Ο αριθμός τους ενδέχεται να αγγίξει τα 50 
εκατομμύρια μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια.
Το σημερινό καθεστώς προστασίας των προσφύγων δεν επιτρέπει την παροχή βοήθειας στους 
πληθυσμούς αυτούς, με αποτέλεσμα μια απαράδεκτη ιεράρχηση των θυμάτων. Χωρίς να έχει 
σχετική εντολή, η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες προσφέρει βοήθεια σε 5,6 
εκατομμύρια εκτοπισμένους πέραν της δράσης της για τα 9,2 εκατομμύρια προσφύγων.
Η ΕΕ οφείλει να στηρίξει τη δράση της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες και να πιέσει 
ώστε η διεθνής κοινότητα να αποσαφηνίσει τις έννοιες του πολιτικού, του οικονομικού και του 
περιβαλλοντικού πρόσφυγα και να προσφέρει σε κάθε κατηγορία κατάλληλη προστασία και 
βοήθεια.
Είναι επιτακτική η ανάγκη, σε πρώτη φάση, να επεκταθεί και στους «εκτοπισμένους» η 
προστασία που προβλέπεται από τη Σύμβαση του 1951 για τους πρόσφυγες.

B – Στήριξη των επιχειρήσεων επαναπατρισμού και εθελούσιας επανεγκατάστασης των 
προσφύγων και των εκτοπισμένων σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες 
και τις ενδιαφερόμενες χώρες ή περιφερειακούς οργανισμούς.
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V) Μετανάστευση, αξιοπρέπεια και ανθρώπινα δικαιώματα

Οι μετανάστες είναι τα πρώτα θύματα της κοινωνικής ανασφάλειας, η οποία βασίζεται σε δύο 
στοιχεία: τις κοινωνικές ανισότητες και τις διακρίσεις, τις ανισότητες μεταξύ χωρών και την 
κυριαρχία του Βορρά επί του Νότου. 

A –Προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών 
Κανένα ευρωπαϊκό κράτος δεν έχει κυρώσει την πληρέστερη πράξη σχετικά με τα δικαιώματα 
των εργαζόμενων μεταναστών: τη διεθνή σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων των 
μεταναστών, που εγκρίθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 1990 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων 
Εθνών και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2003. Τα κράτη πρέπει να προβούν στην κύρωση της 
σύμβασης χωρίς καθυστέρηση.

B – Προώθηση της ένταξης των μεταναστών
Μόνο ένα νούμερο αρκεί για να καταδείξει την ανεπάρκεια της δέσμευσης της ΕΕ σε σχέση με 
την ένταξη: από το 1999 έχουν διατεθεί σε προγράμματα για την ένταξη των νόμιμων 
μεταναστών 15 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 0,5 ευρώ ανά μετανάστη...
Ο στόχος εξακολουθεί να είναι η θεσμοθέτηση μιας ευρωπαϊκής ιθαγένειας ανοικτής στους 
εξωκοινοτικούς υπηκόους («αστική ιθαγένεια»). Εν αναμονή της θεσμοθέτησης αυτής, πρέπει 
να υπάρξει «σύγκλιση των καθεστώτων» των αλλοδαπών που είναι εγκατεστημένοι στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση με εκείνο των υπηκόων των κρατών μελών και να τους παρασχεθεί η 
μέγιστη νομική ασφάλεια.

Γ – Καταπολέμηση της σχετιζόμενης με τη μετανάστευση εμπορίας ανθρώπων 
Το κλείσιμο των συνόρων δημιούργησε μια οικονομία στηριζόμενη στην παράνομη διέλευση, η 
οποία έχει μετατραπεί σε ένα μαφιόζικο κύκλωμα εμπορίας μεταναστών, έκδοσης πλαστών 
εγγράφων και εξεύρεσης εργατικών χεριών.
Η ΕΕ πρέπει να αναγάγει σε προτεραιότητα την καταπολέμηση της σχετιζόμενης με τη 
μετανάστευση εμπορίας ανθρώπων. Στο σχέδιο δράσης της, η Επιτροπή πρέπει να δώσει 
ιδιαίτερη προσοχή στα πλέον ευάλωτα άτομα, ιδίως στις γυναίκες κα τους ανηλίκους, και να 
επιμείνει στην απαιτούμενη συνεργασία με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης.


