Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση 2015 —
τέσσερις πυλώνες για την καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης
Άμεση αντιμετώπιση

Μελλοντική πορεία

• Τριπλασιασμός των ικανοτήτων και των διαθέσιμων πόρων για τις
κοινές επιχειρήσεις Triton και Poseidon του Frontex, το 2015 και το
2016.

Μείωση των κινήτρων για την
παράτυπη μετανάστευση

Ενίσχυση της πολιτικής στον
τομέα του ασύλου

• Ενεργοποίηση του συστήματος επείγουσας κατάστασης που
προβλέπεται στο άρθρο 78 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την
καλύτερη κατανομή των αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη.

283 532 εντοπισθείσες παράτυπες
διελεύσεις των συνόρων το 2014 (164%
αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο
έτος)

626 715 αιτούντες άσυλο το 2014
(45% αύξηση σε σύγκριση με το
προηγούμενο έτος)

• Νέα έννοια του «κομβικού σημείου»: υπό τον συντονισμό της
Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO),
ο Frontex και η Ευρωπόλ θα εργάζονται επί τόπου στα κράτη μέλη
που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή ώστε να ταυτοποιούν γρήγορα,
να καταγράφουν και να λαμβάνουν τα δακτυλικά αποτυπώματα των
μεταναστών κατά την άφιξή τους και να συντονίζουν τις επιστροφές.
• Κινητοποίηση 60 εκατ. ευρώ επιπλέον για την έκτακτη
χρηματοδότηση των κρατών μελών που βρίσκονται στην πρώτη
γραμμή.
• Διάθεση 50 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα επανεγκατάστασης με
σκοπό τη μεταφορά 20 000 ατόμων στην Ευρώπη με ασφαλή και
νόμιμο τρόπο.
• Διάθεση 30 εκατ. ευρώ για τα προγράμματα περιφερειακής
ανάπτυξης και προστασίας, αρχής γενομένης από τη Βόρεια Αφρική
και το Κέρας της Αφρικής, κατά την περίοδο 2015/2016.
• Συγκέντρωση πληροφοριών υπό τη διαχείριση της Ευρωπόλ με
τη συμβολή όλων των οργανισμών της ΕΕ για την εξάρθρωση
εγκληματικών δικτύων και 12) προσδιορισμός από τον Frontex και
τη Ευρωπόλ των κύριων χαρακτηριστικών (προφίλ) των σκαφών
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από διακινητές.
• Επιχειρήσεις στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφαλείας και άμυνας
(ΚΠΑΑ) στη Μεσόγειο για τη δέσμευση και καταστροφή σκαφών.
• Ενσωμάτωση της μετανάστευσης, ως ειδικής συνιστώσας, στις
υφιστάμενες αποστολές στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας
και Άμυνας (ΚΠΑΑ) που έχουν ήδη αναπτυχθεί στον Νίγηρα και το
Μαλί, με ενίσχυση της διαχείρισης των συνόρων.
• Δημιουργία πιλοτικού πολυδύναμου κέντρου στον Νίγηρα σε
συνεργασία με τον ΔΟΜ και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
πρόσφυγες (UNHCR).
• Ανάπτυξη αξιωματούχων αρμόδιων στον τομέα της μετανάστευσης
σε ευρωπαϊκή κλίμακα στις αντιπροσωπείες της ΕΕ στις κύριες χώρες
διέλευσης.

• Σχέδιο δράσης για την προώθηση της έρευνας και
της δίωξης εγκληματικών δικτύων διακινητών, τη συνδρομή για
την εξάρθρωσή τους, την προσαγωγή των δραστών ενώπιον της
δικαιοσύνης και τη δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων.
• Εκπόνηση εγχειριδίου επιστροφής για την ευθυγράμμιση των
πολιτικών επιστροφής σε όλα τα κράτη μέλη.
• Ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων με τις τρίτες χώρες στον τομέα
της εμπορίας μεταναστών και της επιστροφής.
• Ενίσχυση της συμμετοχής των αντιπροσωπειών της ΕΕ που
βρίσκονται σε χώρες-κλειδιά.

• Πλήρης εφαρμογή του κοινού
ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου μέσω ενός νέου μηχανισμού
παρακολούθησης.
• Αξιολόγηση του συστήματος του Δουβλίνου έως τα μέσα του
2016 με σκοπό την αναθεώρησή του.
• Αποφασιστικές πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση των
καταχρήσεων του συστήματος παροχής ασύλου.
• Μελέτη της δυνατότητας θέσπισης ενιαίας διαδικασίας για το
άσυλο που εγγυάται ίση μεταχείριση για τους αιτούντες άσυλο σε
όλη την Ευρώπη

• Ενίσχυση του ρόλου του FRONTEX σε επιχειρήσεις επιστροφής.

Διάσωση ζωών και διασφάλιση
των εξωτερικών συνόρων
Από τους 24 000 μετανάστες
που διασώθηκαν στα στενά της
Σικελίας, από τις αρχές του 2015,
περίπου 7300 άτομα διασώθηκαν από μέσα που
χρησιμοποιούνται από τον FRONTEX
• UΤροποποιημένη πρόταση σχετικά με τα έξυπνα σύνορα.
• Χρηματοδότηση πρωτοβουλιών για την ενίσχυση των ικανοτήτων
των χωρών της Βόρειας Αφρικής να παρεμβαίνουν και να
διασώζουν τη ζωή των μεταναστών που βρίσκονται σε κίνδυνο.
• Μελέτη της δυνατότητας θέσπισης ενός ευρωπαϊκού συστήματος
συνοριοφυλάκων.
• Ενίσχυση του ρόλου του FRONTEX

Νέα πολιτική για τη νόμιμη μετανάστευση
Το 2013 εκδόθηκαν 17 εκατομμύρια
θεωρήσεις Σένγκεν
Το 2013 εκδόθηκαν 2,3 εκατομμύρια άδειες
διαμονής
• Επανεξέταση της οδηγίας για την μπλε κάρτα για
μετανάστες με υψηλή ειδίκευση.
• Δημιουργία μιας πλατφόρμας αφιερωμένης στη συνεργασία με τα
κράτη μέλη, τις επιχειρήσεις και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για
την οικονομική μετανάστευση.
• Φτηνότερα, ταχύτερα και ασφαλέστερα εμβάσματα.
• Μελέτη της δυνατότητας ανάπτυξης ενός συστήματος «εκδήλωσης
ενδιαφέροντος» που θα χρησιμοποιεί επαληθεύσιμα κριτήρια για
να πραγματοποιείται αυτομάτως μια αρχική επιλογή των εν δυνάμει
μεταναστών.
• Μεγιστιποίηση των αναπτυξιακών πλεονεκτημάτων για τις χώρες
προέλευσης.

