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Βασικές πληροφορίες: Η ΕΕ στον κόσμο/μετανάστευση
Η ομάδα «Η ΕΕ στον κόσμο/μετανάστευση» εξετάζει τον ρόλο της ΕΕ στον κόσμο,
συμπεριλαμβανομένων των στόχων και των στρατηγικών για την ασφάλεια της ΕΕ, την άμυνα,
την εμπορική πολιτική, την ανθρωπιστική βοήθεια και την αναπτυξιακή συνεργασία, την
εξωτερική πολιτική, την πολιτική γειτονίας της ΕΕ και τη διεύρυνση. Πραγματεύεται επίσης το
πώς η ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίζει το ζήτημα της μετανάστευσης.
Το παρόν έγγραφο σας προσφέρει γενική ενημέρωση σχετικά με τα διάφορα θέματα της
ομάδας. Σημαντικότερο στοιχείο του είναι ότι παρουσιάζει όσα κάνει ήδη η ΕΕ σε αυτούς τους
τομείς και όσα έχουν εκφράσει οι χρήστες της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας
(https://futureu.europa.eu) ως κυριότερες ανησυχίες και επιθυμίες τους για το μέλλον. Τέλος,
το έγγραφο περιλαμβάνει επίσης συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
πληθώρα θεμάτων.

Η αποστολή σας
Στο πλαίσιο της ομάδας αυτής θα σας καλέσουμε να συζητήσετε και να διατυπώσετε σειρά
συστάσεων προς τα θεσμικά όργανα της Ένωσης ώστε να δοθεί συνέχεια ως προς το μέλλον
της Ευρώπης στους τομείς της ΕΕ στον κόσμο και της μετανάστευσης. Για παράδειγμα, στις
συστάσεις μπορεί να αναφέρεται ποια γενική κατεύθυνση θα πρέπει να ακολουθηθεί ή πώς
να επιλυθεί ένα συγκεκριμένο πρόβλημα.
Στη διάρκεια τριών συνεδριών θα συζητήσετε και θα συνεργαστείτε απευθείας με άλλους
πολίτες από ολόκληρη την Ευρώπη και μαζί τους θα συντάξετε τις συστάσεις. Στην τρίτη και
τελευταία συνεδρία θα ψηφίσετε συλλογικά τις συστάσεις που θα παρουσιαστούν και θα
συζητηθούν με τους άλλους συμμετέχοντες στην ολομέλεια της Διάσκεψης.
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Η ΕΕ στον κόσμο: Ενίσχυση μιας υπεύθυνης παγκόσμιας ηγεσίας
Η πανδημία του κορονοϊού μάς υπενθυμίζει με έμφαση ότι η Ευρώπη μπορεί να αντιμετωπίσει
τις παγκόσμιες προκλήσεις μέσω διεθνούς συνεργασίας. Μαζί, μπορούμε να
αντιμετωπίσουμε κρίσιμα ζητήματα όπως η ειρήνη και η ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή, η
βιώσιμη ανάπτυξη και η παγκόσμια ανάκαμψη.
Τι κάνει η ΕΕ;
Η ΕΕ τάσσεται υπέρ της πολυμερούς προσέγγισης και μιας παγκόσμιας τάξης βασιζόμενης
σε κανόνες. Στόχος είναι μια συντονισμένη προσέγγιση στην εξωτερική δράση —από το
εμπόριο και τις διεθνείς εταιρικές σχέσεις μέχρι την εξωτερική πολιτική, την πολιτική ασφαλείας
και την αμυντική πολιτική— η οποία διασφαλίζει μια ισχυρότερη και πιο ενωμένη φωνή της
Ευρώπης στον κόσμο. Συνεργαζόμαστε επίσης στενά με τις γειτονικές χώρες, εγκαινιάζοντας
μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τις σχέσεις μας με την Αφρική και επιβεβαιώνοντας την
ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Υπεύθυνη παγκόσμια δέσμευση
σημαίνει εξάλλου ότι η ΕΕ επενδύει σε εταιρικές σχέσεις και συμμαχίες με τρίτες χώρες,
πολυμερείς και περιφερειακούς οργανισμούς, ιδίως εκείνους με τους οποίους συμμεριζόμαστε
κοινές αξίες αλλά και με εκείνους με τους οποίους μοιραζόμαστε κοινούς παγκόσμιους
στόχους, όπως η κοινή παγκόσμια αντίδραση στην πανδημία COVID και οι παγκόσμιες
φιλοδοξίες για το κλίμα.
Τι προκύπτει από τη συζήτηση στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα μέχρι στιγμής;
Οι ιδέες που αναρτήθηκαν στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Η ΕΕ στον κόσμο» καλύπτουν
διάφορα θέματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική και κυμαίνονται από το εμπόριο έως τη
χρήση ήπιας ισχύος και την άμυνα. Σε γενικές γραμμές, οι συνεισφέροντες ζητούν ισχυρότερη
παρουσία της ΕΕ στην παγκόσμια πολιτική σκηνή: στην πολιτική γειτονίας της, καθώς και στις
σχέσεις, για παράδειγμα, με τις χώρες της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής. Οι πολίτες που
συνεισέφεραν στην πλατφόρμα θεωρούν ότι η ΕΕ θα πρέπει να επιδεικνύει μεγαλύτερη τόλμη
κατά την άσκηση τόσο ήπιας όσο και σκληρής ισχύος. Από την έναρξη λειτουργίας της
πλατφόρμας έως σήμερα, το θέμα έχει συγκεντρώσει συνολικά 1.756 συνεισφορές, από τις
οποίες 541 είναι ιδέες, 1.083 σχόλια και 119 εκδηλώσεις. Οι διάφορες ιδέες μπορούν να
ομαδοποιηθούν σύμφωνα με τα ακόλουθα θέματα:







Γενικοί στόχοι της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ
Πολιτικές εμπορίου
Άμυνα
Λήψη αποφάσεων
Διεύρυνση
Πολιτική γειτονίας και σχέσεις με τρίτους

Γενικοί στόχοι της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ
Οι συνεισφέροντες εκφράζουν την άποψη ότι ο ρόλος της ΕΕ μεταβάλλεται, ενόσω οι
ανησυχίες για την κλιματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιτείνονται, η οικονομική και
γεωπολιτική ισορροπία μετατοπίζεται, μείζονες προκλήσεις ορθώνονται απέναντι στην
πολυμέρεια και δίνεται παγκοσμίως μάχη κατά της COVID-19 (βλ. παράδειγμα εκδήλωσης,
βλ. παράδειγμα ιδέας). Ως εκ τούτου, αρκετοί πολίτες εκφράζουν την άποψη ότι η ΕΕ θα
πρέπει να επιδεικνύει μεγαλύτερη τόλμη κατά την άσκηση τόσο ήπιας όσο και σκληρής ισχύος
(βλ. παράδειγμα ιδέας και ιδέας).
Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική της ΕΕ, πολλές ιδέες αναφέρονται στον ρόλο που η ΕΕ
οφείλει να διαδραματίσει σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατικών αξιών
παγκοσμίως. Ζητούν αυστηρότερη στάση έναντι των χωρών που επανειλημμένως
παραβιάζουν διεθνείς συμβάσεις και/ή συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και
απευθύνουν έκκληση για δράση κατά των εν λόγω χωρών (βλ. παράδειγμα ιδέας). Για
παράδειγμα, η ΕΕ ενθαρρύνεται να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη διαδικασία οικοδόμησης
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της ειρήνης μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστίνης (βλ. παράδειγμα ιδέας). Συναφής είναι η
έκκληση για ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα εξαγωγών οπλισμού με αυστηρούς κανόνες, ώστε
να διασφαλίζεται ότι τα όπλα που κατασκευάζονται στην ΕΕ δεν τροφοδοτούν συγκρούσεις
ανά τον κόσμο ούτε οδηγούν σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (βλ. ιδέα).
Πολιτικές εμπορίου
Μια σειρά συνεισφορών στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Η ΕΕ στον κόσμο» ζητεί την
ενίσχυση των πολιτικών εμπορίου και τη μεταρρύθμιση των εμπορικών συμφωνιών με βάση
τις αξίες της ΕΕ, είτε πρόκειται για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είτε για τα
περιβαλλοντικά πρότυπα (βλ. παράδειγμα ιδέας). Μια ιδέα που χαίρει ευρείας αποδοχής
ζητάει τη μεταρρύθμιση της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ και την
αναζωογόνηση της παγκόσμιας πολυμέρειας, με επίκεντρο τη δημιουργία αξιοπρεπών
θέσεων εργασίας και την προστασία των θεμελιωδών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών
οργανώσεων (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Άμυνα
Όσον αφορά την ενίσχυση της σκληρής ισχύος της ΕΕ —η οποία θεωρείται επίσης ύψιστης
σημασίας (βλ. παράδειγμα εκδήλωσης)—, οι συνεισφέροντες τάσσονται υπέρ της δημιουργίας
κοινού ευρωπαϊκού στρατού (βλ. παράδειγμα ιδέας). Επίσης, προτείνουν τη δημιουργία πιο
εξειδικευμένων δυνάμεων ή θεσμών σε επίπεδο ΕΕ, όπως για παράδειγμα μιας Ευρωπαϊκής
Στρατιωτικής Ακαδημίας (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Λήψη αποφάσεων
Οι συνεισφέροντες θεωρούν ότι είναι υψίστης σημασίας η ΕΕ να λειτουργεί ως μία ισχυρή και
αδιαίρετη οντότητα στη διεθνή πολιτική σκηνή, προκειμένου να διατηρήσει και να ενισχύσει
περαιτέρω τον ρόλο της. Αρκετές ιδέες που κατατίθενται πραγματεύονται την ανάγκη μιας
κοινής εξωτερικής πολιτικής. Μία από τις ιδέες που χαίρουν μεγάλης αποδοχής στο πλαίσιο
της εν λόγω θεματικής ενότητας εισηγείται την αναγκαιότητα μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής
και πολιτικής ασφαλείας για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των Ευρωπαίων και την παράλληλη
προώθηση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της
προστασίας του περιβάλλοντος, τόσο στην ευρωπαϊκή γειτονία όσο και παγκοσμίως (βλ.
ιδέα).
Ένα δεύτερο επιμέρους θέμα αφορά την έκκληση για μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των
κρατών μελών. Οι συνεισφέροντες υπογραμμίζουν την ανάγκη να τερματιστεί ο ανταγωνισμός
μεταξύ των κρατών μελών σε διεθνές επίπεδο, για λόγους αξιοπιστίας. Ως εκ τούτου,
προτείνουν οι πρεσβείες των κρατών μελών της ΕΕ να αντικατασταθούν από μία ενιαία
πρεσβεία της ΕΕ που θα εκπροσωπεί και θα συνενώνει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Αυτό θα
μπορούσε επίσης να σημαίνει ενιαία προσχώρηση της ΕΕ σε οποιονδήποτε διεθνή
οργανισμό, όπως για παράδειγμα στο ΝΑΤΟ (βλ. παράδειγμα ιδέας). Επιπλέον, μια άλλη ιδέα
είναι η δημιουργία ενός κοινού διαβατηρίου της ΕΕ για όλους τους ευρωπαίους πολίτες (βλ.
παράδειγμα ιδέας).
Στο πλαίσιο του θέματος της λήψης αποφάσεων, οι συνεισφορές ζητούν την επανεξέταση του
κανόνα της ομοφωνίας. Μια μερίδα ατόμων εκφράζει την άποψη ότι η τρέχουσα κατάσταση
που βασίζεται στον κανόνα της ομοφωνίας επιτρέπει σε μεμονωμένα κράτη μέλη να
παρεμποδίζουν την κοινή εξωτερική πολιτική (βλ. παράδειγμα ιδέας και εκδήλωσης). Αυτό
θεωρείται προβληματικό καθώς δεν επιτρέπει στην ΕΕ να έχει αξιόπιστη, σταθερή και ισχυρή
φωνή στον κόσμο, όπως ήδη επισημάνθηκε στο πλαίσιο του προηγούμενου θέματος. Ως εκ
τούτου, σύμφωνα με την ιδέα που διατυπώθηκε, η ΕΕ θα πρέπει να κινηθεί προς ένα σύστημα
ψηφοφορίας με «απόλυτη» πλειοψηφία. Σε μία από τις ιδέες με τη μεγαλύτερη αποδοχή στο
πλαίσιο του παρόντος θέματος περιγράφεται λεπτομερώς ένα σύστημα ψηφοφορίας με
απόλυτη πλειοψηφία για τα κράτη μέλη, υποστηριζόμενο από απλή πλειοψηφία των μελών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έτσι ώστε η ΕΕ να είναι σε θέση να αναλαμβάνει εκτελεστική
δράση και να διαμορφώσει πραγματική και αξιόπιστη εξωτερική πολιτική (βλ. ιδέα). Όπως και
στις συζητήσεις στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας περί ευρωπαϊκής δημοκρατίας, η
εναλλακτική πρόταση της ειδικής πλειοψηφίας παρουσιάζεται επίσης ως εναλλακτική για τον
ισχύοντα κανόνα της ομοφωνίας (βλ. παράδειγμα ιδέας).
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Ένα τελευταίο επιμέρους θέμα συζήτησης αφορά τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Οι συμμετέχοντες στη συζήτηση πιστεύουν ότι, παρότι το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο έχει υποστηρίξει την έννοια της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής
ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) από τη θέσπισή της και έχει επιδιώξει τη διεύρυνση του πεδίου
εφαρμογής της, εξακολουθεί να διαδραματίζει περιφερειακό μόνο ρόλο στη χάραξη της
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. Ως εκ τούτου, ζωτικής σημασίας θεωρείται η εκχώρηση
περισσότερων αρμοδιοτήτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την εξωτερική
πολιτική (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Διεύρυνση
Μια σειρά συνεισφορών πραγματεύεται την ανάγκη διεύρυνσης της ΕΕ και ένταξης των
ανατολικών γειτονικών χωρών σε αυτήν, ως τρόπο προάσπισης της δημοκρατίας στις εν λόγω
χώρες (βλ. παράδειγμα ιδέας), αλλά και εξασφάλισης οικονομικής σταθερότητας εντός της ΕΕ
(βλ. παράδειγμα ιδέας). Οι ιδέες αυτές διατυπώνονται εξίσου σε μία από τις εισηγήσεις με τη
μεγαλύτερη αποδοχή στο πλαίσιο του εν λόγω θέματος, στην οποία ζητείται η συνέχιση της
διεύρυνσης της ΕΕ με την ενσωμάτωση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, προκειμένου να
διασφαλιστεί η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή (βλ. ιδέα). Στο ίδιο πνεύμα, ζητείται η
πλήρης αναγνώριση του Κοσόβου (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Πολιτική γειτονίας και σχέσεις με τρίτους
Ένα επιμέρους θέμα ιδεών αφορά την εκπροσώπηση της ΕΕ σε διπλωματικό επίπεδο, με
τους πολίτες να ζητούν, σε γενικές γραμμές, από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εκπροσωπούν
και να υπερασπίζονται πιο δυναμικά τα ενδιαφέροντά τους στον κόσμο (βλ. παράδειγμα
ιδέας).
Ενώ οι περισσότεροι πολίτες που κατέθεσαν ιδέες ζητούν μια πιο ενωμένη και ολοκληρωμένη
ΕΕ, ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος της ΕΕ ως παγκόσμιας δύναμης δικαίου και δικαιοσύνης,
ανοικτής στην αλληλεπίδραση με διάφορους πολυμερείς οργανισμούς, τόσο σε παγκόσμιο
όσο και σε περιφερειακό επίπεδο (βλ. παράδειγμα ιδέας και ιδέας), άλλοι επιθυμούν από την
ΕΕ να εστιάσει στον ρόλο της ως οικονομικού παράγοντα, όπως είχε αρχικά προβλεφθεί. Στο
πλαίσιο αυτό, θεωρούν ότι η ΕΕ δεν θα πρέπει να αναλάβει τον ρόλο γεωπολιτικού
παράγοντα, αλλά να διατηρήσει την πρωταρχική της λειτουργία ως κοινής οικονομικής
αγοράς. Οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι, εφόσον η ΕΕ δεν συνιστά κυρίαρχο κράτος, δεν
δύναται να διαδραματίσει πολιτικό ρόλο ως παγκόσμιος παράγοντας (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Οι εισηγήσεις στο πλαίσιο του εν λόγω θέματος αναφέρονται ιδίως στις πολιτικές σχέσεις της
ΕΕ με τη Ρωσία και την Κίνα (βλ. παράδειγμα εκδήλωσης). Οι συμμετέχοντες εισηγούνται την
ανάγκη ριζικής αναθεώρησης, επανεξέτασης και περαιτέρω μεταρρύθμισης της εξωτερικής
πολιτικής της ΕΕ με την εφαρμογή μιας τολμηρότερης προσέγγισης σύμφωνα με όσα
συζητήθηκαν στο πλαίσιο προηγούμενων θεμάτων. Οι συμμετέχοντες στην πλατφόρμα
συζητούν την άποψη ότι, όσον αφορά την Κίνα, η ΕΕ θα πρέπει όχι μόνο να διαμορφώσει μια
πιο ενιαία και αυστηρή στάση σε επίπεδο διπλωματικών σχέσεων, δεδομένων των πολύ
διαφορετικών αξιακών συστημάτων, αλλά θα πρέπει επίσης να αναπτύξει μια στρατηγική
ξένων επενδύσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να περιορίσει την επιρροή της
Κίνας σε παγκόσμιο επίπεδο και ειδικότερα στις αναπτυσσόμενες χώρες (βλ. ιδέα).
Όσον αφορά τις σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής, οι
συμμετέχοντες εξέφρασαν την άποψη ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η εταιρική σχέση με τις εν
λόγω χώρες και να αναδιαμορφωθούν οι εμπορικές τους σχέσεις (βλ. παράδειγμα
εκδήλωσης). Οι περισσότεροι πολίτες ζητούν μια ισχυρότερη εταιρική σχέση μεταξύ ΕΕ και
Αφρικανικής Ένωσης, με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής πολυμέρειας (βλ.
παράδειγμα ιδέας). Άλλοι ζητούν ισχυρότερες διμερείς εταιρικές σχέσεις μεταξύ μεμονωμένων
κρατών μελών και αφρικανικών χωρών, με στόχο την αντιμετώπιση του ζητήματος της
μετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλων απειλών κατά της ασφάλειάς της. Ωστόσο,
κάτι τέτοιο μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν οι σχέσεις πάψουν να συντηρούν την οικονομική
και πολιτική κληρονομιά των πρώην αποικιακών συστημάτων (βλ. ιδέα). Το ίδιο ισχύει για τις
σχέσεις με τη Λατινική Αμερική (βλ. παράδειγμα ιδέας).
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Για περισσότερες πληροφορίες:
 Μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο
 Κοινή απάντηση της ΕΕ στη νόσο COVID-19
 Οι εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ
 Με ποιον τρόπο παρέχει βοήθεια η ΕΕ;Ευρωπαϊκή πολιτική προστασία
 Η Ευρώπη στον κόσμο: Η αξία του ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου
 Ανοικτή, βιώσιμη και δυναμική εμπορική πολιτική της ΕΕ
 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
 Υπηρεσία Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής
Μετανάστευση: Διαχείριση της μετανάστευσης με σύστημα προβλέψιμο,
ισορροπημένο και αξιόπιστο
Το θέμα της μετανάστευσης απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα σύγχρονο σύστημα
μετανάστευσης και ασύλου, διαχείριση των συνόρων, συνεργασία με τις χώρες εταίρους και
καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών. Σημαίνει επίσης προστασία όσων
δραπετεύουν από βίαιες καταστάσεις και ένταξη των νεοφερμένων στην κοινωνία μας.
Τι κάνει η ΕΕ;
Για να προσφέρει η ΕΕ κοινές λύσεις, απαιτείται ισορροπημένη και χωρίς αποκλεισμούς
προσέγγιση της μετανάστευσης.
Η Επιτροπή έχει υποβάλει σειρά νομοθετικών προτάσεων εντός του φάσματος που
καλύπτεται από το «νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο», στο πλαίσιο
ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη διαχείριση της μετανάστευσης. Εξετάζει τρόπους για
βελτίωση της συνεργασίας με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης, καθώς επίσης για
διασφάλιση τελεσφόρων διαδικασιών, ασφαλών νόμιμων οδών, επιτυχούς ένταξης των
μεταναστών που έχουν δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ και επιστροφής όσων δεν έχουν. Η ΕΕ
δίνει επίσης έμφαση στην ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων, στη βελτίωση της διαχείρισης
των συνόρων, μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη νέων συστημάτων πληροφοριών, και στην
καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών.
Τι προκύπτει από τη συζήτηση στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα μέχρι στιγμής;
Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, η θεματική ενότητα της μετανάστευσης
συγκέντρωσε συνολικά 1.157 συνεισφορές, συμπεριλαμβανομένων 306 ιδεών, 827 σχολίων
και 24 εκδηλώσεων. Οι εισηγήσεις στο πλαίσιο αυτής της θεματικής ενότητας αποκαλύπτουν
τρεις γενικές τάσεις. Αφενός, σε ορισμένες συζητήσεις εκφράζεται η βούληση για περισσότερη
δράση για τον έλεγχο και τη μείωση της μετανάστευσης, ενώ, αφετέρου, σε άλλες συνεισφορές
διατυπώνεται το αίτημα για μεγαλύτερη αλληλεγγύη και καλύτερες διαδικασίες ένταξης. Μια
ομάδα συμμετεχόντων υιοθετεί μια ενδιάμεση θέση, τασσόμενη υπέρ της προώθησης της
διεθνούς κινητικότητας, αλλά μόνο μεταξύ οικονομικά ανεπτυγμένων δημοκρατιών. Στη
συνέχεια, αναλύονται κατά σειρά τα ακόλουθα θέματα:


Η ανεξέλεγκτη μετανάστευση από χώρες εκτός ΕΕ ως απειλή



Ανθρωπιστική στάση όσον αφορά τη μετανάστευση



Νόμιμη μετανάστευση



Εξέταση των γενεσιουργών αιτίων της μετανάστευσης



Συνοριακός έλεγχος



Ένταξη



Διευκόλυνση και υποστήριξη της απόκτησης της ιθαγένειας της ΕΕ
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Οι σχολιαστές διατυπώνουν χωρίς περιστροφές τις ιδέες και τις εισηγήσεις τους σχετικά με τη
θεματική ενότητα της μετανάστευσης. Μεταξύ των θεμάτων που παρατηρήθηκαν είναι η
αίσθηση ότι η μετανάστευση από τρίτες χώρες αποτελεί απειλή για τον πολιτισμό, την
ταυτότητα, τις αξίες και την κουλτούρα της ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας). Οι εισηγήσεις
εκφράζουν γνώμες και απόψεις ότι η μετανάστευση από χώρες εκτός ΕΕ συμβάλλει στην
τρομοκρατία και στη δημιουργία γκέτο και απαγορευμένων ζωνών στην ΕΕ (βλ. ιδέα). Οι εν
λόγω συνεισφέροντες ζητούν τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της μετανάστευσης από
τρίτες χώρες, μια αυστηρότερη πολιτική επαναπατρισμού και στρατηγικές που εμποδίζουν την
κινητικότητα των μεταναστών, όπως οι αυστηρότεροι συνοριακοί έλεγχοι (βλ. παράδειγμα
ιδέας).
Ανθρωπιστική στάση όσον αφορά τη μετανάστευση
Οι συνεισφέροντες με αντίθετη άποψη ζητούν λύσεις για την καταπολέμηση της παράνομης
μετανάστευσης και μια μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ, με ευκολότερες και πιο προσιτές
διαδικασίες ασύλου στις χώρες καταγωγής, νόμιμες και ασφαλείς μεταναστευτικές οδούς και
καταστολή της εμπορίας ανθρώπων, προκειμένου να αποφεύγονται οι απώλειες προσφύγων
στα σύνορα της ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας). Τέλος, ορισμένοι συμμετέχοντες επιθυμούν ένα
νομικό πλαίσιο για την ανάσχεση της απέλασης ενσωματωμένων ατόμων και οικογενειών σε
μη ασφαλείς χώρες καταγωγής (βλ. ιδέα).
Νόμιμη μετανάστευση
Στο θέμα της νόμιμης μετανάστευσης, όσοι τάσσονται υπέρ αυστηρότερων μεταναστευτικών
πολιτικών απαιτούν μια κοινή ενωσιακή πολιτική επιλεκτικής μετανάστευσης, με
ποσοστώσεις, αυστηρότερη επιλογή και αυστηρές διαδικασίες αποδοχής (βλ. παράδειγμα
ιδέας). Ένα ευρωπαϊκό σύστημα μετανάστευσης με μόρια θεωρείται μερικές φορές
απαραίτητο για την αποτελεσματικότερη ρύθμιση των μεταναστευτικών ροών (βλ. ιδέα).
Οι συνεισφορές που διάκεινται πιο θετικά στη μετανάστευση, ομοίως, ζητούν μεν μια
ενοποιημένη
και
αποτελεσματικότερη
προσέγγιση,
πλην
όμως
περισσότερο
ευθυγραμμισμένη με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις (κοινωνικές) ευρωπαϊκές αξίες. Για
παράδειγμα, οι εισηγήσεις κάνουν λόγο συγκεκριμένα για μια ενιαία και αποτελεσματική
διαδικασία ασύλου στην ΕΕ (βλ. ιδέα), επισημαίνοντας επίσης την ανάγκη μεταρρύθμισης της
Σύμβασης του Δουβλίνου για την πρόληψη της άνισης κατανομής των αιτούντων άσυλο και
των μεταναστών (βλ. παράδειγμα ιδέας). Πολίτες υποστηρίζουν επίσης μια πολιτική της ΕΕ
για τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού ή ενωσιακές στρατηγικές πρόσληψης σπουδαστών
και ειδικευμένων εργαζομένων από τρίτες χώρες. Συναφώς, ένας πολίτης τονίζει την ανάγκη
για αυξημένες αρμοδιότητες της ΕΕ στον τομέα της μετανάστευσης, ώστε να μπορεί να
διασφαλίσει τη διαχείριση της μετανάστευσης σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες της Ένωσης
(βλ. ιδέα).
Σε μια ομάδα απαντήσεων προτείνεται η ιδέα της προώθησης ενός επιλεκτικού τύπου
μετανάστευσης. Αυτό το είδος συμμετεχόντων συνήθως βλέπει τη μετανάστευση με θετική
ματιά λόγω των οικονομικών πλεονεκτημάτων που δημιουργεί. Προτείνουν τη στόχευση
συγκεκριμένων χωρών για την προσέλκυση των ταλέντων τους (βλ. ιδέα), ή τη χαλάρωση των
κριτηρίων κινητικότητας μεταξύ οικονομικά προηγμένων δημοκρατιών, τόσο στη Δύση όσο και
στην Ασία, ιδίως στο πλαίσιο των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών (βλ. ιδέα).
Ορισμένες συνεισφορές εκφράζουν επίσης προβληματισμό σχετικά με ζητήματα ανισότητας
που επηρεάζουν την υφιστάμενη διαδικασία αίτησης ασύλου. Για παράδειγμα, τονίζουν το
γεγονός ότι το ποσοστό των ανδρών αιτούντων άσυλο είναι σημαντικά υψηλότερο από εκείνο
των γυναικών αιτούντων άσυλο ή οικογενειών (βλ. ιδέα). Άλλοι αναφέρουν τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν οι ΛΟΑΤΙ αιτούντες άσυλο και ζητούν μεγαλύτερη προστασία και καλύτερη
μεταφραστική υποστήριξη αυτής της ομάδας (βλ. ιδέα).

Εξέταση των γενεσιουργών αιτίων της μετανάστευσης
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Όσον αφορά το μέλλον της Ευρώπης, οι συνεισφέροντες υπογραμμίζουν την ανάγκη
αντιμετώπισης των γενεσιουργών αιτίων της μετανάστευσης για την αντιμετώπιση των
μεταναστευτικών ζητημάτων που αντιμετωπίζει επί του παρόντος η ΕΕ.
Οι σχετικές προτάσεις κυμαίνονται από την καθιέρωση ίσων εμπορικών σχέσεων, την
επένδυση σε περισσότερα σχέδια αναπτυξιακής βοήθειας και την ακαδημαϊκή κατάρτιση, έως
την επαγγελματική εξέλιξη των ατόμων που ζουν σε χώρες του τρίτου κόσμου (βλ. ιδέα).
Μια συγκεκριμένη ομάδα συνεισφορών καλεί την ΕΕ να αναλάβει δράση με βάση το γεγονός
ότι έχει διαδραματίσει ρόλο στην περιφερειακή αποσταθεροποίηση μέσω, για παράδειγμα, της
ευρωπαϊκής στρατιωτικής εμπλοκής ή της αποσταθεροποίησης των επιδοτούμενων
γεωργικών εξαγωγών προς τις αναπτυσσόμενες χώρες (βλ. ιδέα).
Συνοριακός έλεγχος
Στο θέμα του ελέγχου των συνόρων αποτυπώνονται και πάλι οι δύο αντιτιθέμενες θέσεις όσον
αφορά τη μετανάστευση.
Κατά κανόνα υποστηρίζονται πιο οργανωμένες και συντονισμένες προσπάθειες όσον αφορά
τον έλεγχο των συνόρων, με εκκλήσεις για πιο ολοκληρωμένους συνοριακούς ελέγχους,
συμπεριλαμβανομένης της αρχής της επαναπροώθησης (βλ. παράδειγμα ιδέας), μεγαλύτερη
στήριξη του Frontex, με καλύτερο καθορισμό των λειτουργιών του (βλ. ιδέα), και νομικά
δεσμευτική προσέγγιση των προσπαθειών έρευνας και διάσωσης (SAR) στη Μεσόγειο (βλ.
ιδέα).
Σε άλλες συνεισφορές διατυπώνεται έκκληση για περισσότερη αλληλεγγύη και σεβασμό των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι ιδέες που εξετάζονται εδώ είναι, για παράδειγμα, ένα κεντρικό
σύστημα διανομής της ΕΕ βασισμένο στην αλληλεγγύη, η χρηματοδότηση για τη βελτίωση
των υποδομών υποδοχής στα σύνορα (στέγαση και τρόφιμα) ή ένας υπερεθνικός οργανισμός
που διαχειρίζεται ευρωπαϊκούς καταυλισμούς προσφύγων, τελεί υπό τη συνδιαχείριση
διαφόρων χωρών και χρηματοδοτείται από πόρους της ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Ένταξη
Ένα άλλο θέμα στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας της μετανάστευσης αφορά ιδέες με
αντικείμενο την ένταξη, στις οποίες διατυπώνεται το αίτημα για παρακολούθηση της πορείας
ενσωμάτωσης των μεταναστών προκειμένου να διασφαλίζεται η πλήρης ένταξή τους στο
κράτος μέλος της ΕΕ. Μια ιδέα θεωρεί ότι η αναγνώριση και η περαιτέρω ενεργοποίηση των
μεταναστών και των μελών των κοινοτήτων υποδοχής ως παραγόντων αλλαγής ενέχει μεγάλα
δυνητικά πλεονεκτήματα (βλ. ιδέα). Η εκπαίδευση θεωρείται ότι έχει καίρια σημασία για την
ένταξη, καθώς η γλώσσα και οι ευρωπαϊκές αξίες διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο. Στη
συνάρτηση αυτή, οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι υπάρχει ανάγκη για επαρκώς
χρηματοδοτούμενα προγράμματα για την υποστήριξη της ένταξης των παιδιών μεταναστών
σχολικής ηλικίας στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα (βλ. ιδέα). Οι συμμετέχοντες εκφράζουν
την άποψη ότι η γεωγραφική κατανομή των μεταναστών είναι καίριας σημασίας για την
επίτευξη της ένταξης (βλ. παράδειγμα ιδέας) και την αποφυγή της δημιουργίας γκέτο (βλ. ιδέα).
Διατυπώνονται εκκλήσεις για ενημερωτικές εκστρατείες και προγράμματα ευαισθητοποίησης
των πολιτών της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού με στόχο τη μετάβαση σε μια
κοινωνία πραγματικά χωρίς αποκλεισμούς. Σε σχέση με τις γνώμες που αφορούν τον
ρατσισμό και τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, διατυπώνονται αιτήματα για ίση και
δίκαιη μεταχείριση των νομίμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (βλ. ιδέα).
Διευκόλυνση και υποστήριξη της απόκτησης της ιθαγένειας της ΕΕ
Ορισμένοι συμμετέχοντες εκφράζουν τη λύπη τους για την έλλειψη δικαιωμάτων των πολιτών
που κατοικούν μόνιμα στην ΕΕ. Παρατηρούν ότι η Ένωση δεν χορηγεί δικαίωμα ψήφου στους
μόνιμους κατοίκους της που έχουν ζήσει στην ΕΕ για μεγάλο χρονικό διάστημα, ούτε άλλα
πλεονεκτήματα που θα μπορούσαν να καταστήσουν ελκυστικότερη την υποβολή αίτησης για
ιθαγένεια της ΕΕ (βλ. ιδέα).
Ορισμένοι συνεισφέροντες θεωρούν ότι το ζήτημα αυτό είναι ιδιαίτερα πιεστικό όταν πρόκειται
για πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που ζούσαν στην ΕΕ πριν από το Brexit. Μια ιδέα που
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οδηγεί σε αντιπαραθέσεις είναι η καθιέρωση ταχείας διαδικασίας για την απόκτηση
δικαιωμάτων σε επίπεδο ΕΕ για τους Βρετανούς πολίτες που ζούσαν στην ΕΕ πριν από το
Brexit (βλ. ιδέα).
Για περισσότερες πληροφορίες:
 Νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο
 Μετανάστευση
 Προσφυγική κρίση: στοιχεία και αριθμοί
 Άσυλο και μετανάστευση – Μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ
 Ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων
 Συστήματα πληροφορικής που στηρίζουν τις πολιτικές για το άσυλο και τη
μετανάστευση

Μάθετε περισσότερα για όλες τις πολιτικές και τις δραστηριότητες της ΕΕ:




Ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Ιστότοπος του Συμβουλίου της ΕΕ
Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το παρόν έγγραφο καταρτίστηκε από την κοινή γραμματεία της Διάσκεψης για το Μέλλον
της Ευρώπης.
Για περισσότερες πληροφορίες και για να διαβάσετε τις θέσεις άλλων πολιτών που έχουν
ήδη δημοσιεύσει τις ιδέες και τις σκέψεις τους, ακολουθήστε την ψηφιακή πλατφόρμα της
Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης (www.futureu.europa.eu). Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τις ιδέες που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα,
συμβουλευθείτε επίσης την πρώτη ενδιάμεση έκθεση της πλατφόρμας.
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