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Ανανεωμένο σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά της παράνομης
διακίνησης μεταναστών (2021-2025)
Πώς συμβάλλει το σχέδιο δράσης στην επίτευξη των στόχων του νέου συμφώνου για τη
μετανάστευση και το άσυλο;

Η πρόληψη και η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών εντός και εκτός της ΕΕ
αποτελεί βασικό στόχο του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Το σχέδιο δράσης της
ΕΕ θα συμβάλει στην πρόληψη της απώλειας ανθρώπινων ζωών, στη μείωση της μη ασφαλούς και
παράτυπης μετανάστευσης, στη διευκόλυνση της ομαλής διαχείρισης της μετανάστευσης και στη
θέσπιση ενός βιώσιμου πλαισίου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Υποστηρίζει επίσης τους στόχους
της στρατηγικής της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας, καθώς και τη στρατηγική της ΕΕ για την
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων για την περίοδο 2021-2025.

Τι είναι η παράνομη διακίνηση μεταναστών «με κρατική υποστήριξη» και πώς προτείνει η
Επιτροπή την αντιμετώπισή της;

Η παράνομη διακίνηση μεταναστών «με κρατική υποστήριξη» αναφέρεται σε μια κατάσταση κατά την
οποία ένα κράτος δημιουργεί και διευκολύνει τεχνητά την παράτυπη μετανάστευση, χρησιμοποιώντας
τη μεταναστευτική πίεση ως εργαλείο για πολιτικούς σκοπούς. Ως παράδειγμα μπορούν να αναφερθούν
οι ενέργειες της Λευκορωσίας, η οποία χρησιμοποιεί τη μεταναστευτική πίεση στα εξωτερικά σύνορα
της ΕΕ.

Προκειμένου να ανταποκριθεί με ενιαίο και αποτελεσματικό τρόπο στις προκλήσεις που θέτει το νέο
αυτό φαινόμενο, η ΕΕ χρειάζεται μια ενισχυμένη εργαλειοθήκη η οποία να συγκεντρώνει το πλήρες
φάσμα των επιχειρησιακών, νομικών, διπλωματικών και χρηματοδοτικών μέσων που έχει στη διάθεσή
της. Σε αυτά περιλαμβάνεται η ταχεία κινητοποίηση των οργανισμών της ΕΕ —ιδίως του Frontex, της
Ευρωπόλ και της EASO σε συνεργασία με την Ιντερπόλ και άλλους διεθνείς οργανισμούς (όπως το
Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος -
UNODC)— με σκοπό την παροχή επιχειρησιακής υποστήριξης για τη διαχείριση της κατάστασης στα
εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, τη συλλογή πληροφοριών ασφαλείας και επιχειρησιακών πληροφοριών και
την παροχή βοήθειας στους μετανάστες που υποβάλλονται σε τέτοια εργαλειοποίηση.

Για να αντιμετωπιστεί η χρήση της παράτυπης μετανάστευσης από κρατικούς παράγοντες, απαιτείται
ευρύς διάλογος και συνεργασία με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης σχετικά με την πρόληψη της
παράτυπης μετανάστευσης και της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης και για τη διευκόλυνση των
επιστροφών. Όπου κρίνεται σκόπιμο και εφαρμόσιμο, η χρήση περιοριστικών μέτρων στο πλαίσιο του
παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι
στοχεύει άτομα, οντότητες και φορείς που συμμετέχουν σε σχέδια που κατευθύνονται από
συγκεκριμένο κράτος και είναι υπεύθυνα, εμπλέκονται ή συνδέονται με σοβαρές παραβιάσεις και
καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Επιπλέον, η ΕΕ θα πρέπει να λάβει στοχευμένα μέτρα σε τομείς όπως η πολιτική θεωρήσεων (όπως
έγινε στην περίπτωση της Λευκορωσίας με την σημερινή πρόταση για αναστολή ορισμένων διατάξεων
της συμφωνίας ΕΕ-Λευκορωσίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων), το εμπόριο, η
ανάπτυξη ή η οικονομική βοήθεια.

Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης το
2021, η Επιτροπή, στο πλαίσιο των εργασιών της για το Σένγκεν, θα καθορίσει νέους τρόπους
αντιμετώπισης τέτοιων επιθέσεων και θα διασφαλίσει την ενότητα όσον αφορά την προστασία των
εξωτερικών μας συνόρων. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο ενίσχυσης του
νομικού πλαισίου της ΕΕ ώστε να εξασφαλιστεί μια κοινή προσέγγιση για την καλύτερη προστασία των
εξωτερικών συνόρων και των ουσιωδών συμφερόντων της ΕΕ και των κρατών μελών της, με
παράλληλο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1596452256370&uri=CELEX%253A52020DC0605
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0171&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/1998
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_4906


Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της παράνομης διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας
ανθρώπων;

Στην περίπτωση της παράνομης διακίνησης μεταναστών, οι μετανάστες συμμετέχουν οικειοθελώς στη
διαδικασία παράτυπης μετανάστευσης, πληρώνοντας έναν διακινητή για τις υπηρεσίες του με σκοπό τη
διέλευση διεθνών συνόρων. Η εμπορία ανθρώπων αφορά άτομα που πέφτουν θύματα εμπορίας για
σκοπούς εκμετάλλευσης. Η εμπορία ανθρώπων δεν περιλαμβάνει κατ' ανάγκη τη διέλευση συνόρων. Η
παράνομη διακίνηση μεταναστών και η εμπορία ανθρώπων συνδέονται συχνά, καθώς τα άτομα που
διακινούνται παράνομα μπορούν να πέσουν θύματα διακινητών για σκοπούς εργασιακής, σεξουαλικής
ή άλλου είδους εκμετάλλευσης.

Η στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων για την περίοδο 2021-2025
καθορίζει την απόκριση της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, από την πρόληψη και
την προστασία των θυμάτων έως τη δίωξη και την καταδίκη των διακινητών. Αποσκοπεί στη μείωση
της ζήτησης η οποία ευνοεί την εμπορία ανθρώπων, στην εξάρθρωση του μοντέλου του εγκλήματος
προκειμένου να δοθεί τέλος στην εκμετάλλευση των θυμάτων, και στην προστασία, υποστήριξη και
ενδυνάμωση των θυμάτων, ιδίως των γυναικών και των παιδιών.

Το ανανεωμένο σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά της παράνομης διακίνησης μεταναστών για την περίοδο
2021-2025, το οποίο υποβλήθηκε σήμερα, συμβάλλει επίσης στην εξάρθρωση των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων των διακινητών και παρέχει μια δυναμική ευρωπαϊκή απόκριση για την καταπολέμηση
των δικτύων παράνομης διακίνησης.

Τι θα καλύπτουν οι επιχειρησιακές εταιρικές σχέσεις με χώρες-εταίρους για την
καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης κατά μήκος των μεταναστευτικών οδών προς την
ΕΕ;

Στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων και αμοιβαία επωφελών εταιρικών σχέσεων, η ΕΕ επιδιώκει να
θεσπίσει με βασικές τρίτες χώρες καταγωγής και διέλευσης στο πλαίσιο του συμφώνου ένα ειδικό
σκέλος σχετικά με επιχειρησιακές εταιρικές σχέσεις για την καταπολέμηση της παράνομης
διακίνησης, το οποίο θα παρέχει εξατομικευμένη στήριξη σε χώρες ή περιοχές-εταίρους για την
καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών. Στόχος τους θα είναι η ενίσχυση του νομικού,
πολιτικού, επιχειρησιακού και στρατηγικού πλαισίου στις χώρες-εταίρους και η αύξηση του
αντικτύπου, της ανάληψης ευθύνης και της διατηρησιμότητας των προσπαθειών για την αντιμετώπιση
της παράνομης διακίνησης μεταναστών.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιοποιήσουν από κοινού τις γνώσεις και τους πόρους τους στο πλαίσιο
της προσέγγισης «Ομάδα Ευρώπη» προκειμένου να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό και
την υλοποίηση των επιχειρησιακών εταιρικών σχέσεων για την καταπολέμηση της παράνομης
διακίνησης. Οι επιχειρησιακές εταιρικές σχέσεις θα βασιστούν στις ικανότητες και τις γνώσεις των
κρατών μελών προκειμένου να παρασχεθεί η αναγκαία βοήθεια στις χώρες-εταίρους. Οι οργανισμοί
της ΕΕ, ιδίως η Ευρωπόλ, ο Frontex και η Eurojust, θα πρέπει επίσης να προσφέρουν υποστήριξη,
μεταξύ άλλων διευκολύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών, παρέχοντας τεχνική βοήθεια και
κατάρτιση και αποστέλλοντας αξιωματικούς συνδέσμους.

Οι επιχειρησιακές εταιρικές σχέσεις για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης θα
δρομολογηθούν κατά προτεραιότητα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου / των Δυτικών
Βαλκανίων, με βάση μια προσέγγιση η οποία θα λαμβάνει υπόψη το σύνολο της διαδρομής που
περιλαμβάνει τον δρόμο του μεταξιού και τις χώρες της Βόρειας και της Δυτικής Αφρικής, σε
συνεργασία με περισσότερες χώρες-εταίρους.

Πώς θα αντιμετωπίσετε τη χρήση ψηφιακών εργαλείων από τους διακινητές;

Οι διακινητές χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο ψηφιακές υπηρεσίες και εργαλεία, όπως τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης και κινητές εφαρμογές για στρατολόγηση, επικοινωνία και μεταφορές
χρημάτων, παραλαβή ή παράδοση μεταναστών, ακόμη και για την παρακολούθηση των
δραστηριοτήτων επιβολής του νόμου. Η χρήση ψηφιακών υπηρεσιών θέτει τις αρχές επιβολής του
νόμου και τις δικαστικές αρχές ενώπιον μιας νέας πρόκλησης όσον αφορά τη διερεύνηση, τη δίωξη και
την καταδίκη των διακινητών.

Το ανανεωμένο σχέδιο δράσης της ΕΕ επικεντρώνεται, αφενός, στη βελτίωση της συλλογής δεδομένων
και της έρευνας με σκοπό την κατανόηση της φύσης των εγκληματικών δικτύων που εμπλέκονται στην
παράνομη διακίνηση μεταναστών και, αφετέρου, στην ενίσχυση της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα
ώστε να υπάρξει μια ολοκληρωμένη απόκριση σε επίπεδο πολιτικής. Η έγκριση της πρότασης για
κανόνες της ΕΕ σχετικά με την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία θα ενισχύσει την
αποτελεσματικότητα των ερευνών και διώξεων για εγκλήματα στα οποία χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά
αποδεικτικά στοιχεία.

Πώς τιμωρούνται οι διακινητές μεταναστών;

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1663


Οι διεθνείς και οι ενωσιακοί κανόνες καθορίζουν τα μέσα για την επιβολή κυρώσεων για τις
δραστηριότητες που πραγματοποιούν οι διακινητές εκτός και εντός της ΕΕ.

Το Πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών κατά της Λαθραίας Διακίνησης Μεταναστών από τη Γη, τη
Θάλασσα και τον Αέρα υποχρεώνει τα κράτη να θεσπίσουν την παράνομη διακίνηση μεταναστών και
άλλες μορφές δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν την εν λόγω διακίνηση ως ποινικά αδικήματα, ενώ οι
μετανάστες δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε ποινική δίωξη για το γεγονός ότι αποτέλεσαν αντικείμενο
παράνομης διακίνησης. Η ΕΕ μεταφέρει στο δίκαιό της τις κυρώσεις που συμφωνήθηκαν από τον ΟΗΕ.

Το παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο εγκρίθηκε στις 7
Δεκεμβρίου 2020, επιτρέπει στην ΕΕ να στοχοποιεί όσους ευθύνονται, εμπλέκονται ή συνδέονται με
σοβαρές παραβιάσεις και καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως. Αυτό το νέο καθεστώς
κυρώσεων καλύπτει την εμπορία ανθρώπων, καθώς και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
από τους διακινητές μεταναστών όταν οι εν λόγω παραβιάσεις είναι διαδεδομένες, συστηματικές ή
προκαλούν κατ' άλλον τρόπο σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τους στόχους της κοινής εξωτερικής
πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Η Επιτροπή καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να επιβάλουν
κυρώσεις στους διακινητές μεταναστών με τη μεταφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ και, κατά περίπτωση,
με τη χρήση του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Εντός της ΕΕ, η δέσμη μέτρων κατά της διευκόλυνσης της παράνομης μετανάστευσης απαιτεί από τα
κράτη μέλη να επιβάλλουν κατάλληλες κυρώσεις σε οποιονδήποτε εκ προθέσεως βοηθά υπήκοο τρίτης
χώρας να εισέλθει ή να διέλθει από χώρα της ΕΕ ή, για οικονομικό όφελος, να διαμείνει εκεί.
Πρωταρχικός στόχος της είναι η καταπολέμηση των εγκληματικών δικτύων που ευθύνονται για την
παράνομη διακίνηση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν πλήρως τη δέσμη μέτρων κατά της
διευκόλυνσης της παράνομης μετανάστευσης και να επιβάλλουν κατάλληλες κυρώσεις κατά των
διακινητών μεταναστών.

Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για τη βελτίωση της επιβολής και της εφαρμογής των
κανόνων και, κατά περίπτωση, θα κινεί διαδικασίες επί παραβάσει. Το 2023, η Επιτροπή θα υποβάλει
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της δέσμης μέτρων κατά της διευκόλυνσης της παράνομης
μετανάστευσης και θα εξετάσει το ενδεχόμενο να αναλάβει περαιτέρω δράση, συμπεριλαμβανομένης
πρότασης για την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου, εάν χρειαστεί.

Ποιες νόμιμες οδούς θα δημιουργήσει η ΕΕ για να διασφαλίσει ότι οι άνθρωποι δεν θα
χρειάζεται να καταφεύγουν σε διακινητές προκειμένου να φτάσουν στην ΕΕ;

Πέρα από τη στήριξη που παρέχεται στις χώρες-εταίρους για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων
της παράτυπης μετανάστευσης, απαιτούνται επίσης βιώσιμες και ασφαλείς νόμιμες οδοί προς την
Ευρώπη για την παροχή σε όσες και όσους έχουν ανάγκη προστασίας και ευκαιριών απασχόλησης με
σκοπό την προσέλκυση των ταλέντων που χρειάζεται η οικονομία της ΕΕ.

Από το 2015 μέχρι σήμερα, τα προγράμματα επανεγκατάστασης της ΕΕ έχουν βοηθήσει περισσότερα
από 81 000 άτομα που χρήζουν προστασίας να βρουν καταφύγιο στην ΕΕ. Οι προσπάθειες αυτές θα
συνεχιστούν και η ΕΕ παρέχει χρηματοδοτική στήριξη στα κράτη μέλη στο πλαίσιο αυτό. Επιπλέον, στη
σύστασή της του 2020 σχετικά με τις νόμιμες οδούς προς την προστασία στην ΕΕ, η Επιτροπή κάλεσε
τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν και άλλες συμπληρωματικές οδούς που συνδέονται με τις σπουδές,
την εργασία ή την οικογενειακή επανένωση, ώστε να αυξηθεί ο συνολικός αριθμός των εισδοχών
ατόμων που χρήζουν προστασίας. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το
Άσυλο (EASO), η Επιτροπή προωθεί επίσης μια προσέγγιση της ΕΕ που βασίζεται σε προγράμματα
χορηγίας από την κοινότητα υποδοχής, τα οποία δίνουν στην κοινωνία των πολιτών ισχυρότερο ρόλο
στην υποδοχή και την ένταξη των νεοαφιχθέντων.

Όσον αφορά τη νόμιμη μετανάστευση εργατικού δυναμικού, σε συνέχεια της συμφωνίας για
αναθεωρημένους κανόνες σχετικά με την μπλε κάρτα για μετανάστες εργαζομένους με υψηλή
ειδίκευση, η Επιτροπή θα υποβάλει σύντομα πρόταση για δέσμη μέτρων σχετικά με τις δεξιότητες και
τα ταλέντα, η οποία θα περιλαμβάνει:

αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για τους επί μακρόν διαμένοντες με σκοπό τη βελτίωση των
δικαιωμάτων τους και της κινητικότητάς τους εντός της ΕΕ·

αναθεώρηση της οδηγίας για την ενιαία άδεια, με σκοπό τον εξορθολογισμό και την
απλούστευση των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων για τους εργοδότες, τις μεταναστευτικές
αρχές και τους μετανάστες και τη βελτίωση της προστασίας των εργαζομένων από τρίτες χώρες·

ανάπτυξη μιας δεξαμενής ταλέντων της ΕΕ με τη μορφή πανευρωπαϊκής πλατφόρμας για τις
διεθνείς προσλήψεις με σκοπό την αντιστοίχιση των δεξιοτήτων των μεταναστών εργαζομένων με
τις ανάγκες των εργοδοτών της ΕΕ.

Τι είδους βοήθεια και προστασία θα παρέχει η ΕΕ στα θύματα παράνομης διακίνησης που
εισέρχονται στο έδαφός της;

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/TransnationalOrganizedCrime.aspx
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/1998
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=celex%253A32002L0090


Η ενωσιακή προσέγγιση όσον αφορά την παροχή προστασίας και βοήθειας σε ευάλωτους μετανάστες
που είναι θύματα παράνομης διακίνησης περιγράφεται στη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των
θυμάτων 2020-2025, στη στρατηγική για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 2021-2025 και
στη στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού.

Στους μετανάστες με ιδιαίτερες ανάγκες θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα μετά την είσοδό τους στην
ΕΕ και να παραπέμπονται στις αρμόδιες υπηρεσίες για να λάβουν την κατάλληλη στήριξη. Ο έλεγχος
διαλογής πριν από την είσοδο, ο οποίος προτείνεται στο πλαίσιο του νέου συμφώνου για τη
μετανάστευση και το άσυλο, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο εν προκειμένω. Εν τω μεταξύ, οι
οργανισμοί της ΕΕ θα συνεχίσουν να στηρίζουν τα κράτη μέλη με τη διενέργεια ταυτοποιήσεων και
παραπομπών, σύμφωνα με την οδηγία για τις απαιτήσεις υποδοχής και την οδηγία για τις διαδικασίες
ασύλου. Τα κράτη μέλη και οι χώρες-εταίροι θα πρέπει να αποτρέπουν τον χωρισμό οικογενειών κατά
τη διάρκεια μεταναστευτικών ταξιδιών και να αναπτύξουν μηχανισμούς αναζήτησης για τους
αγνοούμενους μετανάστες.

Το ένα τρίτο των παιδιών-μεταναστών που φθάνουν στην ΕΕ είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι. Ως ιδιαίτερα
ευάλωτη ομάδα, αντιμετωπίζουν διάφορους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας
ανθρώπων. Η οδηγία για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων προβλέπει δεσμευτικούς κανόνες
για την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων, την αποτελεσματική δίωξη των εγκληματιών και την
προστασία των θυμάτων.

Θα παράσχει η ΕΕ χρηματοδοτική στήριξη σε δραστηριότητες για την καταπολέμηση της
παράνομης διακίνησης;

Μια σειρά χρηματοδοτικών μέσων θα συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων του ανανεωμένου σχεδίου
δράσης της ΕΕ κατά της παράνομης διακίνησης μεταναστών. Σε αυτές περιλαμβάνονται ο Μηχανισμός
Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας – Η Ευρώπη στον κόσμο, ο Μηχανισμός
Προενταξιακής Βοήθειας ΙΙΙ για την περίοδο 2021-2027, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, το Ταμείο
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και τις Θεωρήσεις.

Οι επιχειρησιακές συμπράξεις για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης θα τροφοδοτήσουν
τον προγραμματισμό της εξωτερικής χρηματοδότησης της ΕΕ. Ενδεικτικά, από τον συνολικό
προϋπολογισμό ύψους 79,5 δισ. ευρώ του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς
Συνεργασίας – Η Ευρώπη στον κόσμο, το 10 % θα διατεθεί σε δράσεις που στοχεύουν στην άμεση
αντιμετώπιση συγκεκριμένων προκλήσεων που σχετίζονται με τη μετανάστευση και τον
καταναγκαστικό εκτοπισμό, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης.

Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την
επιβολή κυρώσεων κατά εργοδοτών
Πώς εφαρμόζεται επί του παρόντος στα κράτη μέλη η οδηγία για την επιβολή
κυρώσεων κατά εργοδοτών;

Τα κράτη μέλη έχουν μεταφέρει τις διατάξεις της οδηγίας σχετικά με τις κυρώσεις στην εθνική τους
νομοθεσία, αν και οι προσεγγίσεις που επιλέχθηκαν διαφέρουν σημαντικά, καθώς επηρεάζονται από
παράγοντες όπως τα διαφορετικά εθνικά συστήματα επιβολής κυρώσεων, ο κοινωνικός αντίκτυπος και
η αντίληψη περί παράνομης απασχόλησης, η οικονομική κατάσταση και τα επίπεδα μισθών, καθώς και
η επίπτωση της παράνομης απασχόλησης στην οικονομία. Οι διαφορές αυτές αντικατοπτρίζονται στη
σημαντική ποικιλομορφία όσον αφορά το εύρος και το μέγεθος των οικονομικών και ποινικών
κυρώσεων, καθώς και στις διαφορετικές επιλογές των κρατών μελών όσον αφορά τη χρήση μέτρων
που σχετίζονται με τον αποκλεισμό από τη δημόσια ενίσχυση ή την ενωσιακή χρηματοδότηση ή με τον
αποκλεισμό από δημόσιες συμβάσεις.

Ποιο είναι το επίπεδο των κυρώσεων που επιβάλλονται στους εργοδότες;

Η οδηγία για την επιβολή κυρώσεων κατά εργοδοτών ορίζει ελάχιστα πρότυπα για τις οικονομικές και
ποινικές κυρώσεις κατά εργοδοτών και παρέχει τη δυνατότητα εφαρμογής πρόσθετων διοικητικών
μέτρων, όπως η απώλεια δημόσιων παροχών ή ο αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις, με σκοπό την
καταπολέμηση της παράνομης απασχόλησης. Τα κράτη μέλη διαθέτουν περιθώρια ευελιξίας όσον
αφορά τον καθορισμό του πραγματικού επιπέδου των κυρώσεων, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της
εθνικής κατάστασης, τη σοβαρότητα της παράβασης ή το αν ο εργοδότης είναι φυσικό ή νομικό
πρόσωπο. Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να θεσπίζουν υψηλότερα πρότυπα από τα ελάχιστα που
ορίζονται στην οδηγία.

Σύμφωνα με την οδηγία, οι οικονομικές κυρώσεις θα πρέπει να αυξάνονται αναλογικά με τον αριθμό
των ατόμων που απασχολούνται παράνομα. Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι υπάρχουν
σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Οι ελάχιστες κυρώσεις κυμαίνονται από 300 ευρώ στο
Βέλγιο έως περίπου 10.000 ευρώ στην Κροατία, ενώ οι μέγιστες κυρώσεις κυμαίνονται από 3.000 ευρώ
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στο Βέλγιο, την Κύπρο και την Εσθονία έως 43.000 ευρώ στην Ιταλία.

Ποινικές κυρώσεις (που μπορεί να είναι πρόστιμα, ποινές φυλάκισης ή άλλες ποινές) επιβάλλονται σε
σοβαρές περιπτώσεις με επιβαρυντικές περιστάσεις, όπως οι κατά συρροή παραβάσεις, η απασχόληση
σημαντικού αριθμού παράτυπων μεταναστών ή η απασχόλησή τους με ιδιαίτερα καταχρηστικούς
όρους εργασίας, ή η απασχόληση ανηλίκων και θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. Η αυστηρότητα των
ποινικών κυρώσεων ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών· για παράδειγμα η διάρκεια της ενδεχόμενης
ποινής φυλάκισης κυμαίνεται από 8 ημέρες έως 12 έτη ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης.

Τι συμβαίνει με τους παράτυπους μετανάστες που απασχολούνται από εργοδότες στους
οποίους επιβάλλονται κυρώσεις;

Η οδηγία για την επιβολή κυρώσεων κατά εργοδοτών παρέχει στους παράτυπους μετανάστες το
δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελίες για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και να διεκδικούν την
επιστροφή μη καταβληθέντων μισθών, τόσο εντός της ΕΕ όσο και από το εξωτερικό, εάν δεν βρίσκονται
πλέον στην ΕΕ.

Για να προστατευθούν τα θύματα εργασιακής εκμετάλλευσης, για να απλουστευθεί η υποβολή
καταγγελιών ώστε αυτά τα σοβαρά εγκλήματα να εντοπίζονται και να τιμωρούνται, και για να
διευκολυνθεί η ανάκτηση μη καταβληθέντων μισθών, η εν λόγω οδηγία επιτρέπει στα κράτη μέλη να
χορηγούν προσωρινές άδειες διαμονής σε παράτυπους μετανάστες, σε συνάρτηση με τη διάρκεια της
σχετικής έρευνας. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την εφαρμογή της συγκεκριμένης
διάταξης. Οι διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη δείχνουν ότι τα θύματα εργασιακής
εκμετάλλευσης αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την απόκτηση αδειών διαμονής, ιδίως λόγω της
έλλειψης πληροφοριών και νομικών συμβουλών σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Στις περιπτώσεις όπου η αξιολόγηση της ατομικής κατάστασης έχει ολοκληρωθεί και έχει αποδειχθεί ότι
το οικείο πρόσωπο δεν έχει δικαίωμα διαμονής στην ΕΕ, θα πρέπει να επιστρέφει στη χώρα καταγωγής
του σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις διασφαλίσεις που περιγράφονται στην οδηγία περί επιστροφής.

Πώς θα διασφαλίσετε την προστασία των δικαιωμάτων των παράτυπων μεταναστών που
απασχολούνται παράνομα;

Η οδηγία για την επιβολή κυρώσεων κατά εργοδοτών παρέχει στους παράτυπους μετανάστες ένα
σύνολο δικαιωμάτων ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι επαρκώς ενημερωμένοι σχετικά με τα δικαιώματά
τους, ότι μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες σε περίπτωση παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας
και να διεκδικούν την επιστροφή μη καταβληθέντων μισθών. Η καταγγελία παραβάσεων της εργατικής
νομοθεσίας και απασχόλησης παράτυπων μεταναστών στις αρμόδιες αρχές συμβάλλει επίσης στη
λογοδοσία των εργοδοτών για μη καταβληθέντες μισθούς, φόρους και κοινωνικές εισφορές, στη
διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στην αγορά εργασίας και στην αποκάλυψη περιπτώσεων
εκμετάλλευσης και κατάχρησης των εργαζομένων.

Τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για την εφαρμογή των προστατευτικών
στοιχείων της οδηγίας, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες, την πρόσβαση στη
δικαιοσύνη και την ανάκτηση καθυστερούμενων πληρωμών, καθώς και τη χορήγηση προσωρινών
αδειών διαμονής.

Πώς μπορούν οι παράτυποι μετανάστες να κινηθούν δικαστικά κατά των εργοδοτών τους και
να αξιώσουν την καταβολή των μισθών τους;

Η οδηγία απαιτεί τη θέσπιση μηχανισμών για την υποβολή καταγγελίας στις αρμόδιες αρχές είτε
απευθείας είτε μέσω τρίτων, όπως συνδικαλιστικών οργανώσεων, ενώσεων εργαζομένων και μη
κυβερνητικών οργανώσεων, ακόμη και όταν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν είναι πλέον παρόν στο
κράτος μέλος. Οι παράτυποι μετανάστες εργαζόμενοι μπορούν επίσης να λαμβάνουν στήριξη από
συνδικαλιστικές ή μη κυβερνητικές οργανώσεις στο πλαίσιο διοικητικών ή αστικών διαδικασιών. Η
συνεργασία μεταξύ δημόσιων αρχών και κοινωνικών εταίρων και μη κυβερνητικών οργανώσεων είναι
καίριας σημασίας για τη διευκόλυνση της υποβολής καταγγελιών, καθώς συχνά έχουν άμεση επαφή με
τους εργαζομένους και μπορούν να ευαισθητοποιήσουν, να ενημερώσουν τους παράτυπους μετανάστες
για τα δικαιώματά τους και να βοηθήσουν τους εργαζομένους να εντοπίζουν καταστάσεις αδήλωτης
εργασίας και εργασιακής εκμετάλλευσης προκειμένου να υποβάλουν καταγγελία.

Τα κράτη μέλη έχουν επιλέξει διαφορετικούς τρόπους για τη δημιουργία αποτελεσματικών μηχανισμών
υποβολής καταγγελιών. Παρά το γεγονός ότι οι μετανάστες που διαπιστώνεται ότι απασχολούνται
παράνομα (ανεξάρτητα από το αν διαμένουν νόμιμα ή παράτυπα) μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις
αποζημίωσης για μη καταβληθέντες μισθούς σε 20 κράτη μέλη υπό τους ίδιους όρους με εκείνους που
ισχύουν αν υπάρχει έγκυρη σύμβαση εργασίας, στην πράξη οι μηχανισμοί καταγγελιών θα μπορούσαν
να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά.

Για περισσότερες πληροφορίες
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