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«Μια πραγματικά ενιαία ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική σημαίνει επίσης ότι
θα πρέπει να εξετάσουμε το άνοιγμα νόμιμων μεταναστευτικών διαύλων […] αν
ανοιχθούν περισσότερες, ασφαλείς και ελεγχόμενες οδοί προς την Ευρώπη,
θα μπορούμε να διαχειριστούμε αποτελεσματικότερα τη μετανάστευση και να
κάνουμε την παράνομη δραστηριότητα των διακινητών ανθρώπων λιγότερο
ελκυστική.»
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Η ανάπτυξη ομαλών νόμιμων οδών για τα άτομα που χρήζουν προστασίας και η δημιουργία διαύλων για τη μετανάστευση
εργατικού δυναμικού αποτελεί προτεραιότητα της Επιτροπής Γιούνκερ από την αρχή της θητείας της. Πρόκειται για αναπόσπαστο
τμήμα της συνολικής προσέγγισης της ΕΕ για τη μετανάστευση, και συμβαδίζει με μια αυστηρή πολιτική για την αντιμετώπιση
των παράτυπων ροών και την ενίσχυση της προστασίας των συνόρων, τον εξορθολογισμό των διαδικασιών ασύλου και την
αποτελεσματικότερη διεξαγωγή των επιστροφών.

Νόμιμη μετανάστευση: η μελλοντική πορεία
Μια νέα μπλε κάρτα της ΕΕ για την προσέλκυση εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης
Δεδομένης της σταθερής βελτίωσης της οικονομίας της ΕΕ, ορισμένοι τομείς που απασχολούν εργαζομένους υψηλής ειδίκευσης
αναμένεται να αντιμετωπίσουν ελλείψεις εργατικού δυναμικού στο άμεσο μέλλον. Ήδη, μάλιστα, κάποια κράτη μέλη αντιμετωπίζουν
έναν αυξανόμενο αριθμό κενών θέσεων εργασίας που δεν μπορούν να καλυφθούν. Η ΕΕ θα συνεχίσει να επενδύει στην πλήρη
αξιοποίηση, την κατάρτιση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της. Παράλληλα, όμως, θα πρέπει
να θεσπίσει μια στρατηγική και προδραστική πολιτική για τη νόμιμη μετανάστευση,
η οποία θα συμπληρώνει αυτές τις προσπάθειες και θα συμβάλλει σε μια πιο
Μπλε κάρτες της ΕΕ
ανταγωνιστική οικονομία της ΕΕ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή, τον
που έχουν εκδοθεί
Ιούνιο του 2016, πρότεινε την αναθεώρηση του συστήματος της ΕΕ για την μπλε
(σε όλη την ΕΕ)
κάρτα, ώστε να γίνει ευκολότερο και ελκυστικότερο για τους εργαζομένους υψηλής
ειδίκευσης και τις οικογένειές τους να έρθουν στην ΕΕ και να διασφαλιστεί ότι τα
11.500
κράτη μέλη θα μπορούν να βρίσκουν το εργατικό δυναμικό που χρειάζονται, όταν το
χρειάζονται.
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●● Η Επιτροπή καλεί το Συμβούλιο να συμφωνήσει γρήγορα σε μια θέση που
προσθέτει αξία σε σύγκριση με το ισχύον σύστημα της μπλε κάρτας, ενόψει της
επανέναρξης των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επίτευξη μιας
φιλόδοξης συμφωνίας και η έγκριση της νέας μπλε κάρτας της ΕΕ πριν από
τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάιο του 2019.

4.900

20

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Επανεγκατάσταση — ασφαλείς οδοί για όσους χρήζουν προστασίας
Οι πρωτοβουλίες της ΕΕ για την επανεγκατάσταση έχουν
δείξει ότι η μη ασφαλής και παράτυπη μετανάστευση μπορεί
να αντικατασταθεί με νόμιμες και ασφαλείς διαύλους
για τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Από το
2015, δύο επιτυχημένα προγράμματα επανεγκατάστασης
της ΕΕ βοήθησαν περισσότερα από 38.000 άτομα από τις
πλέον ευάλωτες ομάδες να βρουν καταφύγιο στην ΕΕ. Τον
Σεπτέμβριο του 2017, η Επιτροπή δρομολόγησε ένα νέο
πρόγραμμα επανεγκατάστασης, στο πλαίσιο του οποίου
τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν για την επανεγκατάσταση
πάνω από 50.000 ατόμων που χρήζουν προστασίας — το
μεγαλύτερο μέχρι σήμερα πρόγραμμα επανεγκατάστασης της
ΕΕ. Για τον συντονισμό των ευρωπαϊκών προσπαθειών σε
μακροπρόθεσμη βάση, η Επιτροπή πρότεινε να θεσπιστεί ένα
μόνιμο πλαίσιο της ΕΕ για την επανεγκατάσταση στο πλαίσιο
της συνολικής μεταρρύθμισης του συστήματος ασύλου.
ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
●● Τα κράτη μέλη πρέπει τώρα να επιταχύνουν
τις προσπάθειές τους για την υλοποίηση της
δέσμευσής του σχετικά με συνολικά 50.000 θέσεις
επανεγκατάστασης έως τον Οκτώβριο του 2019.

Προγράμματα επανεγκατάστασης της ΕΕ
50.000 άτομα
πρόκειται να
επανεγκατασταθούν
έως τον Οκτώβριο
του 2019

24.800 άτομα
επανεγ
καταστάθηκαν

13.200 άτομα
έχουν ήδη
επανεγ
κατασταθεί
Προγράμματα
επανεγκατάστασης της ΕΕ
2015-2017

Νέο πρόγραμμα επανεγκατάστασης
της ΕΕ
(Σεπτέμβριος 2017 Οκτώβριος 2019)

●● Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα
πρέπει να καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία σχετικά
με την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση ενός
ενωσιακού πλαισίου για την επανεγκατάσταση.

Πιλοτικά σχέδια για τη νόμιμη μετανάστευση: ενίσχυση της συνεργασίας με τις
αφρικανικές χώρες
Η νόμιμη μετανάστευση αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την ενίσχυση των αμοιβαία επωφελών σχέσεων της ΕΕ με τρίτες χώρες
και πρέπει να ενσωματωθεί πλήρως στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ. Η ενισχυμένη και εξατομικευμένη συνεργασία για τη νόμιμη
μετανάστευση με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης θα συμβάλει στη μείωση της παράτυπης μετανάστευσης και στην κάλυψη
των κενών σε ορισμένους τομείς των αγορών εργασίας των κρατών μελών. Επίσης, θα αποτελέσει κίνητρο για τη βελτίωση
της συνεργασίας σε θέματα γενικότερης διαχείρισης της μετανάστευσης, μεταξύ άλλων, για την επανεισδοχή και τις επιστροφές.
Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ενεργό προώθηση της εξωτερικής διάστασης της νόμιμης μετανάστευσης, η Επιτροπή
ανέλαβε την πρωτοβουλία να αναπτύξει, από κοινού με τα κράτη μέλη, μια σειρά πιλοτικών σχεδίων με τις αφρικανικές χώρες για
την προώθηση προγραμμάτων νόμιμης μετανάστευσης για σκοπούς εργασίας ή πρακτικής άσκησης.
ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
●● Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν ενεργό ρόλο και να συνεργάζονται για την ανάπτυξη πιλοτικών σχεδίων με
τις αφρικανικές χώρες και με άλλες χώρες εκτός ΕΕ στο μέλλον. Τα πρώτα σχέδια θα δρομολογηθούν μέχρι το τέλος του
2018. Η Επιτροπή θα παράσχει στήριξη με τη μορφή χρηματοδότησης και πρακτικής συνεργασίας.
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