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Μεταναστευτικές οδοί: η Επιτροπή προτείνει σχέδιο δράσης για την
Κεντρική Μεσόγειο ώστε να αντιμετωπιστούν οι άμεσες προκλήσεις

Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2022

Ενόψει της έκτακτης συνόδου του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 25
Νοεμβρίου 2022, η Επιτροπή παρουσιάζει σχέδιο δράσης της ΕΕ για την Κεντρική Μεσόγειο. Η
Επιτροπή, τονίζοντας ότι διαρθρωτικές λύσεις θα βρεθούν μόνο μέσω συμφωνίας για το πλήρες
σύνολο των μεταρρυθμίσεων στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης που βρίσκονται επί του
παρόντος υπό διαπραγμάτευση, προτείνει μια σειρά επιχειρησιακών μέτρων ώστε να αντιμετωπιστούν
οι άμεσες και συνεχιζόμενες προκλήσεις κατά μήκος της μεταναστευτικής οδού της Κεντρικής
Μεσογείου.

Το σχέδιο δράσης προτείνει μια σειρά από 20 μέτρα που διαρθρώνονται γύρω από τρεις πυλώνες και
τα οποία θα προωθηθούν από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της. Τα μέτρα αυτά έχουν σχεδιαστεί με σκοπό
να περιορίσουν την παράτυπη και μη ασφαλή μετανάστευση, να παράσχουν λύσεις στις αναδυόμενες
προκλήσεις στον τομέα της έρευνας και διάσωσης και να ενισχύσουν την αλληλεγγύη μεταξύ των
κρατών μελών σε ισορροπία με την ευθύνη που φέρουν. Το πλήρες σχέδιο δράσης είναι διαθέσιμο εδώ.

Πρώτος πυλώνας: συνεργασία με χώρες εταίρους και διεθνείς οργανισμούς

Η ενισχυμένη συνεργασία με χώρες εταίρους και διεθνείς οργανισμούς είναι καίριας σημασίας για την
αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της μετανάστευσης. Η ΕΕ θα ενδυναμώσει τις ικανότητες
της Τυνησίας, της Αιγύπτου και της Λιβύης ώστε να διασφαλιστεί καλύτερη διαχείριση των συνόρων
και της μετανάστευσης. Θα ενισχύσει την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών και
θα αυξήσει τη διπλωματική δραστηριοποίηση για τις επιστροφές, διευκολύνοντας παράλληλα τις
νόμιμες οδούς προς την ΕΕ. Για να συντονίσει αυτές τις δράσεις και να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπό
τους, η ΕΕ θα αξιοποιήσει καλύτερα τις δομές συντονισμού της και θα δρομολογήσει ειδική
πρωτοβουλία της «Ομάδας Ευρώπη» για την Κεντρική Μεσόγειο πριν από το τέλος του τρέχοντος
έτους. 

Δεύτερος πυλώνας: πιο συντονισμένη προσέγγιση για τις δραστηριότητες έρευνας και
διάσωσης 

Το σχέδιο δράσης προτείνει μέτρα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και
όλων των φορέων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης στην Κεντρική Μεσόγειο,
αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή ομάδα επαφής για την έρευνα και τη διάσωση που ανακοινώθηκε στο
πλαίσιο του νέου συμφώνου. Ο Frontex, από κοινού με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, θα
πραγματοποιήσει αξιολόγηση της κατάστασης στην Κεντρική Μεσόγειο. Θα εξασφαλιστεί στενότερος
συντονισμός με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και τον
Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ). Θα πρέπει επίσης να προαχθεί η συζήτηση στο πλαίσιο του
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού σχετικά με την ανάγκη θέσπισης ειδικού πλαισίου και
κατευθυντήριων γραμμών για τα σκάφη, με ιδιαίτερη έμφαση στις δραστηριότητες έρευνας και
διάσωσης.

Τρίτος πυλώνας: Ενίσχυση της εφαρμογής του εθελοντικού μηχανισμού αλληλεγγύης και
του κοινού χάρτη πορείας

Η δήλωση αλληλεγγύης που συμφωνήθηκε στις 22 Ιουνίου 2022 προβλέπει έναν εθελοντικό και
προσωρινό μηχανισμό για ένα έτος, ο οποίος δημιουργεί μια γέφυρα προς το μελλοντικό μόνιμο
σύστημα στο πλαίσιο του συμφώνου. Το σχέδιο δράσης προτείνει την επιτάχυνση της εφαρμογής του
μηχανισμού, μεταξύ άλλων μέσα από την παροχή ταχείας στήριξης στα κράτη μέλη που δέχονται
αφίξεις διά θαλάσσης, την αύξηση της ευελιξίας, τον εξορθολογισμό των διαδικασιών και την
υλοποίηση της χρηματοδότησης εναλλακτικών μέτρων αλληλεγγύης.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή θα υποβάλει το σχέδιο δράσης στο Συμβούλιο ενόψει της έκτακτης συνόδου του
Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 25 Νοεμβρίου. Η ΕΕ θα συνεχίσει να
επαγρυπνεί για τις εξελίξεις στις άλλες βασικές μεταναστευτικές οδούς προς την Ευρώπη, μεταξύ

https://home-affairs.ec.europa.eu/eu-action-plan-central-mediterranean_en


άλλων κατά μήκος της οδού Τουρκίας / Ανατολικής Μεσογείου, της οδού Δυτικής
Μεσογείου / Ατλαντικού, καθώς και κατά μήκος της μεταναστευτικής οδού των Δυτικών Βαλκανίων. Σ'
αυτό το πλαίσιο, το σχέδιο δράσης μπορεί να χρησιμεύσει ως πρότυπο για την ανάπτυξη παρόμοιων
σχεδίων που θα αντιμετωπίζουν τις ιδιαιτερότητες άλλων μεταναστευτικών οδών.

Ιστορικό

Η τσεχική Προεδρία ζήτησε τη σύγκληση έκτακτου Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών
Υποθέσεων μετά την αύξηση των αφίξεων κατά μήκος της οδού της Κεντρικής Μεσογείου, η οποία
ανέρχεται σε πάνω από 50 % σε σύγκριση με τα στοιχεία του 2021. Οι περισσότεροι άνθρωποι που
έφτασαν στις ευρωπαϊκές ακτές διακινδύνευσαν τη ζωή τους σε επικίνδυνα ταξίδια και σώθηκαν μετά
από επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα.

Τα τελευταία χρόνια, η Επιτροπή έχει σημειώσει πρόοδο ως προς την αντιμετώπιση των προκλήσεων
μέσα από τη στοχευμένη προσέγγιση τρίτων χωρών, όπως η Τυνησία, η Αίγυπτος και το
Μπανγκλαντές. Η Επιτροπή έχει οικοδομήσει στρατηγικές εταιρικές σχέσεις, μεταξύ άλλων με τον
Νίγηρα, για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης, την αύξηση των ικανοτήτων στις
χώρες εταίρους, την ενίσχυση της συνεργασίας για τη νόμιμη μετανάστευση και τις
επιστροφές, καθώς και για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων. Επιπλέον, από τον Ιούνιο έχει
τεθεί σε λειτουργία εθελοντικός μηχανισμός αλληλεγγύης ο οποίος έχει σκοπό να παρέχει
στοχευμένη αλληλεγγύη στις χώρες που δέχονται δυσανάλογο αριθμό αφίξεων.

Το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Οκτωβρίου εξέτασε τις πρόσφατες εξελίξεις
στη μεταναστευτική οδό των Δυτικών Βαλκανίων, όπου πρόσφατα έχει επίσης υπάρξει μεγάλη αύξηση
των μεταναστευτικών ροών. Η συζήτηση επικεντρώθηκε, ιδίως, στην πολιτική θεωρήσεων της περιοχής
των Δυτικών Βαλκανίων και στους βασικούς τομείς συνεργασίας με τους εταίρους των Δυτικών
Βαλκανίων, προσδιορίζοντας κοινές πρωτοβουλίες προς ανάπτυξη με στόχο την ενίσχυση της
ευρωπαϊκής δράσης.

Οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν περαιτέρω την ανάγκη εξεύρεσης βιώσιμων και διαρθρωτικών
ευρωπαϊκών λύσεων στις κοινές μας προκλήσεις, με βάση την ολοκληρωμένη προσέγγιση η οποία
ορίζεται στο νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο που προτάθηκε το 2020. Παραμένει
ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί η έγκριση αυτών των μεταρρυθμίσεων πριν από το τέλος της
τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Περισσότερες πληροφορίες

Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την Κεντρική Μεσόγειο
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Members of the college said:

Migration is a common challenge that needs to be dealt with jointly by the EU, its Member States and countries of origin and
transit. The set of reform proposals we put on the table in 2020 are the best and only way to provide sustainable solutions to
the types of challenges we are currently facing. But in the meantime, and with increased arrivals along the Central Mediterranean
and Western Balkan Routes, we need to step up common efforts to provide immediate results.

Η μετανάστευση αποτελεί κοινή πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουν από κοινού η ΕΕ, τα κράτη μέλη της και οι χώρες
καταγωγής και διέλευσης. Οι μεταρρυθμιστικές προτάσεις που καταθέσαμε το 2020 αποτελούν τον καλύτερο και τον μόνο τρόπο
ώστε να δοθούν βιώσιμες λύσεις στα είδη των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Εν τω μεταξύ, όμως, και με δεδομένη
την αύξηση των αφίξεων κατά μήκος των οδών της Κεντρικής Μεσογείου και των Δυτικών Βαλκανίων, πρέπει να εντείνουμε τις
κοινές μας προσπάθειες ώστε να επιτευχθούν άμεσα αποτελέσματα.

Latest developments demonstrate more then ever that we need the Pact in place, both its legislative proposals and the
refocused action on the external dimension. Today’s plan provides a bridge towards the full pact with targeted and operational
initiatives to prevent hazardous journeys, fight smugglers, enhance returns and legal pathways, while addressing emerging
practices of search and rescue in a spirit of mutual cooperation and accelerating the implementation of the voluntary solidarity
mechanism’.

Οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν περισσότερο από ποτέ ότι χρειαζόμαστε το σύμφωνο, τόσο για τις νομοθετικές προτάσεις του όσο
για τον τρόπο που επανεστιάζει τη δράση στην εξωτερική διάσταση. Το σημερινό σχέδιο παρέχει μια γέφυρα προς το πλήρες
σύμφωνο με στοχευμένες και επιχειρησιακές πρωτοβουλίες για την αποτροπή των επικίνδυνων ταξιδιών, την καταπολέμηση των
διακινητών και την ενίσχυση των επιστροφών και των νόμιμων οδών, ενώ παράλληλα λαμβάνει υπόψη τις αναδυόμενες πρακτικές
έρευνας και διάσωσης σε πνεύμα αμοιβαίας συνεργασίας και επιταχύνει την εφαρμογή του εθελοντικού μηχανισμού αλληλεγγύης.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_el
https://home-affairs.ec.europa.eu/eu-action-plan-central-mediterranean_en


Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Anitta HIPPER (+32 2 298 56 91)
Andrea MASINI (+32 2 299 15 19)
Fiorella BELCIU (+32 2 299 37 34)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα
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