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ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

I. Το παρόν ενημερωτικό έγγραφο δεν συνιστά έκθεση ελέγχου. Παρουσιάζει 

συγκεντρωτικά πληροφορίες προερχόμενες από διάφορες πηγές, ορισμένες από τις οποίες 

είναι ήδη δημόσια διαθέσιμες και άλλες συνελέγησαν από εμάς. Στο έγγραφο αυτό 

περιγράφονται οι δράσεις της ΕΕ για τη στήριξη της ενσωμάτωσης των ατόμων που 

διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ χωρίς να έχουν την ευρωπαϊκή ιθαγένεια («μετανάστες»). Στο 

πλαίσιο αυτό, εντοπίσαμε μια σειρά σημαντικών προκλήσεων. 

II. Η πρόσφατη αύξηση του αριθμού των ατόμων που ζητούν καταφύγιο στην επικράτεια 

της ΕΕ έφερε τη μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ στο προσκήνιο. Ο μακροπρόθεσμος 

αντίκτυπος αυτής της εισροής μεταναστών θα εξαρτηθεί από τον βαθμό της ενσωμάτωσής 

τους στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Παρά το γεγονός ότι η ενσωμάτωση των μεταναστών 

αποτελεί πρωτίστως αρμοδιότητα των κρατών μελών, τις δύο τελευταίες δεκαετίες 

σημαντικός είναι και ο ρόλος που διαδραμάτισε η ΕΕ, με την παροχή σε αυτά στήριξης και 

κινήτρων. Πέραν της ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών πρακτικών, και της αμοιβαίας 

μάθησης και συνεργασίας, η ΕΕ διευκολύνει τη χρήση ενωσιακής χρηματοδότησης και 

παρέχει ένα πλαίσιο για τη διαμόρφωση πολιτικών για τη μετανάστευση και την 

καταπολέμηση των διακρίσεων (σημεία 1 έως 17). 

III. Η μετανάστευση και η ενσωμάτωση είναι στενά συνδεδεμένες. Οι ισχύουσες οδηγίες 

της ΕΕ για τη μετανάστευση προβλέπουν ένα σύνολο ελάχιστων προϋποθέσεων εισόδου 

και διαμονής, καθώς και δικαιώματα ίσης μεταχείρισης. Τα κράτη μέλη διαθέτουν έναν 

βαθμό διακριτικής ευχέρειας όσον αφορά τον τρόπο μεταφοράς των οδηγιών στο εθνικό 

δίκαιο, με αποτέλεσμα να μην ισχύουν οι ίδιοι ακριβώς κανόνες για τους μετανάστες σε 

όλα τα κράτη μέλη. Οι διαφορές αυτές ωθούν τους μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων των 

αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, να μετακινούνται από χώρα σε χώρα, 

καθυστερώντας έτσι την έναρξη της διαδικασίας ενσωμάτωσης. Ένας άλλος παράγοντας 

που επηρεάζει την ενσωμάτωση είναι το μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτείται σε 

ορισμένες περιπτώσεις για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων (σημεία 18 έως 21). 



 5 

 

Πρόκληση 1: Μείωση των καθυστερήσεων στην έναρξη της διαδικασίας ενσωμάτωσης 

IV. Παρά το γεγονός ότι η νομοθεσία της ΕΕ προάγει την ισότητα δικαιωμάτων και τη μη 

εισαγωγή διακρίσεων, η μετανάστευση ατόμων από χώρες εκτός της ΕΕ εξακολουθεί να 

γεννά αρνητικά συναισθήματα σε πολλούς Ευρωπαίους. Αυτό, σε ορισμένα κράτη μέλη, 

έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ενσωμάτωση των μεταναστών (σημεία 22 και 23). 

Πρόκληση 2: Διασφάλιση ισότητας δικαιωμάτων και μη εισαγωγής διακρίσεων 

V. Λόγω των αυξανόμενων μεταναστευτικών ροών, από το 2015 έχουν κινητοποιηθεί 

από τον προϋπολογισμό της ΕΕ περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια ευρώ πρόσθετης 

χρηματοδότησης για τη μετανάστευση. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δήλωσαν ότι χρειάζονται 

περίπου 450 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και 

Ένταξης ειδικά για την κάλυψη των αναγκών ενσωμάτωσης των μεταναστών. Σύμφωνα με 

την Επιτροπή, οι ανάγκες θα αξιολογούνται σε τακτική βάση στο πλαίσιο των ετήσιων 

διαδικασιών του προϋπολογισμού (σημεία 32 έως 34). 

Πρόκληση 3: Τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη εκτίμηση των αναγκών και της 

χρηματοδότησης  

VI. Επιπλέον, η Επιτροπή ενέτεινε τη στήριξή της προς τις προσπάθειες των κρατών 

μελών που αποσκοπούν στη βελτίωση της ενσωμάτωσης των μεταναστών. Το 2016 

εκπόνησε σχέδιο δράσης για την ένταξη, το οποίο περιλαμβάνει 52 μέτρα που πρέπει να 

ληφθούν σε επίπεδο ΕΕ. Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του 

σχεδίου δράσης στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το 2018. Τον Δεκέμβριο του 2017, 23 εξ 

αυτών των δράσεων δεν είχαν ακόμη ολοκληρωθεί. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται επίσης 

να αναπτύξουν ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων. Η 

Επιτροπή, δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά διατυπώθηκαν ως προτάσεις προς τα κράτη μέλη 

και εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους, δεν παρακολουθεί την εφαρμογή τους (σημεία 35 

και 36). 

Πρόκληση 4: Δέσμευση των κρατών μελών για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης 

VII. Στην πλειονότητά τους, τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει πολιτικές ενσωμάτωσης σε 

διάφορα πλαίσια. Οι πολιτικές αυτές δεν καλύπτουν κατά τρόπο συστηματικό όλες τις 
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ομάδες μεταναστών ούτε όλους τους τομείς της ενσωμάτωσης. Στις εκθέσεις τους, τα 

ανώτατα όργανα ελέγχου των κρατών μελών έχουν εντοπίσει αδυναμίες στον σχεδιασμό 

και την εφαρμογή των πολιτικών ενσωμάτωσης (σημεία 40 έως 42). 

Πρόκληση 5: Στήριξη των μεταναστών στο σύνολό τους σε όλους τους συναφείς τομείς 

πολιτικής  

VIII. Τα περισσότερα κράτη μέλη δεν διαθέτουν ολοκληρωμένη εικόνα του αριθμού των 

μεταναστών που λαμβάνουν στήριξη ή/και του ποσού που δαπανάται για την υλοποίηση 

μέτρων ενσωμάτωσης. Σε επίπεδο ΕΕ, ένα σύνολο κοινών βασικών δεικτών («δείκτες της 

Σαραγόσα») σηματοδοτεί ένα θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της κατανόησης της 

ενσωμάτωσης στην ΕΕ. Ωστόσο, οι δείκτες αυτοί, οι οποίοι σύμφωνα με την Επιτροπή 

εμφανίζουν ορισμένους περιορισμούς, δεν χρησιμοποιούνται από όλα τα κράτη μέλη. Σε 

εθνικό επίπεδο, η παρακολούθηση εμφανίζει διάφορες αδυναμίες. Στο πλαίσιο της εν 

εξελίξει αναθεώρησης του κανονισμού του ΕΤΠΑ, η Επιτροπή προτείνει την ανάπτυξη 

ειδικών δεικτών για το ταμείο αυτό, κάτι που μπορεί να διευκολύνει τη χάραξη πολιτικής 

βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων (σημεία 43 έως 47). 

Πρόκληση 6: Αποτελεσματική παρακολούθηση των επακολούθων της ενσωμάτωσης με 

στόχο τη μέτρηση της προόδου και την προσαρμογή των πολιτικών όταν κρίνεται 

αναγκαίο 

IX. Παρεμφερείς δράσεις, απευθυνόμενες στην ίδια ομάδα-στόχο, είναι δυνατό να 

χρηματοδοτούνται από διαφορετικά ταμεία της ΕΕ. Ο συντονισμός και οι συνεργίες μεταξύ 

των ταμείων της ΕΕ διασφαλίζονται σε ενωσιακό επίπεδο χάρη σε διάφορους μηχανισμούς 

και εργαλεία, ορισμένα εκ των οποίων αναπτύχθηκαν από την Επιτροπή. Εν τέλει, 

υπεύθυνα για τη θέσπιση αποτελεσματικών μηχανισμών συντονισμού είναι τα κράτη μέλη. 

Περισσότερες από 400 διαφορετικές οντότητες εμπλέκονται στη διαχείριση μέτρων που 

αποσκοπούν στην ενσωμάτωση των μεταναστών στα κράτη μέλη. Παρά το γεγονός ότι τα 

περισσότερα κράτη μέλη διαθέτουν συντονιστικό φορέα, οι υπάρχοντες συντονιστικοί 

μηχανισμοί εμφανίζουν αδυναμίες (σημεία 48 έως 54). 
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Πρόκληση 7: Αποτελεσματικός συντονισμός της χρηματοδότησης σε ενωσιακό και εθνικό 

επίπεδο 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Μετανάστες 

Η Leila, άρτι αφιχθείσα στην ΕΕ, περιμένει στη σειρά για τον έλεγχο διαβατηρίων, 
κρατώντας με το ένα χέρι το παιδί της και στο άλλο το έγγραφο της θεώρησης εισόδου. 
Πρόκειται να συναντήσει τον σύζυγό της που μετανάστευσε νωρίτερα στην ΕΕ. Εργάζεται, 
και ήδη σκέφτεται να ιδρύσει δική του επιχείρηση. Η Leila δεν γνωρίζει ούτε λέξη από την 
τοπική γλώσσα, αλλά είναι αισιόδοξη για το μέλλον της οικογένειάς της. 

1. Η Leila είναι φανταστικό πρόσωπο, ωστόσο περισσότερα από 21 εκατομμύρια άτομα 

σαν εκείνη διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια της ΕΕ χωρίς να διαθέτουν ευρωπαϊκή 

ιθαγένεια. Αυτό σημαίνει ότι περίπου το 4 % του πληθυσμού της ΕΕ είναι νομίμως 

διαμένοντες μετανάστες από χώρες εκτός της ΕΕ (βλέπε γράφημα 1). Κάθε χρόνο, 

ορισμένοι από αυτούς γίνονται πολίτες της ΕΕ. Κατά την περίοδο 2013-2016, περίπου 3,2 

εκατομμύρια μετανάστες από χώρες εκτός της ΕΕ απέκτησαν την ιθαγένεια κράτους μέλους 

της ΕΕ. Εάν συνυπολογιστούν οι μετανάστες δεύτερης γενιάς, το 18 % σχεδόν του 

πληθυσμού που κατοικεί στην ΕΕ έχει μεταναστευτικές καταβολές1. 

Γράφημα 1 - Το 2017, περίπου το 4 % του πληθυσμού της ΕΕ ήταν νομίμως διαμένοντες 
μετανάστες από χώρες εκτός της ΕΕ 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Eurostat του Μαρτίου του 2018. 

2. Στο παρόν ενημερωτικό σημείωμα, με τον όρο «μετανάστες» αναφερόμαστε σε όλους 

εκείνους που διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ χωρίς να έχουν την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, 

συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων. Στη νομοθεσία της ΕΕ, οι 

μετανάστες αναφέρονται συνολικά ως «πολίτες τρίτων χωρών». Η γενική κατηγορία των 

μεταναστών περιλαμβάνει διάφορες ομάδες ατόμων (βλέπε γράφημα 2), των οποίων τα 

δικαιώματα, οι ανάγκες και οι υποχρεώσεις διαφέρουν. Το παρόν ενημερωτικό έγγραφο 

δεν καλύπτει τους παρανόμως διαμένοντες στην ΕΕ. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με 

τη χρησιμοποιούμενη ορολογία παρατίθενται στο παράρτημα I. 

2014 2015 2016

19,5 εκατ. 19,9 εκατ. 20,9 εκατ. 

+ 1,71% + 5,03%

2017

3,85 % 3,91 % 4,09 %

+ 3,76%

21,7 εκατ.

4,23 %
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Γράφημα 2 - Μετανάστες από χώρες εκτός της ΕΕ 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

3. Η ΕΕ ήταν ανέκαθεν τόπος προορισμού μεταναστών, αλλά η σημαντική πρόσφατη 

αύξηση του αριθμού των ατόμων που ζητούν άσυλο στην ΕΕ, μίας από τις ομάδες 

μεταναστών, κατέστησε σαφή την επείγουσα ανάγκη καλύτερης αντιμετώπισης του 

φαινομένου της μετανάστευσης. Κατά την τετραετία 2014-2017, σχεδόν 3,7 εκατομμύρια 

άτομα υπέβαλαν αίτηση ασύλου για πρώτη φορά στην ΕΕ, αριθμός τριπλάσιος από τoν 

αντίστοιχο την προηγούμενη τετραετία. Στους μισούς περίπου από τους ανθρώπους αυτούς 

χορηγήθηκε προστασία (βλέπε γράφημα 3). 

Γράφημα 3 - Ο αριθμός των πρώτων αιτήσεων ασύλου τριπλασιάστηκε την περίοδο 
2014-2017, ενώ προστασία χορηγήθηκε σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις  

 
Σημ.: Ως «πρώτες αιτήσεις ασύλου» νοούνται οι αιτήσεις διεθνούς προστασίας που υποβλήθηκαν 
για πρώτη φορά σε συγκεκριμένο κράτος μέλος. Ως «σύνολο θετικών αποφάσεων σχετικά με 
αιτήσεις χορήγησης ασύλου» νοούνται όλες οι αποφάσεις με τις οποίες χορηγείται προστασία, 
ανεξαρτήτως του σταδίου της διαδικασίας (ήτοι περιλαμβάνονται τόσο οι πρωτοβάθμιες αποφάσεις 
όσο και οι αποφάσεις επί προσφυγών) και του χρόνου υποβολής της αίτησης χορήγησης ασύλου. 
Μετά την έκδοση θετικής απόφασης, οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι πλέον αιτούντες άσυλο αλλά 
πρόσφυγες ή άλλων κατηγοριών άτομα υπό προστασία. 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Eurostat του Μαρτίου του 2018. 

Παρανόμως 
διαμένοντες

Δεν καλύπτονται 
από το παρόν 
ενημερωτικό 

έγγραφο 

Άτομα που 
μεταναστεύουν για 
λόγους εργασίας, 

οικογενειακής 
επανένωσης, 

σπουδών ή έρευνας 

«ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ»
(συμπεριλαμβανομένων των ανιθαγενών)

Άτομα που ζητούν 
προστασία: 

Αιτούντες άσυλο

Δικαιούχοι 
προστασίας: 
πρόσφυγες, 
δικαιούχοι 

επικουρικής ή 
ανθρωπιστικής 

προστασίας

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Πρώτες αιτήσεις ασύλου Θετικές αποφάσεις επί αιτήσεων ασύλου

+ 12 3%

- 4 %

+ 46 %

+ 113 %

+ 46 %

- 46 %

- 35 %

+ 73 %
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4. Το 2016 η πλειονότητα των μεταναστών που διέμεναν νόμιμα στην ΕΕ ήταν άνθρωποι 

όπως η Leila, που βρίσκονταν στην ΕΕ προκειμένου να επανενωθούν με μέλη της 

οικογένειάς τους (39 %) ή οι οποίοι ασκούσαν αμειβόμενες δραστηριότητες, όπως εργασία 

ή έρευνα (16 %). Ένα περαιτέρω ποσοστό 6 % σπούδαζε και μόνο το 6 % ήταν πρόσφυγες 

και άλλα άτομα υπό διεθνή προστασία. Για το 33 %, δεν είναι διαθέσιμα στοιχεία όσον 

αφορά το αίτιο της μετανάστευσης2. 

5. Μετανάστες διαμένουν σε όλη την επικράτεια της ΕΕ, με πέντε κράτη μέλη (Γερμανία, 

Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο) να φιλοξενούν περίπου το 77 % του 

συνολικού πληθυσμού των μεταναστών. Οι μετανάστες αποτελούν περίπου το 5 % του 

πληθυσμού σε αυτές τις χώρες. Στο παράρτημα II παρέχονται λεπτομερέστερα στοιχεία 

σχετικά με την κατανομή των μεταναστών στην επικράτεια της ΕΕ. Οι ομάδες μεταναστών 

από την Τουρκία, το Μαρόκο, την Ουκρανία και την Κίνα είναι οι πλέον εκπροσωπούμενες 

στην ΕΕ, καθώς από κοινού αντιστοιχούν στο 31 % των μεταναστών που διέμεναν στην ΕΕ 

το 20162. Συνολικά, στην ΕΕ διαμένουν μετανάστες από 174 διαφορετικές χώρες. 

Ενσωμάτωση 

Για τη Leila όλα ήταν καινούργια. Βρήκε υποστήριξη στο τοπικό κέντρο πληροφόρησης, το 
οποίο παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε νεοαφιχθέντες μετανάστες. Καθώς διέθετε 
ένα ορισμένο μορφωτικό επίπεδο, αποφάσισε να συμμετάσχει σε κάποια από τα 
προσφερόμενα προγράμματα κατάρτισης. Άρχισε επίσης μαθήματα γλώσσας και έκανε 
μερικούς φίλους. Το παιδί της εγγράφηκε στο σχολείο της γειτονιάς. 

Στην αρχή, χρειαζόταν κάποιον να της μεταφράζει προκειμένου να επικοινωνεί. Κάποτε 
μάλιστα, ένας εθελοντής μιας ΜΚΟ τη συνόδευσε σε μια ιατρική επίσκεψη για να 
διευκολύνει την επικοινωνία. Με την πάροδο του χρόνου, όμως, έμαθε τη γλώσσα και 
υπέβαλε αίτηση συμμετοχής σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα προκειμένου να βελτιώσει τα 
προσόντα της. Παρότι είχε πρόσβαση στην αγορά εργασίας, δεν έβρισκε απασχόληση. 

Χρόνια αργότερα, η Leila, ενταγμένη πια στην αγορά εργασίας, αποφάσισε να προσφέρει κι 
εκείνη με τη σειρά της στην κοινωνία. Σήμερα εργάζεται εθελοντικά σε μια ΜΚΟ, 
παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη σε νεοαφιχθέντες μετανάστες και προσφέροντας 
υπηρεσίες μετάφρασης και πολιτισμικής διαμεσολάβησης σε ανθρώπους που τις έχουν 
ανάγκη. Το παιδί της δεν είναι πια παιδί: έχει δική του οικογένεια και εργάζεται. 

6. Η ενσωμάτωση είναι μέρος της διαδικασίας της μετανάστευσης (βλέπε γράφημα 4). 

Για τη διαχείριση της μετανάστευσης, η ΕΕ συνεργάζεται με τρίτες χώρες με σκοπό την 
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αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων της, καθορίζει τις ελάχιστες προϋποθέσεις νόμιμης 

εισόδου και διαμονής στην επικράτειά της, ορίζει τα μέτρα ασφάλειας και ελέγχου των 

συνόρων και στηρίζει τις πολιτικές των κρατών μελών για την ενσωμάτωση των 

μεταναστών. Μελέτες έχουν δείξει ότι η καλύτερη ενσωμάτωση των μεταναστών αποφέρει 

μακροπρόθεσμα μεγαλύτερα οικονομικά, κοινωνικά και δημοσιονομικά οφέλη για τη χώρα 

εγκατάστασής τους3. 

Γράφημα 4 - Η ενσωμάτωση είναι μέρος της διαδικασίας της μετανάστευσης 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

7. Για την ενσωμάτωση των μεταναστών ενδέχεται να απαιτούνται μέτρα σε 

πολυάριθμους τομείς, συμπεριλαμβανομένων, παραδείγματος χάριν, των τομέων της 

εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της στέγασης, της υγείας και του πολιτισμού. Οι αρμόδιοι 

για τον σχεδιασμό των πολιτικών ενσωμάτωσης πρέπει να κατανοήσουν τον τρόπο με τον 

οποίο θα επιτευχθεί η ενσωμάτωση (όπως ποια είναι η ομάδα-στόχος, ποια μέτρα πρέπει 

να υλοποιηθούν και με ποιον τρόπο θα αξιολογηθεί ο αντίκτυπός τους). Ως εκ τούτου, το 

περιεχόμενο του όρου «ενσωμάτωση» ποικίλλει από χώρα σε χώρα. Μολονότι σε ενωσιακό 

επίπεδο δεν υπάρχει επίσημος ορισμός, το 2004 το Συμβούλιο ανέπτυξε έντεκα κοινές 

βασικές αρχές για την πολιτική ένταξης των μεταναστών. Βάσει των αρχών αυτών, η 

ενσωμάτωση ορίζεται ως «μια δυναμική, μακροχρόνια, και συνεχής, αμφίδρομη διαδικασία 

αμοιβαίας προσαρμογής»4, πρόκειται δηλαδή για μια κοινωνική διαδικασία που 

περιλαμβάνει τόσο τους μετανάστες όσο και την κοινωνία υποδοχής (βλέπε γράφημα 5). 
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Γράφημα 5 - Κοινές βασικές αρχές για την ενσωμάτωση των μεταναστών 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει των συμπερασμάτων του Συμβουλίου του 2004 σχετικά με την πολιτική ένταξης 
των μεταναστών. 
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Πλαίσιο 1 - Παραδείγματα χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων ενσωμάτωσης απευθυνόμενα σε 
μετανάστες στα κράτη μέλη της ΕΕ 

Απασχόληση Δημιουργία δυνατοτήτων πρακτικής άσκησης σε βιομηχανικό σύνδεσμο για 
δικαιούχους διεθνούς προστασίας, με στόχο την ενίσχυση των επαγγελματικών 
δεξιοτήτων των μεταναστών και την καθοδήγησή τους για την εξεύρεση 
εργασίας. 

Εκπαίδευση Παροχή γλωσσικής κατάρτισης σε μετανάστες, επιπλέον της τακτικής σχολικής 
φοίτησης: το έργο απευθυνόταν στους όλο και περισσότερους μετανάστες που 
εγγράφονται στα δημόσια σχολεία, συχνά χωρίς να γνωρίζουν τη γλώσσα της 
χώρας. 

Επαγγελματική 
κατάρτιση 

Παροχή επαγγελματικής κατάρτισης σε άτομα με μεταναστευτικές καταβολές: το 
έργο αποσκοπούσε στη βελτίωση των γλωσσικών γνώσεων των συμμετεχόντων, 
συμπεριλαμβανομένης τεχνικής, επαγγελματικής ορολογίας, σε συνδυασμό με 
ορισμένες πτυχές περαιτέρω επαγγελματικής κατάρτισης. 

Στέγαση Διευκόλυνση της πρόσβασης δικαιούχων διεθνούς προστασίας σε στέγαση, στο 
πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου παροχής διάφορων υπηρεσιών στη 
συγκεκριμένη ομάδα-στόχο. 

Υγεία Κατάρτιση εγχειριδίου για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των ασθενών 
που δεν γνωρίζουν τη γλώσσα του κράτους μέλους υποδοχής και των 
εργαζομένων στον τομέα της υγείας. 

Κοινωνική 
ένταξη 

Εργαστήρια για την ενθάρρυνση της άμεσης συνεργασίας μεταξύ της κοινωνίας 
και των ατόμων στα οποία έχει χορηγηθεί άσυλο: περιλάμβαναν τη διοργάνωση 
εκδηλώσεων, την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς και δραστηριότητες 
αναψυχής. 

Πηγή: έρευνα ΕΕΣ. 

9. Η διαφορά μεταξύ των επακολούθων που επιτυγχάνουν μετανάστες και πολίτες της ΕΕ, 

στους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ένταξης και της ενεργού 

συμμετοχής στα κοινά, καταδεικνύει σαφώς την ανάγκη για αποτελεσματικές πολιτικές 

ενσωμάτωσης (βλέπε γράφημα 6). 
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Γράφημα 6 - Εξέλιξη επιλεγμένων δεικτών (%) 

 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Eurostat του Μαρτίου του 2018. 
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11. Σε όλο το έγγραφο επισημαίνουμε τις βασικές προκλήσεις υψηλού επιπέδου που 

αντιμετωπίζει η ΕΕ συλλογικά όσον αφορά την αποτελεσματική ενσωμάτωση των 

μεταναστών (βλέπε σημείο 2). Δεν καλύπτουμε τα ζητήματα της παράνομης 

μετανάστευσης, του ελέγχου των συνόρων ή της διεκπεραίωσης των αιτήσεων ασύλου. 

Εστιάζουμε στα κεφάλαια που διαχειρίζεται η Επιτροπή από κοινού με τα κράτη μέλη, 

καθώς πρόκειται για τα μεγαλύτερα ποσά που διατίθενται σε επίπεδο ΕΕ για μέτρα 

ενσωμάτωσης των μεταναστών. 

12. Τα πραγματικά περιστατικά που παρουσιάζονται στο παρόν ενημερωτικό έγγραφο 

προέρχονται από τις εξής πηγές: 

- Συνεντεύξεις με υπαλλήλους της Επιτροπής, δύο οργανισμών της ΕΕ (του Οργανισμού 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο), 

καθώς και με υπαλλήλους άλλων οργανισμών (Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, 

Ομάδα για τη μεταναστευτική πολιτική, Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για 

τους Πρόσφυγες και του Ερυθρού Σταυρού). 

- Έρευνα μεταξύ των κρατών μελών (καθώς και της Νορβηγίας), που διενεργήθηκε με 

την υποστήριξη του ευρωπαϊκού δικτύου ένταξης5. Λάβαμε 32 απαντήσεις6. Στο 

παράρτημα III παρουσιάζονται οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις που λάβαμε. 

- Ανάλυση 44 εκθέσεων7 από αυτές που διαβίβασαν τα ανώτατα όργανα ελέγχου (ΑΟΕ) 

22 κρατών μελών, όσον αφορά τις εργασίες τους στη χώρα τους, από το 2011, στον 

τομέα της ενσωμάτωσης. Στα υπόλοιπα έξι κράτη μέλη δεν πραγματοποιήθηκαν 

σχετικές εργασίες στον τομέα αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

- Προηγούμενους ελέγχους μας σχετικά με την «προσέγγιση των κέντρων υποδοχής και 

ταυτοποίησης» (hotspot)8, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών9 και το Ταμείο Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ)10. 

- Επισκόπηση των πτυχών που συνδέονται με τις επιδόσεις τις οποίες περιέλαβαν τα 28 

κράτη μέλη στις εκθέσεις υλοποίησης και στις ενδιάμεσες αξιολογήσεις του ΤΑΜΕ, 

καθώς και στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης για το 2016 του Ταμείου Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ). 
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- Επισκόπηση του εκτενούς καταλόγου των σχετικών με το θέμα δημοσιεύσεων, 

συμπεριλαμβανομένων εγγράφων της ΕΕ και δημοσιεύσεων του Ευρωπαϊκού Δικτύου 

Μετανάστευσης (ΕΔΜ)11. 

13. Η Επιτροπή είχε την ευκαιρία να διατυπώσει τις παρατηρήσεις της σχετικά με το παρόν 

έγγραφο σε μορφή προσχεδίου. 

Η ΕΕ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

14. Σε αυτή την ενότητα του ενημερωτικού εγγράφου, εξετάζουμε τα κύρια εργαλεία και 

τις βασικές πρωτοβουλίες που ανέπτυξε η Επιτροπή τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, 

αναλύουμε τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και την 

καταπολέμηση των διακρίσεων μπορούν να επηρεάσουν τις πολιτικές ενσωμάτωσης, 

εξετάζουμε τον ρόλο των ταμείων της ΕΕ και περιγράφουμε τα μέτρα που έλαβε πρόσφατα 

η ΕΕ για την προώθηση της ενσωμάτωσης των μεταναστών. 

Η ΕΕ στηρίζει εδώ και δύο δεκαετίες τα κράτη μέλη 

15. Η Συνθήκη της Λισαβόνας του 2009 («η Συνθήκη») καθορίζει ένα νέο ενωσιακό πλαίσιο 

πολιτικής για την ενσωμάτωση των μεταναστών που προβλέπει, για πρώτη φορά, ρητή 

νομική βάση για τις πρωτοβουλίες ενθάρρυνσης και στήριξης της ΕΕ στον τομέα αυτό12. 

Ωστόσο, οι πολιτικές ενσωμάτωσης εξακολουθούν να αποτελούν πρωτίστως ευθύνη των 

κρατών μελών. Της τροποποίησης της Συνθήκης προηγήθηκαν η συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ 

για την ένταξη και οι πρωτοβουλίες που η ΕΕ αναπτύσσει από το 1999, έτος θέσης σε ισχύ 

της Συνθήκης του Άμστερνταμ13 και έγκρισης του προγράμματος του Τάμπερε14. Έκτοτε, το 

Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή έχουν εγκρίνει μια σειρά μη 

δεσμευτικών ανακοινώσεων και πρωτοβουλιών στον τομέα της ενσωμάτωσης των 

μεταναστών. 

16. Το ισχύον πλαίσιο της ΕΕ για την ενσωμάτωση των μεταναστών βασίζεται κυρίως σε 

τρία έγγραφα: 

- Τις «Κοινές βασικές αρχές για την πολιτική ένταξης» (σημείο 7), οι οποίες εγκρίθηκαν 

από το Συμβούλιο το 2004, ανακλήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 201315 και 

επιβεβαιώθηκαν εκ νέου από το Συμβούλιο το 201416 και αποτελούν τον θεμέλιο λίθο 
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της πολιτικής συνεργασίας της ΕΕ για την ενσωμάτωση των μεταναστών. Πρόκειται για 

έντεκα μη δεσμευτικές αρχές βάσει των οποίων τα κράτη μέλη μπορούν να αξιολογούν 

τις προσπάθειές τους (βλέπε γράφημα 5). 

- Το έγγραφο «Eυρωπαϊκή Ατζέντα για την Ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών»17 της 

Επιτροπής, το οποίο εγκρίθηκε το 2011, και τονίζει τις προκλήσεις της ενσωμάτωσης 

των μεταναστών και προτείνει τομείς στους οποίους μπορούν να λάβουν μέτρα τόσο η 

Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη προκειμένου να προωθηθούν οι πολιτικές 

ενσωμάτωσης. 

- Το «Σχέδιο δράσης για την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών» που ενέκρινε η Επιτροπή 

τον Ιούνιο του 2016, το οποίο παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη στήριξη των 

προσπαθειών των κρατών μελών για την ανάπτυξη και την ενίσχυση των πολιτικών 

τους στον τομέα της ενσωμάτωσης18. 

17. Επιπλέον, η ΕΕ έχει καταβάλει προσπάθειες για την προώθηση της ανταλλαγής 

πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, μέσω της δημιουργίας δικτύων σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, όπως το ευρωπαϊκό δίκτυο ένταξης, προάγοντας τη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ και 

εξασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα πληροφοριών για το θέμα σε τυποποιημένη μορφή (π.χ. 

εγχειρίδια για την ενσωμάτωση19, ευρωπαϊκός ιστότοπος για την ενσωμάτωση20 και ένα 

κοινό σύνολο δεικτών, γνωστών ως «δείκτες της Σαραγόσα», – βλέπε σημείο 43). Στο 

παράρτημα IV παρατίθεται η χρονογραμμή των πρωτοβουλιών και των εργαλείων που 

αναπτύχθηκαν. Τα εργαλεία αυτά βοηθούν τα κράτη μέλη να αξιολογούν, να αναπτύσσουν, 

να παρακολουθούν και να αξιολογούν τα εθνικά πλαίσια για την ενσωμάτωση. 

Η μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ έχει αντίκτυπο στις εθνικές πολιτικές ενσωμάτωσης 

18. Υπό το πρίσμα της κοινής μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ, όπως ορίζεται στη 

Συνθήκη (σημείο 15), η ΕΕ αναπτύσσει κοινούς κανόνες για τη μετανάστευση και τις 

θεωρήσεις για τους μετανάστες (βλέπε παράρτημα V για τη σχετική νομοθεσία). Τον 

Μάρτιο του 2018, δύο δέσμες οδηγιών της ΕΕ εισάγουν τη διάκριση μεταξύ των 

μεταναστών που μετακινούνται μέσω αναγνωρισμένων, νόμιμων οδών (νόμιμη 

μετανάστευση) και εκείνων που υποβάλλουν αίτηση προστασίας είτε στα σύνορα της ΕΕ 

(αιτούντες άσυλο) είτε από χώρες εκτός της ΕΕ (επανεγκατάσταση). Υπάρχουν επομένως 
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διαφορετικές οδοί διά των οποίων μετανάστες μπορούν να εγκατασταθούν στην ΕΕ (βλέπε 

γράφημα 7). 

Γράφημα 7 - Οι διάφορες οδοί δια των οποίων μετανάστες εγκαθίστανται στην ΕΕ 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

19. Οι οδηγίες για τη μετανάστευση ορίζουν ελάχιστες προϋποθέσεις εισόδου και 

διαμονής των μεταναστών στην ΕΕ, πολλές από τις οποίες είναι καθοριστικής σημασίας 

για την επιτυχή ενσωμάτωσή τους, όπως το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση και 

την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση ή την κοινωνική πρόνοια. Ανάλογα με 

τον χρησιμοποιούμενο δίαυλο μετανάστευσης και με τον σκοπό της διαμονής (π.χ. 

πρόσφυγας, εργαζόμενος υψηλής ειδίκευσης, μέλος της οικογένειας, σπουδαστής κ.λπ.), οι 

μετανάστες υπόκεινται σε διαφορετικά σύνολα προϋποθέσεων. Βλέπε παράρτημα VI για 

τις προϋποθέσεις που ίσχυαν τον Μάρτιο του 2018 για τα 25 κράτη μέλη που εφαρμόζουν 

τους κανόνες της ΕΕ21. Τον Μάρτιο του 2018 η νομοθεσία τελούσε υπό επανεξέταση (βλέπε 

Οδηγίες για το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλουΟδηγίες για τη νόμιμη 
μετανάστευση

Εργασία, σπουδές, έρευνα, 
οικογενειακή επανένωση, 

εθελοντισμός ή 
εργασία ως εσωτερικός 

άμισθος βοηθός

ΝΟΜΙΜΗ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΥΛΟ

Άτομα που ζητούν προστασία

ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ 
ΣΥΝΟΡΩΝ 

ΤΗΣ ΕΕ 

Άτομα που ζητούν 
προστασία

Αίτηση ασύλου

ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ 
ΤΗΣ ΕΕ

ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕ ΕΓΚΥΡΗ 
ΑΔΕΙΑ ή ΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕ ΕΓΚΥΡΗ 
ΑΔΕΙΑ ή ΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΥΛΟΥ 

ΠΑΡΑΤΥΠΗ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

ΔΕΝ 
ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ 

ΑΙΤΗΣΗ 
ΑΣΥΛΟΥ

ΑΠΟΡΡΙΨ
Η ΤΗΣ 

ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ στη 
χώρα προέλευσης 

ή ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 
επί άλλης βάσης

Παρανόμως 
διαμένοντες

● Πρόσφυγας
● Δικαιούχος επικουρικής 
προστασίας
● Δικαιούχος 
ανθρωπιστικής προστασίας

● Εργαζόμενος υψηλής 
ειδίκευσης
● Εποχικά εργαζόμενος
● Σπουδαστής
● Εθελοντής 
● Μέλος της οικογένειας 

μετανάστη
● Άλλοι

ΣΤΗΝ ΕΕ

ΧΟΡΗΓΗΣ
Η ΑΣΥΛΟΥ

● Πρόσφυγας
● Δικαιούχος επικουρικής 
προστασίας
● Δικαιούχος ανθρωπιστικής 
προστασίας

ΜΗ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

στη χώρα 
προέλευσης

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ/ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 

ΔΙΑΜΟΝΗΣ/ 
ΘΕΩΡΗΣΗΣ
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παράρτημα V). Ειδικά για τα θέματα που σχετίζονται με την ενσωμάτωση, η κύρια αλλαγή 

που προτείνει η Επιτροπή αφορά τη μείωση από εννέα σε έξι μήνες της μέγιστης περιόδου 

αναμονής των αιτούντων άσυλο μέχρι να τους επιτραπεί να εργαστούν. 

20. Η ευθύνη για την εφαρμογή του ενωσιακού μεταναστευτικού δικαίου βαρύνει τα 

κράτη μέλη, τα οποία οφείλουν να μεταφέρουν τις οδηγίες της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο. Η 

Επιτροπή παρακολουθεί τη μεταφορά αυτή της νομοθεσίας. Τα κράτη μέλη διαθέτουν έναν 

βαθμό διακριτικής ευχέρειας όσον αφορά τον τρόπο μεταφοράς των οδηγιών στο εθνικό 

δίκαιο, με αποτέλεσμα να μην ισχύουν οι ίδιοι ακριβώς κανόνες για τους μετανάστες σε 

όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Παραδείγματα τέτοιων διαφορών εντοπίζονται σε διάφορες 

δημοσιεύσεις22. 

21. Αυτές οι αποκλίσεις των εθνικών κανόνων που εφαρμόζονται στους μετανάστες είναι 

ένας από τους παράγοντες που μπορούν να ωθήσουν τους μετανάστες, 

συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, να μετακινηθούν από τη 

χώρα πρώτης άφιξης σε άλλη χώρα23. Το 2016, το 30 % των αιτούντων άσυλο είχε 

προηγουμένως υποβάλει αίτηση χορήγησης ασύλου σε άλλο κράτος μέλος24. Το γεγονός 

αυτό καθυστερεί την έναρξη της διαδικασίας ενσωμάτωσης και ενδέχεται να έχει ως 

αποτέλεσμα λιγότερο αποτελεσματική ενσωμάτωση αυτών των μεταναστών, δεδομένου ότι 

όσο νωρίτερα αρχίζει η διαδικασία της ενσωμάτωσης, τόσο μεγαλύτερες είναι οι 

πιθανότητες επιτυχίας της25. Άλλος παράγοντας καθυστέρησης είναι η περίοδος αναμονής 

για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων, η οποία σε επτά εκθέσεις ΑΟΕ (πέντε κρατών μελών) 

χαρακτηρίστηκε «μακρά». Στην έκθεσή μας για την προσέγγιση των «hotspot»26 που 

εφαρμόζει η Επιτροπή, καταλήξαμε επίσης στο συμπέρασμα ότι, κατά τον χρόνο 

διενέργειας του ελέγχου, οι διαδικασίες που ακολουθούνταν μετά την άφιξη και την 

καταγραφή του μετανάστη (διαδικασίες ασύλου, μετεγκατάστασης και επιστροφής) ήταν 

συχνά χρονοβόρες και έβρισκαν πρόσκομμα σε «σημεία συμφόρησης». 
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Πρόκληση 1: Μείωση των καθυστερήσεων στην έναρξη της διαδικασίας ενσωμάτωσης  
Όσο νωρίτερα αρχίζει η διαδικασία της ενσωμάτωσης, τόσο μεγαλύτερες είναι οι 
πιθανότητες επιτυχίας της. Παράγοντες που καθυστερούν την έναρξη της διαδικασίας 
ενσωμάτωσης (όπως η μετακίνηση μεταναστών σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ λόγω, 
παραδείγματος χάριν, διαφορών μεταξύ των εθνικών κανόνων όσον αφορά τις 
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής, ή της μακράς περιόδου αναμονής για τη 
διεκπεραίωση των αιτήσεων) μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην αποτελεσματική 
κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών. 

Η ισότητα δικαιωμάτων και η μη εισαγωγή διακρίσεων έχουν καθοριστική σημασία για 

την ενσωμάτωση των μεταναστών 

Έπειτα από τέσσερα χρόνια σπουδών στην ΕΕ, ο Cheng πήρε επιτέλους το πτυχίο του. Έχει 
μια σύντροφο και θα ήθελε να εγκατασταθεί στην ΕΕ. Παρότι μιλά ήδη τη γλώσσα αρκετά 
καλά, δεν μπορεί να βρει δουλειά. Είτε δεν τον καλούν καν για συνέντευξη είτε τον καλούν 
για θέσεις εργασίας σαφώς κατώτερες των προσόντων του. Ο Cheng αρχίζει να αισθάνεται 
θύμα διακρίσεων. 

22. Η ισότητα δικαιωμάτων και η μη εισαγωγή διακρίσεων είναι σημαντικοί παράγοντες 

που συμβάλλουν στην επιτυχή ενσωμάτωση των μεταναστών27. Στο πλαίσιο της έρευνάς 

μας, τέσσερα κράτη μέλη δήλωσαν ότι η στάση του πληθυσμού υποδοχής έναντι των 

μεταναστών έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ενσωμάτωσή τους. Η νομοθεσία της ΕΕ παρέχει 

ένα πλαίσιο για την καταπολέμηση των διακρίσεων, το οποίο αποτελείται από τη 

Συνθήκη28, τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και το παράγωγο δίκαιο της 

ΕΕ29. Το μεταναστευτικό δίκαιο της ΕΕ περιέχει επίσης διατάξεις για την ίση μεταχείριση 

των μεταναστών, οι οποίες όμως δεν εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο στα κράτη μέλη30. Σε 

εθνικό επίπεδο, τα περισσότερα κράτη μέλη καταβάλλουν προσπάθειες για να 

διασφαλίσουν ότι οι μετανάστες δεν υφίστανται διακρίσεις: έξι θέσπισαν πρόσφατα 

σχετική νομοθεσία και άλλα τέσσερα ενέκριναν εθνικό σχέδιο δράσης ή/και στρατηγική 

στον τομέα αυτό. Επιπλέον, εννέα κράτη μέλη δρομολόγησαν εκστρατείες και 

δραστηριότητες ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση των διακρίσεων31. Ο Οργανισμός 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ παρέχει βοήθεια στον τομέα των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων στα κράτη μέλη, παραδείγματος χάριν για την καταπολέμηση της 

μισαλλοδοξίας. 
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23. Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του 2015 για τις διακρίσεις στην ΕΕ32, οι 

διακρίσεις λόγω εθνοτικής καταγωγής θεωρούνται η πιο διαδεδομένη μορφή διακρίσεων 

στην ΕΕ. Το τακτικό Ευρωβαρόμετρο της άνοιξης του 201733 προσθέτει ότι η μετανάστευση 

ατόμων από χώρες εκτός της ΕΕ προκαλεί αρνητικά συναισθήματα στην πλειονότητα των 

Ευρωπαίων (54 %). Κατά την Επιτροπή, η βασική πρόκληση είναι «να αυξηθεί η 

ευαισθητοποίηση σχετικά με την ήδη παρεχόμενη προστασία [όσον αφορά την ισότητα 

δικαιωμάτων] και να εξασφαλιστεί η καλύτερη πρακτική εφαρμογή και υλοποίηση των 

οδηγιών [για την ισότητα]»34. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθύμισε τη σημασία των 

μέσων μαζικής ενημέρωσης στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης σχετικά με τη 

μετανάστευση και την ενσωμάτωση των μεταναστών35. 

Πρόκληση 2: Διασφάλιση ισότητας δικαιωμάτων και μη εισαγωγής διακρίσεων  
Η ισότητα δικαιωμάτων και η απαγόρευση των διακρίσεων είναι σημαντικοί παράγοντες 
που συμβάλλουν στην επιτυχή ενσωμάτωση των μεταναστών. Αναποτελεσματικές πολιτικές 
καταπολέμησης των διακρίσεων σε βάρος των μεταναστών ενδέχεται να αποτελούν 
πρόσκομμα για την επιτυχή ενσωμάτωσή τους. 

Για την ενσωμάτωση των μεταναστών χρησιμοποιούνται κεφάλαια της ΕΕ 

24. Το πραγματικό ύψος των δαπανών για την ενσωμάτωση είναι άγνωστο, καθώς μόνον 

το ΤΑΜΕ καταγράφει τα σχετικά στοιχεία. Στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ, οι 

δράσεις που αποσκοπούν στην ενσωμάτωση των μεταναστών μπορούν να 

χρηματοδοτούνται μέσω διάφορων ταμείων της ΕΕ. Στο γράφημα 8 απαριθμούνται οι 

σημαντικότερες πηγές χρηματοδότησης της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020 που 

χρησιμοποιούνται, παράλληλα με άλλους στόχους, για τη στήριξη της ενσωμάτωσης των 

μεταναστών. Τα σχετικά κεφάλαια ανέρχονται συνολικά σε 128 δισεκατομμύρια ευρώ, 

ποσό ωστόσο μόνον θεωρητικό, το οποίο θα ίσχυε εάν τα κεφάλαια αυτά 

χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για τους σκοπούς της ενσωμάτωσης των μεταναστών.  
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Γράφημα 8 - Επισκόπηση των συχνότερα χρησιμοποιούμενων ταμείων της ΕΕ για τη 
στήριξη της ενσωμάτωσης των μεταναστών 

 

Ταμείο της ΕΕ 
Διαθέσιμα 
κεφάλαια1 

(εκατ. 
ευρώ) 

Αριθμός 
κρατών μελών 

που 
χρησιμοποιούν 

το ταμείο4 

Μετανάστες-
στόχος Μέτρα ενσωμάτωσης 

 ΤΑΜΕ 8842 27 
Όλοι οι νομίμως 

διαμένοντες 

Συμβουλευτική 
υποστήριξη, 

εκπαίδευση και 
κατάρτιση 

 Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης  
Συμβάλλει στην αποδοτική διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών 

 ΕΚΤ/ΠΑΝ 85 4553 20 Όσοι μπορούν 
να συμμετέχουν 

νόμιμα στην 
αγορά εργασίας 

ή οι ανήλικοι5 

Εκπαίδευση και 
κατάρτιση, καθώς και 

δράσεις για τη 
διευκόλυνση της 

πρόσβασης στην αγορά 
εργασίας 

 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο / Πρωτοβουλία για 
την απασχόληση των νέων 
Προωθεί την απασχόληση, την εκπαίδευση και την 
κοινωνική ένταξη 

 ΕΤΠΑ 21 9063 4 Δεν απευθύνεται 
άμεσα σε 

μετανάστες 

Υποδομές στους τομείς 
της εκπαίδευσης, των 

κοινωνικών υπηρεσιών, 
της υγείας και της 

στέγασης  

 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Ενισχύει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή 

 ΕΓΤΑΑ 15 2183 3 
Δεν απευθύνεται 

άμεσα σε 
μετανάστες 

Παροχή βοήθειας στους 
τομείς της στέγασης, 

της υγειονομικής 
περίθαλψης, της 

εκπαίδευσης και της 
απασχόλησης 

 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
Προάγει τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη 

 ΕΤΘΑ 5813 0 Δεν απευθύνεται 
άμεσα σε 

μετανάστες 

Επαγγελματική 
κατάρτιση και παροχή 

στήριξης σε νέες 
επιχειρήσεις 

 Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 
Προάγει την ισορροπημένη ανάπτυξη των τομέων 
της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας 

 
TEBA 3 814 4 

Όπως ορίζονται 
από τα κράτη 

μέλη 

Επισιτιστική βοήθεια, 
παροχή βασικής 

βοήθειας και 
δραστηριότητες 

κοινωνικής ένταξης 
εκτός των ενεργητικών 
μέτρων για την αγορά 

εργασίας 

 

Ταμείο ευρωπαϊκής βοήθειας προς τους απόρους 
Καταπολεμά τη φτώχεια 

1 Στοιχεία του Μαρτίου του 2018. Τα ποσά περιλαμβάνουν την πρόσφατη αύξηση των 
κεφαλαίων του ΤΑΜΕ (βλέπε σημείο 32). Θεωρήσαμε ότι οι δράσεις που αφορούν τους 
μετανάστες περιορίζονται σε συγκεκριμένους θεματικούς στόχους (ΕΔΕΤ) ή ειδικούς στόχους 
(ΤΑΜΕ). 

2 Ειδικός στόχος 2 (Ενσωμάτωση / Νόμιμη μετανάστευση). Ο ειδικός στόχος 1 (Άσυλο) θα 
μπορούσε επίσης να καλύπτει ορισμένες δράσεις σχετικές με την ενσωμάτωση, αλλά το ποσό 
δεν είναι γνωστό και δεν ελήφθη υπόψη. 

3 Σύνολο διαθέσιμων κονδυλίων των ΕΔΕΤ για όλες τις ομάδες-στόχο για τους θεματικούς 
στόχους 8 (Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού), 9 (Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων) και 10 (Επένδυση στην εκπαίδευση, την 
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κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου 
μάθηση). 

4 Χρήση του ταμείου για μέτρα ενσωμάτωσης των μεταναστών, όπως δήλωσαν τα κράτη μέλη 
 στο πλαίσιο της έρευνάς μας. 
5 Όσον αφορά τους αιτούντες διεθνή προστασία, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να τους 

χορηγούν πρόσβαση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση πριν από την πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας. 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει των ποσών που είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων της ΕΕ τον 
Ιανουάριο του 2018, του ιστότοπου της Επιτροπής https://cohesiondata.ec.europa.eu, της έρευνάς 
μας και των σημειώσεων της Επιτροπής σχετικά με τις συνεργίες (βλέπε σημείωση τέλους 72). 

25. Για τη χρηματοδότηση δράσεων που αποσκοπούν στην ενσωμάτωση των μεταναστών 

μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται πόροι από άλλα προγράμματα της ΕΕ (όπως τα 

προγράμματα «Ορίζων 2020», Erasmus +, COSME, «Ευρώπη για τους πολίτες» και το 

πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία) που υλοποιούνται άμεσα 

από την Επιτροπή ή από εξουσιοδοτημένους φορείς. Η Επιτροπή διαχειρίζεται επίσης 

άμεσα τμήμα του ΤΑΜΕ. Το παρόν ενημερωτικό έγγραφο δεν καλύπτει τα εν λόγω 

κονδύλια. 

26. Καθένα από τα ταμεία έχει διαφορετικούς στόχους όσον αφορά την ενσωμάτωση 

των μεταναστών. Παραδείγματος χάριν, ενώ το ΕΚΤ στοχεύει συστηματικά στην ένταξη των 

μεταναστών στην αγορά εργασίας και στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού 

μέσω της στήριξης μέτρων για την απασχόληση, την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη, 

το ΤΑΜΕ αντιμετωπίζει το ζήτημα της ενσωμάτωσης ευρύτερα, εστιάζοντας ιδιαίτερα στα 

αρχικά στάδια μετά την άφιξη του μετανάστη στην ΕΕ. Το ΤΕΒΑ και το ΕΓΤΑΑ σχεδιάστηκαν 

ειδικά για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, με το 

ΕΓΤΑΑ να επικεντρώνεται στις αγροτικές περιοχές και το ΤΕΒΑ να χρησιμοποιείται 

περισσότερο για την παροχή άμεσης στήριξης, η οποία λαμβάνει τη μορφή επισιτιστικής ή 

άλλης βασικής υλικής βοήθειας. Το ΕΤΠΑ συμπληρώνει τη δράση του ΕΚΤ με περισσότερο 

μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα σχετικά με υποδομές στους τομείς των 

κοινωνικών υπηρεσιών, της υγείας, της εκπαίδευσης, της στέγασης και της φροντίδας των 

παιδιών. 

27. Στην πράξη, βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνάς μας, τα περισσότερα κράτη μέλη 

χρησιμοποιούν το ΤΑΜΕ και το ΕΚΤ για τη χρηματοδότηση της ενσωμάτωσης των 

μεταναστών, αλλά πολύ λίγα χρησιμοποιούν τα άλλα ταμεία που απαριθμούνται στο 
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γράφημα 8. Από την έρευνά μας προέκυψε ότι έξι μόνον κράτη μέλη δεν χρησιμοποιούν 

εθνικούς πόρους για την ενσωμάτωση των μεταναστών. 

Από το 2015, η ΕΕ ενέτεινε τη δράση της για την προώθηση της ενσωμάτωσης των 

μεταναστών 

28. Η πρόσφατη αύξηση του αριθμού των ατόμων που ζητούν άσυλο στην ΕΕ (σημείο 3) 

αποτέλεσε το έναυσμα για τη λήψη σειράς μέτρων από την Ένωση με στόχο τη στήριξη των 

κρατών μελών στο έργο της ενσωμάτωσης των μεταναστών. Η διαχείριση της 

μετανάστευσης συγκαταλέγεται πλέον μεταξύ των δέκα κορυφαίων πολιτικών 

προτεραιοτήτων της Επιτροπής36 και η ανάγκη για αποτελεσματικές πολιτικές 

ενσωμάτωσης των μεταναστών τονίστηκε στο «Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη 

μετανάστευση» του 201537. Η ΕΕ αντέδρασε υιοθετώντας μια ευέλικτη προσέγγιση όσον 

αφορά τις σχετικές με τους πρόσφυγες δαπάνες, ενισχύοντας την εστίαση του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου στα σχετικά με τη μετανάστευση ζητήματα, κινητοποιώντας πρόσθετη 

χρηματοδότηση και εγκρίνοντας σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση των μεταναστών. 

Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης παρέχει ευελιξία όσον αφορά την αντιμετώπιση 

των σχετικών με τους πρόσφυγες δαπανών  

29. Στόχος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης («το Σύμφωνο»)38 είναι η 

διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών των κρατών μελών39. Οι 

διατάξεις του Συμφώνου παρέχουν έναν βαθμό ευελιξίας όσον αφορά την αντιμετώπιση 

της δημοσιονομικής κατάστασης ενός κράτους μέλους40: αυτό ισχύει, παραδείγματος χάριν, 

σε περίπτωση ασυνήθων περιστάσεων που εκφεύγουν του ελέγχου της κυβέρνησης και 

έχουν σημαντική επίπτωση στα δημόσια οικονομικά41.  

30. Από το 2015, η Επιτροπή αντιμετωπίζει τις πρόσθετες δαπάνες που οφείλονται στην 

εισροή αιτούντων άσυλο ως ασυνήθη περίσταση. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να 

μειωθούν οι προσαρμογές που απαιτούνται από το Σύμφωνο42. Πέντε κράτη μέλη (Βέλγιο, 

Ιταλία, Ουγγαρία, Αυστρία και Φινλανδία) επωφελήθηκαν από τις ρήτρες ευελιξίας για το 

2015 και πέντε για το 2016 (Βέλγιο, Ιταλία, Αυστρία, Σλοβενία και Φινλανδία)43. 

Παραδείγματος χάριν, το 2016, η ευελιξία αυτή βοήθησε τα εν λόγω κράτη μέλη να 
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χρηματοδοτήσουν δαπάνες ύψους περίπου 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ για την υποδοχή 

προσφύγων. 

31. Το θέμα της μετανάστευσης αποτέλεσε επίσης αντικείμενο λεπτομερέστερης 

οικονομικής ανάλυσης στο πλαίσιο των κύκλων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μετά το 201444. 

Βάσει των αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2016 και το 2017, το Συμβούλιο 

εξέδωσε ειδικές ανά χώρα συστάσεις οι οποίες αφορούσαν συγκεκριμένα τις σχετικές με 

τη μετανάστευση πολιτικές προς: την Αυστρία, το Βέλγιο και τη Φινλανδία το 2016 και την 

Αυστρία, το Βέλγιο και τη Γαλλία το 2017. Οι συστάσεις αφορούν κυρίως την ανάγκη 

βελτίωσης των πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και 

της αγοράς εργασίας για τα άτομα με μεταναστευτικές καταβολές. 

Η ΕΕ ενέτεινε τη στήριξή της προς τα κράτη μέλη με τη χορήγηση ενωσιακής 

χρηματοδότησης στον τομέα της ενσωμάτωσης των μεταναστών 

32. Λόγω της αύξησης των μεταναστευτικών ροών, από το 2015 έχουν κινητοποιηθεί από 

τον προϋπολογισμό της ΕΕ περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια ευρώ πρόσθετης 

χρηματοδότησης για τη μετανάστευση για το διάστημα έως το 2021. Εξ αυτού του ποσού, 

περί τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ προήλθαν από το μέσο ευελιξίας45 και περισσότερα από 

2 δισεκατομμύρια ευρώ από το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες46. Τμήμα αυτών των 

κεφαλαίων χρησιμοποιήθηκε επίσης για την αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού για το 

ΤΑΜΕ, εκ του οποίου άνω των 115 εκατομμυρίων ευρώ (ήτοι άνω του 15 %) διατέθηκε στο 

ειδικό κονδύλιο για την ενσωμάτωση και τη νόμιμη μετανάστευση. Όλα τα προγράμματα 

του ΤΑΜΕ τροποποιήθηκαν ώστε να λαμβάνεται υπόψη η εν λόγω αύξηση της 

χρηματοδότησης.  

33. Για το δεύτερο μισό της περιόδου προγραμματισμού (2018-2020), στο πλαίσιο της 

ενδιάμεσης αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΤΑΜΕ, η Επιτροπή ζήτησε από τα κράτη 

μέλη να επανεξετάσουν τις ανάγκες τους όσον αφορά το άσυλο, τη μετανάστευση και την 

ενσωμάτωση. Τα κράτη μέλη δήλωσαν ότι χρειάζονται περίπου 450 εκατομμύρια ευρώ 

επιπλέον από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης ειδικά για την κάλυψη των 

αναγκών ενσωμάτωσης των μεταναστών. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο ήμισυ περίπου της 

επί του παρόντος διαθέσιμης χρηματοδότησης από το ΤΑΜΕ για τις ανάγκες τις 
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ενσωμάτωσης (βλέπε γράφημα 8). Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι ανάγκες χρηματοδότησης 

θα αξιολογούνται σε τακτική βάση στο πλαίσιο των ετήσιων διαδικασιών του 

προϋπολογισμού. 

34. Προκειμένου να υποστηριχθούν τα κράτη μέλη στην αξιολόγηση των νέων αναγκών 

τους και να τους παρασχεθεί βοήθεια σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους η 

χρηματοδότηση της ΕΕ μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση των αυξημένων 

μεταναστευτικών ροών, υπάλληλοι της Επιτροπής πραγματοποίησαν επισκέψεις στα κράτη 

μέλη κατά μήκος της διαδρομής των Δυτικών Βαλκανίων και παρείχαν στήριξη σε όλα τα 

κράτη μέλη κατά τον επανασχεδιασμό των ενωσιακών προγραμμάτων. Επίσης, η Επιτροπή 

υπενθύμισε στα κράτη μέλη ότι τα ΕΔΕΤ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενσωμάτωση 

των μεταναστών. Τα κράτη μέλη στο σύνολό τους (με την εξαίρεση της Δανίας που δεν 

χρησιμοποιεί το ΤΑΜΕ) τροποποίησαν τα εθνικά τους προγράμματα στο πλαίσιο του ΤΑΜΕ 

ώστε να λαμβάνεται υπόψη η αυξημένη χρηματοδότηση. Όσον αφορά τα ΕΔΕΤ, τα κράτη 

μέλη έκριναν ότι τα προγράμματα ανταποκρίνονταν ήδη επαρκώς στα νέα δεδομένα. 

Μόνον δύο προγράμματα στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και ένα στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ είχαν 

τροποποιηθεί έως τον Μάρτιο του 2018. Στο πλαίσιο της έρευνάς μας, 22 κράτη μέλη 

δήλωσαν ότι τα κονδύλια για την ενσωμάτωση των μεταναστών τροποποιήθηκαν μετά το 

2015. 

Πρόκληση 3: Τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη εκτίμηση των αναγκών και της 
χρηματοδότησης  
Οι πολιτικές ενσωμάτωσης προϋποθέτουν τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη εκτίμηση των 
αναγκών τόσο των μεταναστών όσο και της κοινωνίας υποδοχής και πρέπει να 
χρηματοδοτούνται με επαρκείς πόρους που θα διατίθενται όταν χρειάζεται. Απουσία 
αξιόπιστης εκτίμησης της χρηματοδότησης που απαιτείται σε εθνικό επίπεδο και του 
τρόπου με τον οποίο η ενωσιακή χρηματοδότηση μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά 
προς τις εθνικές παρεμβάσεις, οι πολιτικές κινδυνεύουν να είναι αναποτελεσματικές. 

Η Επιτροπή ενέκρινε σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση των μεταναστών 

35. Το «Σχέδιο δράσης για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών» (το «σχέδιο δράσης» - 

βλέπε σημείο 16) που εξέδωσε η Επιτροπή το 2016 ενισχύει τον συντονιστικό ρόλο όσον 

αφορά την ενσωμάτωση. Το σχέδιο δράσης αφορά όλους τους μετανάστες που διαμένουν 

νόμιμα στην ΕΕ, εξαιρουμένων των μεταναστών δεύτερης και τρίτης γενιάς. Η πρωτοβουλία 
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αυτή λαμβάνει υπόψη την κτηθείσα πείρα της Επιτροπής και έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο 

ώστε να ευνοεί τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία 

ενσωμάτωσης. Περιλαμβάνει μέτρα στους εξής τομείς: 

- Μέτρα προ της αναχώρησης/άφιξης που αποσκοπούν στη στήριξη των μεταναστών 

όσο το δυνατόν νωρίτερα κατά τη διαδικασία μετανάστευσης. Παραδείγματα τέτοιων 

μέτρων είναι η γλωσσική και εργασιακή κατάρτιση. 

- Μέτρα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ως εργαλείο καίριας σημασίας για την επιτυχή 

ενσωμάτωση. Η γλωσσική κατάρτιση θεωρείται κρίσιμης σημασίας, όπως και το 

δικαίωμα στη φροντίδα των παιδιών και την ποιοτική εκπαίδευση των παιδιών, και η 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τη νομοθεσία, τον πολιτισμό και τις αξίες της 

κοινωνίας υποδοχής. 

- Μέτρα για την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση που αποσκοπούν στην 

έγκαιρη και πλήρη ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας. Η εν λόγω κατάρτιση 

μπορεί επίσης να καλύψει μέρος της ανάγκης για ειδικές δεξιότητες στην ΕΕ και τις 

γηράσκουσες κοινωνίες της. Παραδείγματα τέτοιων μέτρων είναι η διευκόλυνση της 

επικύρωσης των δεξιοτήτων και της αναγνώρισης των προσόντων. 

- Μέτρα σχετικά με την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως η στέγαση και η 

υγειονομική περίθαλψη, ώστε να παρέχεται στους μετανάστες η δυνατότητα να 

ξεκινήσουν ομαλά τη ζωή τους στη χώρα υποδοχής έχοντας πιθανότητες εύρεσης 

απασχόλησης. Οι σχετικές πρωτοβουλίες αφορούν, μεταξύ άλλων, την παροχή 

οικονομικά προσιτής κοινωνικής στέγασης, την αντιμετώπιση των προκλήσεων της 

πολυμορφίας στο αστικό περιβάλλον, όπως η γεωγραφική απομόνωση, και τη 

χαρτογράφηση των αναγκών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των μεταναστών. 

- Μέτρα για την ενεργό συμμετοχή των μεταναστών στην κοινωνία ως μέσου για την 

προώθηση της κοινωνικής ένταξης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την προώθηση 

ανταλλαγών με τις κοινότητες υποδοχής μέσω κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών 

δραστηριοτήτων, με την ενθάρρυνση των μεταναστών να συμμετέχουν ενεργά στο 

κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, και με 

την καταπολέμηση των διακρίσεων. 

- Εργαλεία συντονισμού, χρηματοδότησης και παρακολούθησης. 
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36. Στο σχέδιο δράσης προσδιορίζονται 52 μέτρα τα οποία έπρεπε να υλοποιήσει η 

Επιτροπή κατά τα έτη 2016 και 2017 προκειμένου να στηρίξει τα κράτη μέλη και διάφορους 

οργανισμούς στις προσπάθειές τους για την ενσωμάτωση των μεταναστών. Ένα 

παράδειγμα μέτρου του σχεδίου δράσης παρουσιάζεται στο πλαίσιο 2. Έως το τέλος του 

Δεκεμβρίου του 2017, η υλοποίηση 23 μέτρων δεν είχε ολοκληρωθεί47. Η Επιτροπή θα 

υποβάλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης στο Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο εντός του 2018. 

37. Επιπλέον, το σχέδιο δράσης, το οποίο ελήφθη υπόψη από το Συμβούλιο48, ενθάρρυνε 

τα κράτη μέλη να εστιάσουν τις προσπάθειές τους σε συγκεκριμένα μέτρα που θα 

μπορούσαν να ληφθούν σε εθνικό επίπεδο. Η Επιτροπή, δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά 

διατυπώθηκαν ως προτάσεις προς τα κράτη μέλη και εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους, 

δεν παρακολουθεί την εφαρμογή τους. 

Πλαίσιο 2 - Παράδειγμα μέτρου του σχεδίου δράσης 

Στο πλαίσιο του θεματολογίου δεξιοτήτων για την Ευρώπη, η Επιτροπή δρομολόγησε τον Νοέμβριο 
του 2017 το «εργαλείο κατάρτισης προφίλ δεξιοτήτων» για τους μετανάστες49. Στόχος είναι ο 
προσδιορισμός και η καταγραφή των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων των 
αιτούντων άσυλο, των προσφύγων και των μεταναστών άλλων κατηγοριών, και η παροχή σε αυτούς 
συγκεκριμένης καθοδήγησης σχετικά με τα επόμενα βήματά τους (π.χ. παραπομπή σε περαιτέρω 
κατάρτιση, αναγνώριση διπλωμάτων, επικύρωση δεξιοτήτων ή στήριξη για την εύρεση εργασίας). 
Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιείται από εθνικούς και άλλους οργανισμούς που παρέχουν 
υπηρεσίες σε μετανάστες. 

 
Πρόκληση 4: Δέσμευση των κρατών μελών για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης 
Η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων του σχεδίου δράσης που αφορούν τα κράτη μέλη 
εξαρτάται από τη δέσμευσή τους. Η μη παρακολούθηση της εφαρμογής τους από μέρους 
της Επιτροπής μπορεί ενδεχομένως να περιορίσει την ικανότητά της να παρέχει πρόσθετη 
στήριξη στα κράτη μέλη. 

Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τη σημασία του ρόλου της Επιτροπής, αλλά στην πλειονότητά 

τους είναι της άποψης ότι ο ρόλος αυτός δεν πρέπει να ενισχυθεί 

38. Σχεδόν όλοι όσοι απάντησαν στην έρευνά μας έκριναν τη στήριξη που παρέχει η 

Επιτροπή για την ανάπτυξη και την υλοποίηση της πολιτικής ενσωμάτωσης στη χώρα τους 

κατάλληλη ή μερικώς κατάλληλη. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη επιδοκίμασαν τη 



 29 

 

διαθεσιμότητα ειδικής χρηματοδότησης (ΤΑΜΕ) για τους μετανάστες και τη δυνατότητα 

ανταλλαγής ορθών πρακτικών μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου ένταξης. Ωστόσο, 13 μέλη του 

δικτύου ανέφεραν ότι θα επιθυμούσαν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τη χρήση της 

ενωσιακής χρηματοδότησης και μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης που συνεπάγεται η 

χρήση της. Η πλειονότητα των μελών του δικτύου (20 από τα 29 που απάντησαν) θεωρούν 

ότι δεν πρέπει να αυξηθούν οι αρμοδιότητες που έχει επί του παρόντος η Επιτροπή στον 

τομέα της ενσωμάτωσης των μεταναστών. 

ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

39. Παρά το γεγονός ότι η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, οι πολιτικές ενσωμάτωσης 

εξακολουθούν να αποτελούν πρωτίστως ευθύνη των κρατών μελών, σε εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάσαμε τους τρόπους με τους 

οποίους οι πολιτικές ενσωμάτωσης στα κράτη μέλη διαμορφώνουν την ενσωμάτωση των 

μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την 

παρακολούθηση των επακολούθων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι 

μηχανισμοί συντονισμού σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο προκειμένου να διασφαλίζονται 

συνεργίες και συμπληρωματικότητα μεταξύ των ταμείων. 

Τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει πολιτικές ενσωμάτωσης 

Ο Ali έφτασε πρόσφατα στην ΕΕ, αφήνοντας τα πάντα πίσω του. Γνωρίζει ελάχιστα την 
τοπική γλώσσα και πρέπει επειγόντως να βρει τρόπο να συντηρήσει τον εαυτό του. Για τον 
λόγο αυτό, αποδέχθηκε μια θέση εργασίας η οποία υπολείπεται σημαντικά των προσδοκιών 
του. Αν και θα επιθυμούσε να παρακολουθήσει μαθήματα για να βελτιώσει τις γλωσσικές 
γνώσεις του, αυτό δεν είναι δυνατό λόγω του ωραρίου της εργασίας του, καθώς αυτά 
γίνονται στη διάρκεια της ημέρας. Είχε ανακοινωθεί και η διοργάνωση απογευματινών 
μαθημάτων, αλλά ο διοργανωτής ανέμενε απάντηση σχετικά με τη χρηματοδότησή τους και 
δεν ήταν βέβαιο πότε θα άρχιζαν. 

40. Δράσεις που απευθύνονται σε μετανάστες αναπτύσσονται στο πλαίσιο διάφορων 

πολιτικών. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει εθνικές πολιτικές ενσωμάτωσης, ορισμένα 

αναπτύσσουν δράσεις σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο και άλλα εντάσσουν την 

ενσωμάτωση των μεταναστών σε πολιτικές που δεν έχουν στόχο ειδικά τους μετανάστες. 

Στο τέλος του 2017, 25 κράτη μέλη διέθεταν πολιτική ενσωμάτωσης σε 
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εθνικό/περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, η οποία αφορούσε ειδικά τους μετανάστες50. 

Σύμφωνα με την έρευνά μας, από το 2014 και μετά 22 κράτη μέλη προέβησαν σε 

αναθεώρηση των πολιτικών τους για την ενσωμάτωση. Μολονότι η έλλειψη συγκεκριμένης 

πολιτικής δεν σημαίνει ότι δεν λαμβάνονται μέτρα στον τομέα αυτό, μπορεί ωστόσο να 

δημιουργήσει δυσκολίες όσον αφορά την εφαρμογή μιας σφαιρικής προσέγγισης έναντι της 

συγκεκριμένης ομάδας-στόχου. 

41. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, επί του παρόντος οι πρόσφυγες είναι 

η ομάδα μεταναστών που αποτελεί συχνότερα αντικείμενο κρατικών μέτρων. Ωστόσο, 

πολλά κράτη μέλη δεν λαμβάνουν μέτρα σε σχέση με ορισμένες ομάδες μεταναστών 

(όπως οι νέοι μετανάστες51 ή οι ανιθαγενείς — βλέπε γράφημα 9) ή σε ορισμένους τομείς 

της ενσωμάτωσης (βλέπε γράφημα 10). Επιπλέον, 14 κράτη μέλη δήλωσαν ότι είχαν 

επαναξιολογήσει από το 2014 τις ανάγκες των μεταναστών και 16 κράτη μέλη ανέφεραν ότι 

είχαν μετατοπίσει την εστίαση των μέτρων ενσωμάτωσης σε άλλες ομάδες-στόχο σε 

συνέχεια της αύξησης των μεταναστευτικών ροών. 

Γράφημα 9 - Πολλά κράτη μέλη δεν διαθέτουν πολιτικές σε σχέση με συγκεκριμένες 
ομάδες μεταναστών 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει της έρευνας. 
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Γράφημα 10 - Τα κράτη μέλη δεν αναπτύσσουν μέτρα για την ενσωμάτωση σε όλους τους 
τομείς 

  Εκπαίδευση Κοινωνική 
ένταξη Απασχόληση Υγεία Στέγαση Επαγγελματική 

κατάρτιση 
Αριθμός κρατών μελών που 
εφαρμόζουν μέτρα (% του 
συνόλου) 

23 
(82 %) 

22 
(79 %) 

18 
(64 %) 

18 
(64 %) 

17 
(61 %) 

14 
(50 %) 

Σημ.: Τέσσερα κράτη μέλη δεν απάντησαν στην ερώτηση αυτή. 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει της έρευνας. 

42. Στις εκθέσεις των ΑΟΕ που εξετάσαμε επισημαίνονταν αρκετές αδυναμίες στον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών ενσωμάτωσης των κρατών μελών: 

- Ελλείψεις στον σχεδιασμό των πολιτικών ενσωμάτωσης (22 εκθέσεις που αφορούν 11 

κράτη μέλη). Στις εκθέσεις διαπιστώθηκαν προβλήματα όσον αφορά την ύπαρξη 

νομοθετικών κενών ή νομικών περιορισμών που αποτελούν πρόσκομμα για την ομαλή 

υλοποίηση των μέτρων (12 εκθέσεις), αδυναμίες στον σχεδιασμό των διαφόρων 

μέτρων ενσωμάτωσης (επτά εκθέσεις) και τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων 

μερών στη διαδικασία ενσωμάτωσης (τρεις εκθέσεις), και· 

- Αδυναμίες που σχετίζονται με την υλοποίηση των μέτρων ενσωμάτωσης των 

μεταναστών. Τα μέτρα θεωρήθηκαν ανεπαρκή, ακατάλληλα ή κρίθηκε ότι δεν 

αξιοποιούνται πλήρως (19 εκθέσεις που αφορούν 12 κράτη μέλη). Παραδείγματος 

χάριν, ορισμένα μέτρα περιορίζουν τη συμμετοχή ομάδων μεταναστών, κάποια δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των μεταναστών και άλλα δεν υλοποιούνται 

κατά τρόπο αποδοτικό. Παραδείγματα ακατάλληλων ή ανεπαρκών μέτρων 

ενσωμάτωσης που ανέφεραν τα ΑΟΕ παρατίθενται στο πλαίσιο 3. 

Πλαίσιο 3 - Παραδείγματα ακατάλληλων ή ανεπαρκών μέτρων ενσωμάτωσης που ανέφεραν τα 
ΑΟΕ 

Σε ένα κράτος μέλος, το ΑΟΕ ανέφερε ότι η πρόσβαση σε μέτρα ενσωμάτωσης για άτομα που έχουν 
υπαχθεί σε καθεστώς προστασίας για λιγότερο από ένα έτος περιοριζόταν στην πρωτεύουσα της 
χώρας. Σε άλλο κράτος μέλος, η στήριξη προς τους δικαιούχους προστασίας περιοριζόταν κατά 
κύριο λόγο στην καταβολή χρηματικών ποσών. Αναφέρθηκε επίσης ότι σε τέσσερα κράτη μέλη η 
προσφερόμενη γλωσσική κατάρτιση δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μεταναστών ώστε να 
μάθουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής (π.χ. ο αριθμός των ωρών κατάρτισης κρίθηκε ανεπαρκής, 
οι μετανάστες δεν μπορούσαν να συμμετέχουν στα μαθήματα ή τα διαθέσιμα κονδύλια δεν 
επαρκούσαν). 

Σε εκθέσεις των ΑΟΕ υπογραμμίστηκε ακόμη ότι, συστηματικά, συγκεκριμένες ομάδες-στόχος δεν 
καλύπτονταν από τα μέτρα ενσωμάτωσης. Παραδείγματος χάριν, σε ένα κράτος μέλος, 33 δήμοι δεν 



 32 

 

πρόσφεραν κανενός είδους εξατομικευμένα μέτρα στήριξης σε δικαιούχους προστασίας έως ότου 
να θεωρηθούν κάτοικοι του δήμου. Σε ένα άλλο κράτος μέλος δεν είχαν προβλεφθεί ειδικά μέτρα 
για την ενσωμάτωση δικαιούχων προστασίας κατά τα πρώτα πέντε έτη από την άφιξή τους. 

 
Πρόκληση 5: Στήριξη των μεταναστών στο σύνολό τους σε όλους τους συναφείς τομείς 
πολιτικής  
Οι εθνικές πολιτικές ενσωμάτωσης προϋποθέτουν την ύπαρξη ολοκληρωμένου πλαισίου 
για τη στήριξη όλων των μεταναστών σε όλους τους συναφείς τομείς πολιτικής. Οι πολιτικές 
ενσωμάτωσης που δεν καλύπτουν όλους τους συναφείς τομείς πολιτικής για όλες τις 
ομάδες μεταναστών ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα λιγότερο αποτελεσματική 
ενσωμάτωση. 

Τα δεδομένα για την ενσωμάτωση είναι επί του παρόντος περιορισμένα 

43. Η διαθεσιμότητα αξιόπιστων δεδομένων είναι θεμελιώδους σημασίας για την 

ανάπτυξη πολιτικών ενσωμάτωσης οι οποίες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 

μεταναστών. Σε επίπεδο ΕΕ, το Συμβούλιο52 κατέληξε σε συμφωνία το 2010 επί ενός 

συνόλου κοινών βασικών δεικτών της ΕΕ («δείκτες της Σαραγόσα») για τη μέτρηση της 

ενσωμάτωσης των μεταναστών στους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της 

κοινωνικής ένταξης και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά. Οι δείκτες αυτοί συνιστούν ένα 

θετικό βήμα για την κατανόηση του ζητήματος της ενσωμάτωσης στην ΕΕ. Ωστόσο, κατά την 

άποψη της Επιτροπής, οι δείκτες αυτοί εμφανίζουν περιορισμούς53: τα δεδομένα σχετικά 

με τον πληθυσμό των μεταναστών δεν είναι πάντοτε εναρμονισμένα, οι δείκτες δεν είναι σε 

όλες τις περιπτώσεις αξιόπιστοι, και δεν είναι δυνατό να γίνει διάκριση μεταξύ των 

διαφόρων ομάδων μεταναστών. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι δείκτες της 

Σαραγόσα χρησιμοποιούν πληροφορίες από τις τυποποιημένες πανευρωπαϊκές 

δειγματοληπτικές έρευνες54, οι οποίες δεν καλύπτουν όλους τους μετανάστες, το δε 

ποσοστό απάντησης των μεταναστών σε αυτές είναι πιθανό να είναι χαμηλό. Περίπου οι 

μισοί εξ όσων απάντησαν στο ερωτηματολόγιό μας δήλωσαν ότι δεν χρησιμοποιούν τους 

δείκτες της Σαραγόσα για την παρακολούθηση των επακολούθων των πολιτικών τους για 

την ενσωμάτωση. Συνολικά, ποσοστό 30 % εκείνων που απάντησαν δεν χρησιμοποιούν 

κανέναν δείκτη για την παρακολούθηση των επακολούθων των πολιτικών τους για την 

ενσωμάτωση. 
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44. Η Επιτροπή καταβάλλει επίσης προσπάθειες για να βελτιώσει τη διαθεσιμότητα 

δεδομένων. Το 2016 ίδρυσε ένα κέντρο γνώσεων για θέματα μετανάστευσης και 

δημογραφίας στους κόλπους του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ) της Επιτροπής, το οποίο 

έχει ως στόχο την καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων πληροφοριών και την ενίσχυση της 

ικανότητας της Επιτροπής να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που θέτει η μετανάστευση. Η 

Επιτροπή ανέπτυξε επίσης δύο νέους δείκτες που αφορούν την υγεία των μεταναστών και 

διεύρυνε την κάλυψη ορισμένων δεικτών που αφορούν την απασχόληση, με την προσθήκη 

μιας περιφερειακής διάστασης και της πτυχής του βαθμού αστικοποίησης. Το 2018 η 

Επιτροπή προτίθεται να δημοσιεύσει, από κοινού με τον ΟΟΣΑ, έκθεση σχετικά με τους 

δείκτες για την ενσωμάτωση προκειμένου να συγκριθεί η κατάσταση στα κράτη μέλη της ΕΕ 

με εκείνη σε τρίτες χώρες55. Το 202156 η Επιτροπή προγραμματίζει να παράσχει περαιτέρω 

πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των μεταναστών και των άμεσων κατιόντων τους 

όσον αφορά την αγορά εργασίας, όπως είχε πράξει και το 201457. Ο MIPEX (Migrant 

Integration Policy Index - Δείκτης πολιτικών ένταξης μεταναστών), δείκτης που ανέπτυξαν 

δύο ιδιωτικοί φορείς με χρηματοδότηση του ΤΑΜΕ, καθιστά δυνατή την πραγματοποίηση 

συγκρίσεων μεταξύ κρατών μελών και άλλων χωρών, μέσω της αξιολόγησης των πολιτικών 

τους με αντικείμενο την ενσωμάτωση58. 

45. Σε εθνικό επίπεδο, αυτό που τονίζεται στις εκθέσεις των ΑΟΕ που εξετάσαμε είναι ότι 

δεν είναι διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα ενσωμάτωσης. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι δείκτες για τη μέτρηση της ενσωμάτωσης, όταν υπάρχουν, 

είναι ανεπαρκείς (έξι εκθέσεις από τέσσερα κράτη μέλη), καθώς και στο γεγονός ότι τα 

δεδομένα που συλλέγονται είναι είτε ανεπαρκή είτε ελλιπή (15 εκθέσεις από 12 κράτη 

μέλη). Επιπλέον, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του αστικού θεματολογίου59, 

διαπιστώθηκαν αδυναμίες στη χάραξη τεκμηριωμένων πολιτικών για την ενσωμάτωση στις 

πόλεις60. Σύμφωνα με την έρευνά μας, τα περισσότερα κράτη μέλη είτε δεν γνωρίζουν με 

ακρίβεια (18) είτε δεν γνωρίζουν γενικώς (τέσσερα) τον αριθμό των μεταναστών που 

λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο των μέτρων για την ενσωμάτωση και το ποσό που έχει 

δαπανηθεί για τέτοια μέτρα. Κανένα από τα κράτη μέλη που απάντησαν στην έρευνά μας 

δεν ήταν σε θέση να δώσει στοιχεία ανά ομάδα μεταναστών (π.χ. πρόσφυγες, οικογενειακή 

επανένωση κ.λπ.) για το σύνολο των ενωσιακών και εθνικών κονδυλίων. 
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46. Όσον αφορά την ενωσιακή χρηματοδότηση, το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ της 

περιόδου 2014-2020 για τα ΤΑΜΕ, ΕΔΕΤ και ΤΕΒΑ δεν απαιτεί από τα κράτη μέλη να 

παρακολουθούν ειδικά τα επακόλουθα (αποτελέσματα, αντίκτυπος) των μέτρων για την 

ενσωμάτωση των μεταναστών. Στην πράξη, αυτό σημαίνει επίσης ότι, εξαιρουμένου του 

ΤΑΜΕ, η Επιτροπή δεν διαθέτει συνολική εικόνα των μέτρων που εφαρμόζουν τα κράτη 

μέλη για τη στήριξη των μεταναστών. Οι ακόλουθες ρυθμίσεις παρακολούθησης ισχύουν 

για κάθε ταμείο:  

- Το ΤΑΜΕ απαιτεί συγκεκριμένα από τα κράτη μέλη να συγκεντρώνουν σε ετήσια βάση 

πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των μεταναστών στους οποίους παρασχέθηκε 

στήριξη, όχι όμως και σχετικά με τον επιτευχθέντα βαθμό ενσωμάτωσης (π.χ. εάν ο 

μετανάστης έμαθε τη γλώσσα, εάν βρήκε θέση εργασίας κ.λπ.). Τα επακόλουθα των 

μέτρων που υποστηρίζονται από το ΤΑΜΕ θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο εκθέσεων εκ 

των υστέρων αξιολόγησης στο τέλος του 202361. Στο τέλος του 2017, οι δαπάνες ήταν 

χαμηλές (16 % κατά μέσο όρο, με δύο κράτη μέλη να μην έχουν πραγματοποιήσει 

δαπάνες). Εντούτοις, την ίδια εποχή62, το 30 % περίπου των τιμών-στόχου του ΤΑΜΕ 

για την ενσωμάτωση είχαν ήδη επιτευχθεί63 όσον αφορά τον αριθμό των μεταναστών 

στους οποίους παρασχέθηκε στήριξη, και τέσσερα κράτη μέλη είχαν υπερβεί ήδη τις 

τιμές-στόχο που είχαν τεθεί για το 2020. 

- Στο πλαίσιο των έργων του ΕΚΤ/ΠΑΝ, οι μετανάστες κατατάσσονται στην ομάδα-στόχο 

«μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες» (για την υποβολή 

στοιχείων σχετικά με τις εκροές) και στους «μειονεκτούντες συμμετέχοντες» (για την 

υποβολή στοιχείων σχετικά με τα αποτελέσματα). Ως εκ τούτου, οι διαθέσιμοι δείκτες 

δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα επακόλουθα των μέτρων ειδικά για τους 

μετανάστες. Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν να μην συλλέγουν 

στοιχεία σε συστηματική βάση για λόγους προστασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα64. 

- Το ΕΤΠΑ και το ΕΤΘΑ δεν διαθέτουν επί του παρόντος ειδικούς δείκτες σχετικά με τους 

μετανάστες. Όσον αφορά το ΕΤΠΑ, το 2016 η Επιτροπή πρότεινε να προστεθεί μια νέα 

ειδική επενδυτική προτεραιότητα για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, καθώς και 

νέοι ειδικοί δείκτες65, ορισμένοι εκ των οποίων μετρούν ειδικά τον αριθμό των 
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μεταναστών που λαμβάνουν στήριξη. Οι πρωτοβουλίες αυτές αναμένεται να 

διευκολύνουν την τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής. 

- Όσον αφορά το ΕΓΤΑΑ, από το 2016 ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να εντοπίζουν και να 

αναφέρουν τις περιπτώσεις στις οποίες μια δραστηριότητα μπορεί ενδεχομένως να 

συμβάλει στην ενσωμάτωση των μεταναστών66. 

- Το TEBA μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται για τους μετανάστες (ανάλογα με τον τρόπο 

με τον οποίο το κράτος μέλος ορίζει την ομάδα-στόχο). Εν προκειμένω, τα δεδομένα 

«καθορίζονται βάσει της εμπεριστατωμένης εκτίμησης των συνεργαζόμενων 

οργανώσεων και όχι βάσει των πληροφοριών που παρέχονται από τους τελικούς 

αποδέκτες»67. 

47. Στην ετήσια έκθεσή μας για το 201668, αναφερθήκαμε σε αδυναμίες στα συστήματα 

παρακολούθησης των δύο κρατών μελών που εξετάσαμε σχετικά με το ΤΑΜΕ. Η 

παρακολούθηση είναι επίσης ο τομέας στον οποίο διαπιστώνουν και τα ΑΟΕ τα 

περισσότερα προβλήματα. Πρόκειται για αδυναμίες στους εξής τομείς: 

- στις ρυθμίσεις για την παρακολούθηση (οκτώ εκθέσεις που αφορούν οκτώ κράτη 
μέλη)· 

- στα συστήματα ΤΠ (τρεις εκθέσεις που αφορούν τρία κράτη μέλη)· 

- στις επισκέψεις παρακολούθησης (τέσσερις εκθέσεις που αφορούν τρία κράτη μέλη)· 

- στην αξιολόγηση των μέτρων (οκτώ εκθέσεις που αφορούν έξι κράτη μέλη)· 

- στην υποβολή στοιχείων σχετικά με τα αποτελέσματα (τέσσερις εκθέσεις που αφορούν 
τέσσερα κράτη μέλη)· 

- στην υποβολή στοιχείων γενικώς (δέκα εκθέσεις που αφορούν έξι κράτη μέλη). 

Πρόκληση 6: Αποτελεσματική παρακολούθηση των επακολούθων της ενσωμάτωσης με 
στόχο τη μέτρηση της προόδου και την προσαρμογή των πολιτικών όταν κρίνεται 
αναγκαίο 
H παρακολούθηση των επακολούθων της ενσωμάτωσης επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους 
να μετρούν την πρόοδο που επιτυγχάνεται με τις σχετικές πολιτικές, να εντοπίζουν τους 
περιορισμούς τους και, όταν είναι αναγκαίο, να τις προσαρμόζουν. Η έλλειψη αξιόπιστων 
δεδομένων ή η ελλιπής παρακολούθηση μπορεί να αποτρέψουν τυχόν 
επαναπροσανατολισμό των μέτρων ή/και τον επανασχεδιασμό των πολιτικών προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν οι πραγματικές ανάγκες των μεταναστών. 
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Οι συνεργίες και η συμπληρωματικότητα εξαρτώνται από την αποτελεσματικότητα του 
συντονισμού σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο 

Παρά την ικανοποίηση που αποκόμιζε από τον εθελοντισμό, η Leila ήθελε να κάνει 
περισσότερα. Ήθελε να δημιουργήσει τη δική της ΜΚΟ για να βοηθήσει περισσότερους 
μετανάστες. Έχοντας διαβάσει σε δημοσιεύσεις ότι είναι δυνατή η εξασφάλιση 
χρηματοδότησης από διάφορες πηγές, πίστευε ότι θα ήταν εύκολο να χρηματοδοτήσει τις 
ιδέες της. Σύντομα, όμως, αντελήφθη ότι η πραγματικότητα ήταν διαφορετική. 

Τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ δεν αλληλοαποκλείονται σε όλες τις περιπτώσεις 

48. Παρεμφερείς δράσεις απευθυνόμενες στην ίδια ομάδα-στόχο μπορεί να 

χρηματοδοτούνται από διαφορετικά ταμεία της ΕΕ (βλέπε παράρτημα VII). Προκειμένου να 

διασφαλίζονται ο συντονισμός και η συμπληρωματικότητα μεταξύ των ταμείων της ΕΕ, ο 

κανονισμός του ΤΑΜΕ69 και το κανονιστικό πλαίσιο των ΕΔΕΤ70 απαιτούν από τα κράτη μέλη 

να περιγράφουν λεπτομερώς στα έγγραφα προγραμματισμού τους τους μηχανισμούς με 

τους οποίους σκοπεύουν να εξασφαλίζουν τον συντονισμό των διαφόρων ενωσιακών και 

εθνικών μέσων. Στην περίπτωση του ΤΕΒΑ δεν απαιτείται ειδικός μηχανισμός συντονισμού. 

Σε εκθέσεις των ΑΟΕ σε τρία κράτη μέλη εντοπίστηκε ο κίνδυνος αλληλοεπικαλύψεων και, 

σε μία περίπτωση, το ΑΟΕ ανέφερε περίπτωση διπλής χρηματοδότησης. 

49. Πέραν των νομοθετικών ρυθμίσεων, η Επιτροπή διαθέτει επίσης μια εσωτερική δομή 

διακυβέρνησης για την εξασφάλιση του συντονισμού. Υπάλληλοι της Επιτροπής εξετάζουν 

όλα τα προγράμματα της ΕΕ πριν από την έγκρισή τους, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας 

διυπηρεσιακής διαβούλευσης. Ως απάντηση στην αύξηση της εισροής μεταναστών, η 

Επιτροπή συγκρότησε επίσης, τον Νοέμβριο του 2015, διυπηρεσιακή ομάδα για την 

ενσωμάτωση των μεταναστών, απαρτιζόμενη από υπαλλήλους από διαφορετικές γενικές 

διευθύνσεις της. 

50. Στο πλαίσιο προηγούμενου ελέγχου διαπιστώσαμε σημαντικές αλληλοεπικαλύψεις 

μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης, προδρόμου του ΤΑΜΕ, και του ΕΚΤ71. Η έκθεσή 

μας κατέληγε στο συμπέρασμα πως οι προσπάθειες, τόσο στη φάση σχεδιασμού όσο και 

στη φάση υλοποίησης, ώστε να υπάρξει συνοχή και συμπληρωματικότητα με το ΕΚΤ δεν 

ήταν αποτελεσματικές. Εκτός από τον αυξημένο κίνδυνο διπλής χρηματοδότησης, οι 
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αλληλοεπικαλύψεις έχουν ως αποτέλεσμα πρόσθετες δαπάνες (π.χ. δαπάνες προσωπικού) 

και απώλεια δυνητικών συνεργιών.  

51. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η νομική βάση του ΤΑΜΕ για την τρέχουσα περίοδο 

προγραμματισμού 2014-2020 προσαρμόστηκε, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι εν 

λόγω κίνδυνοι. Επιπλέον, η Επιτροπή διεξήγαγε διάλογο πολιτικής με τα κράτη μέλη και 

εξέτασε εσωτερικά τα προγράμματα πριν από την έγκρισή τους. Το 2015, δημοσίευσε 

επίσης δύο σημειώματα72 στα οποία διευκρινίζονται οι διαφορές μεταξύ των ταμείων και 

παρέχεται καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με τον καλύτερο τρόπο επίτευξης 

συμπληρωματικότητας και συνεργιών. Επίσης, διοργάνωσε διασκέψεις και εργαστήρια73 

και δημιούργησε δίκτυα74 με τις εθνικές αρχές προκειμένου να δοθούν εξηγήσεις σχετικά 

με τον τρόπο χρησιμοποίησης της διαθέσιμης χρηματοδότησης. Τον Ιανουάριο του 2018, η 

Επιτροπή δημοσίευσε μια δέσμη εργαλείων για τη χρήση των ταμείων της ΕΕ75. Επιπλέον, 

στο πλαίσιο της διαδικασίας ενδιάμεσης επανεξέτασης του ΤΑΜΕ, η Επιτροπή ζήτησε από 

τα κράτη μέλη76 να αξιολογήσουν τη συμπληρωματικότητα του ταμείου αυτού με άλλα 

συναφή ταμεία της ΕΕ. Ωστόσο, το Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του σχετικά με την 

πολιτική συνοχής μετά το 202077, ζήτησε από την Επιτροπή να «πραγματοποιήσει 

προσεκτική ανάλυση της συμπληρωματικότητας και των επικαλύψεων μεταξύ των μέσων 

της ΕΕ στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την περίοδο μετά το 2020, προκειμένου να 

ενισχυθούν οι συνέργειες μεταξύ τους», τονίζοντας ότι τα δημοσιονομικά μέσα της ΕΕ 

πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται. 

Υπεύθυνα για τη θέσπιση αποτελεσματικών μηχανισμών συντονισμού είναι τα κράτη μέλη 

52. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίζουν ποια κονδύλια θα χρησιμοποιήσουν, 

διασφαλίζοντας ότι αυτά χρησιμοποιούνται κατά συνεκτικό τρόπο, αξιοποιώντας τις 

δυνατότητες συνεργιών και αποφεύγοντας τη διπλή χρηματοδότηση. Στο πλαίσιο της 

έρευνάς μας, 23 κράτη μέλη78 δήλωσαν ότι διέθεταν φορέα επιφορτισμένο με τον 

συντονισμό των διαφόρων οργανισμών που είναι αρμόδιοι για την ενσωμάτωση των 

μεταναστών. Ωστόσο, στις εκθέσεις των ΑΟΕ που εξετάσαμε εντοπίζονται αδυναμίες στους 

μηχανισμούς συντονισμού οκτώ από τα εν λόγω 23 κράτη μέλη. Επιπλέον, τρία μόνον κράτη 

μέλη ανέφεραν ότι είχαν εκδώσει κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τον συντονισμό. 



 38 

 

Συνεπώς, υπάρχει κίνδυνος απώλειας συνεργιών και συμπληρωματικότητας, ακόμη και 

στις περιπτώσεις στις οποίες υφίσταται συντονιστικός φορέας. 

53. Η ανάγκη ανάθεσης ενός ισχυρού ηγετικού ρόλου σε εθνικό επίπεδο είναι ιδιαιτέρως 

μεγάλη, δεδομένης της πολυεπίπεδης δομής διακυβέρνησης που προβλέπουν τα ταμεία 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενσωμάτωση, η οποία περιλαμβάνει ποικιλία 

φορέων και αρμοδιοτήτων. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, περισσότεροι από 400 

διαφορετικοί φορείς εμπλέκονται στη διαχείριση των μέτρων που χρηματοδοτούνται από 

ταμεία της ΕΕ για την ενσωμάτωση των μεταναστών κατά την περίοδο προγραμματισμού 

2014-2020 και 500 επιπλέον φορείς εμπλέκονται στην υλοποίηση των ταμείων (ΕΚΤ/ΠΑΝ, 

ΕΤΠΑ και ΤΣ) μόνο στον τομέα της πολιτικής συνοχής79. Προηγούμενες εκθέσεις του ΕΕΣ80 

και μελέτες της Επιτροπής81 έχουν αναφερθεί στην πολυπλοκότητα του σχεδιασμού και 

του μηχανισμού υλοποίησης των ΕΔΕΤ. Με στόχο τον εξορθολογισμό των κανόνων που 

διέπουν τα ΕΔΕΤ, η Επιτροπή πρότεινε την αναθεώρηση των κανονισμών των ταμείων στο 

πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ για 

την περίοδο 2014-2020. Τον Νοέμβριο του 2017, το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να 

απλουστεύσει την πολιτική συνοχής και τα ΕΔΕΤ για την περίοδο μετά το 202077.  

54. Σε εθνικό επίπεδο, απαιτείται συντονισμός όχι μόνο μεταξύ των φορέων που 

διαχειρίζονται τη χρηματοδότηση από τις διάφορες πηγές (συμπεριλαμβανομένων των 

εθνικών), αλλά και μεταξύ των διαφόρων επιπέδων υλοποίησης (εθνικές αρχές που 

δραστηριοποιούνται σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο, ενδιάμεσοι φορείς που 

δραστηριοποιούνται σε δημοτικό/τοπικό επίπεδο). Από την ανάλυση που διενεργήθηκε στο 

πλαίσιο του αστικού θεματολογίου (βλέπε σημείο 45) προκύπτει ότι, κατά κανόνα, οι 

δημοτικές αρχές δεν έχουν ή έχουν περιορισμένη μόνον πρόσβαση σε χρηματοδότηση για 

την ενσωμάτωση, επειδή, στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ ή του ΤΑΜΕ, τα κεφάλαια διοχετεύονται 

μέσω των εθνικών ή περιφερειακών αρχών82. Δυσκολίες στην πρόσβαση σε 

χρηματοδότηση για την ενσωμάτωση των μεταναστών ανέφεραν και τα ΑΟΕ (επτά 

εκθέσεις που αφορούν έξι κράτη μέλη). Οι άλλοι φορείς με τους οποίους συνομιλήσαμε 

ανέφεραν ότι η κατανομή των πόρων από τις εθνικές/περιφερειακές αρχές στους 

δικαιούχους δεν γίνεται πάντοτε κατά τρόπο διαφανή. Αυτό επισημάνθηκε και από έξι ΑΟΕ 

σε επτά εκθέσεις.  
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Πρόκληση 7: Αποτελεσματικός συντονισμός της χρηματοδότησης σε ενωσιακό και εθνικό 
επίπεδο 
Η απουσία αποτελεσματικού συντονισμού σε ενωσιακό και σε εθνικό επίπεδο, δημιουργεί 
τον κίνδυνο αναποτελεσματικής εφαρμογής της πολιτικής (μικρότερη 
συμπληρωματικότητα, λιγότερες συνεργίες, δυσκολίες στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση, 
κίνδυνος διπλής χρηματοδότησης) λόγω της πολυπλοκότητας των ρυθμίσεων 
χρηματοδότησης. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

55. Η ενσωμάτωση είναι μια «δυναμική, μακροπρόθεσμη και συνεχής αμφίδρομη 

διαδικασία» στην οποία συμμετέχουν τόσο οι μετανάστες όσο και η κοινωνία υποδοχής. Η 

ενσωμάτωση των μεταναστών στις νέες κοινωνίες τους στην επικράτεια της ΕΕ δεν είναι 

εύκολη υπόθεση, ιδίως εάν ληφθεί υπόψη η σημαντική αύξηση του αριθμού των 

μεταναστών κατά την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο, η Ένωση έχει δεσμευθεί να 

αντεπεξέλθει σε αυτή την πρόκληση, και η αποτελεσματική ενσωμάτωση μπορεί να έχει μια 

σειρά οικονομικών, κοινωνικών και φορολογικών οφελών για τις χώρες στις οποίες 

εγκαθίστανται οι μετανάστες (βλέπε σημείο 6). 

56. Στο έγγραφο αυτό παρουσιάσαμε τα βασικά ζητήματα που σχετίζονται με την 

ενσωμάτωση των μεταναστών και επισημάναμε επτά βασικές προκλήσεις: 

- Μείωση των καθυστερήσεων στην έναρξη της διαδικασίας ενσωμάτωσης 

- Διασφάλιση ισότητας δικαιωμάτων και μη εισαγωγής διακρίσεων 

- Τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη εκτίμηση των αναγκών και της χρηματοδότησης 

- Δέσμευση των κρατών μελών για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης 

- Στήριξη των μεταναστών στο σύνολό τους σε όλους τους συναφείς τομείς πολιτικής  

- Αποτελεσματική παρακολούθηση των επακολούθων της ενσωμάτωσης με στόχο τη 

μέτρηση της προόδου και την προσαρμογή των πολιτικών όταν κρίνεται αναγκαίο 

- Αποτελεσματικός συντονισμός της χρηματοδότησης σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο. 

57. Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών θα απαιτηθούν αποτελεσματικές και 

συντονισμένες προσπάθειες από μέρους όλων των εμπλεκομένων: των θεσμικών οργάνων 

της ΕΕ, των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, καθώς και άλλων φορέων και 
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εθελοντικών οργανώσεων. Η δράση αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να μη μείνει κενό 

γράμμα το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο ορίζει ότι «[η] Ένωση 

βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της 

δημοκρατίας, της ισότητας … καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων». 

Το παρόν ενημερωτικό έγγραφο εγκρίθηκε από το Τμήμα II, του οποίου προεδρεύει η Iliana 

IVANOVA, Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, κατά τη συνεδρίασή του 

της 25ης Απριλίου 2018. 

 Για το Ελεγκτικό Συνέδριο 

 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 

 Πρόεδρος 
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Παράρτημα I 

Γλωσσάριο 

Ορολογία σχετική με τη μετανάστευση: οι διαφορές μεταξύ μεταναστών, προσφύγων και 
αιτούντων άσυλο 

Οι όροι «μετανάστης», «πρόσφυγας» και «αιτών άσυλο» δεν είναι συνώνυμοι. Η 
κατανόηση των μεταξύ τους διαφορών αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την κατανόηση του 
ενωσιακού πλαισίου για την ενσωμάτωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
ορολογία που αφορά τη μετανάστευση, βλέπε το γλωσσάριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Μετανάστευσης (ΕΔΜ)83. 

• Αιτών άσυλο είναι ο μετανάστης που υποβάλλει αίτημα προστασίας βάσει της 
σύμβασης της Γενεύης του 195184 (διεθνής προστασία) ή του εθνικού δικαίου για τους 
πρόσφυγες (εθνική προστασία). 

• Δικαιούχος ανθρωπιστικής προστασίας είναι ο μετανάστης στον οποίο χορηγήθηκε 
προστασία βάσει της εθνικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με το ΕΔΜ, η ανθρωπιστική 
προστασία είναι μια μορφή προστασίας που δεν είναι εναρμονισμένη σε επίπεδο ΕΕ και 
η οποία σήμερα αντικαθίσταται κατά κανόνα από την επικουρική προστασία, με την 
εξαίρεση ορισμένων κρατών μελών. 

• Δικαιούχος επικουρικής προστασίας είναι ο μετανάστης που δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις για να αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας κατά την έννοια της σύμβασης της 
Γενεύης (ήτοι δεν υφίσταται δικαιολογημένος φόβος δίωξης), αλλά σε σχέση με τον 
οποίο υπάρχουν ουσιώδεις λόγοι να πιστεύεται ότι, εάν ο ενδιαφερόμενος επιστρέψει 
στη χώρα της καταγωγής του ή, στην περίπτωση ανιθαγενούς, στη χώρα της 
προηγούμενης συνήθους διαμονής του, θα αντιμετωπίσει πραγματικό κίνδυνο να 
υποστεί σοβαρή βλάβη (όπως εκτέλεση, βασανιστήρια, συγκρούσεις ή μαζικές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων). 

• Πρόσωπο που διαμένει παράνομα είναι ο μετανάστης που δεν πληροί, ή δεν πληροί 
πλέον, τις προϋποθέσεις εισόδου, όπως ορίζονται στον Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν, ή 
τις λοιπές προϋποθέσεις εισόδου, παραμονής ή διαμονής σε κράτος μέλος. 

• Μετανάστης από χώρα εκτός της ΕΕ - βλέπε «πολίτης τρίτης χώρας». 

• Πρόσφυγας είναι το πρόσωπο που έχει αναγνωριστεί ότι χρήζει διεθνούς προστασίας. 
Στο ενωσιακό πλαίσιο, ο μετανάστης ο οποίος, συνεπεία βάσιμου φόβου διώξεως λόγω 
φυλής, θρησκείας, ιθαγένειας, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε ιδιαίτερη 
κοινωνική ομάδα, ευρίσκεται εκτός της χώρας της ιθαγένειάς του ή της χώρας της 
προηγούμενης διαμονής του, και δεν είναι σε θέση ή, λόγω του φόβου αυτού, δεν 
επιθυμεί να θέσει εαυτόν υπό την προστασία της εν λόγω χώρας και ο οποίος δεν 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 12 (αποκλεισμός) της οδηγίας 2011/95ΕΕ 
(οδηγία σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση). 
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• Ως μετεγκατάσταση νοείται η μεταφορά ενός δικαιούχου διεθνούς προστασίας (ή 
προσώπου που έχει αιτηθεί χορήγηση διεθνούς προστασίας) από το κράτος μέλος της ΕΕ 
που του χορήγησε προστασία (ή το οποίο είναι αρμόδιο για την εξέταση της αίτησής 
του) σε άλλο κράτος μέλος, όπου θα του χορηγηθεί παρόμοια προστασία (ή όπου θα 
εξεταστεί η αίτησή του). 

• Ως επανεγκατάσταση, στο ενωσιακό πλαίσιο, νοείται η μεταφορά μετανάστη από μια 
τρίτη χώρα σε ένα κράτος μέλος, όπου γίνεται δεκτός και του χορηγείται άδεια διαμονής 
με καθεστώς πρόσφυγα ή με άλλο καθεστώς που του εξασφαλίζει δικαιώματα και 
ευεργετήματα συγκρίσιμα με εκείνα που χορηγούνται στους πρόσφυγες βάσει του 
εθνικού και του ενωσιακού δικαίου. 

• Ανιθαγενής είναι το πρόσωπο που κανένα κράτος δεν θεωρεί πολίτη του βάσει του 
δικαίου του. Στο πλαίσιο του παρόντος ενημερωτικού εγγράφου, οι ανιθαγενείς 
περιλαμβάνονται στους ΥΤΧ. 

• Υπήκοος τρίτης χώρας (YTX) είναι κάθε πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ένωσης κατά 
την έννοια του άρθρου 20, παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ, ήτοι δεν έχει την ιθαγένεια κράτους 
μέλους (συμπεριλαμβανομένων των ανιθαγενών). Στο πλαίσιο του παρόντος 
ενημερωτικού εγγράφου, οι υπήκοοι τρίτων χωρών αναφέρονται ως «μετανάστες από 
χώρες εκτός της ΕΕ». 

Συνεπώς, υπάρχουν διάφορες κατηγορίες μεταναστών πέραν των προσφύγων. Ένα 
πρόσωπο που αιτείται προστασίας διαφέρει σαφώς από τους μετανάστες άλλων 
κατηγοριών που μεταναστεύουν για λόγους εργασίας, οικογενειακής επανένωσης, 
σπουδών ή έρευνας. 

Άλλοι χρήσιμοι όροι, βάσει της Eurostat85 είναι οι εξής: 

• Ως οριστική απόφαση επί αίτησης χορήγησης ασύλου νοείται η απόφαση που εκδίδεται 
στον τελευταίο βαθμό της διαδικασίας ασύλου, σε συνέχεια της προσφυγής που άσκησε 
αιτών άσυλο, του οποίου η αίτηση απερρίφθη σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας. 

• Ως πρωτοβάθμια απόφαση επί αίτησης χορήγησης ασύλου νοείται η απόφαση που 
εκδίδεται από την αρμόδια αρχή στον πρώτο βαθμό της διαδικασίας ασύλου στη χώρα 
υποδοχής. Μπορεί να είναι θετική (χορήγηση ασύλου) ή απορριπτική (απόρριψη της 
αίτησης). Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, ο αιτών άσυλο έχει δικαίωμα να 
ασκήσει προσφυγή. 

• Αιτών άσυλο για πρώτη φορά είναι το πρόσωπο που υποβάλλει για πρώτη φορά αίτηση 
διεθνούς προστασίας σε συγκεκριμένο κράτος μέλος κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, ανεξαρτήτως του εάν διαπιστωθεί ότι έχει υποβάλει αίτηση σε άλλο κράτος 
μέλος. 

• Άδεια διαμονής είναι κάθε άδεια ισχύος τουλάχιστον τριών μηνών που εκδίδεται από τις 
αρχές ενός κράτους μέλους της ΕΕ και παρέχει σε μετανάστη το δικαίωμα να διαμένει 
νόμιμα στο έδαφός του. 



 3 

 

Άλλοι όροι 

• Το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) προάγει την αποτελεσματική 
διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, καθώς και την εφαρμογή, ενίσχυση και ανάπτυξη 
κοινής προσέγγισης εντός της Ένωσης όσον αφορά το άσυλο και τη μετανάστευση. 

• Πολιτική συνοχής: Η πολιτική συνοχής είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς 
πολιτικής στους οποίους δαπανάται ο προϋπολογισμός της ΕΕ. Αποσκοπεί στη μείωση 
των αναπτυξιακών ανισοτήτων μεταξύ των διαφόρων περιφερειών, μέσω της 
αναδιάρθρωσης παρακμαζουσών βιομηχανικών περιοχών και της διαφοροποίησης των 
αγροτικών περιοχών, καθώς και στην ενθάρρυνση της διασυνοριακής, της διακρατικής 
και της διαπεριφερειακής συνεργασίας. Χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο 
Συνοχής (ΤΣ). 

• Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ): Η χρηματοδοτική 
συνεισφορά της ΕΕ στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, που έχει ως σκοπό να 
ενθαρρύνει την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας, να διασφαλίσει τη βιώσιμη διαχείριση 
των φυσικών πόρων και της δράσης για το κλίμα, καθώς και να επιτύχει την ισόρροπη 
εδαφική ανάπτυξη των αγροτικών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένων της δημιουργίας 
και της διατήρησης της απασχόλησης. 

• Το ευρωπαϊκό δίκτυο ένταξης προάγει τη συνεργασία με εθνικούς, τοπικούς και 
περιφερειακούς φορείς και άλλα δίκτυα σε επίπεδο ΕΕ, σε τομείς σχετικούς με την 
ενσωμάτωση των μεταναστών. Πρόκειται για ένα από τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο 
δράσης για την ένταξη που εφαρμόζει η Επιτροπή και διαδέχθηκε το δίκτυο εθνικών 
σημείων επαφής για την ένταξη. 

• Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) αποσκοπεί στην υποστήριξη των 
αλιέων κατά το μεταβατικό στάδιο προς τη βιώσιμη αλιεία, καθώς και των παράκτιων 
κοινοτήτων για τη διαφοροποίηση των οικονομιών τους. 

• Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ): Σκοπός του είναι η ενίσχυση της 
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την άρση των 
κύριων περιφερειακών ανισορροπιών, μέσω της παροχής οικονομικής στήριξης για τη 
δημιουργία υποδομών και παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλλουν στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας. Απευθύνεται ιδίως στις επιχειρήσεις. 

• Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ): Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αποσκοπεί στην 
προαγωγή υψηλών επιπέδων απασχόλησης και ποιοτικών θέσεων εργασίας, στην 
ενθάρρυνση ενός υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισης για όλους, στην 
καταπολέμηση της φτώχειας και την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, συμβάλλοντας 
στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

• Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ): Πάνω από το ήμισυ της 
χρηματοδότησης της ΕΕ διοχετεύεται μέσω των πέντε ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων. Η διαχείρισή τους ασκείται από κοινού από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ. Στα ταμεία αυτά περιλαμβάνονται: το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το 
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Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). 

• Το Ταμείο ευρωπαϊκής βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) συμβάλλει στην 
ανακούφιση των χειρότερων μορφών φτώχειας, παρέχοντας μη οικονομική βοήθεια 
στους απόρους, η οποία λαμβάνει τη μορφή επισιτιστικής βοήθειας ή/και βασικής 
υλικής συνδρομής και δραστηριοτήτων κοινωνικής ένταξης που αποσκοπούν στην 
ενσωμάτωση των απόρων στην κοινωνία. 

• Ενσωμάτωση/Ένταξη: Η ενσωμάτωση, σύμφωνα με τις «κοινές βασικές αρχές όσον 
αφορά την πολιτική για την ένταξη των μεταναστών» είναι μια «δυναμική, αμφίδρομη 
διαδικασία αμοιβαίου συμβιβασμού μεταξύ όλων των μεταναστών και των υπηκόων των 
κρατών μελών». Οι όροι «ενσωμάτωση» και «ένταξη» συχνά χρησιμοποιούνται ως 
συνώνυμοι: ο όρος «ενσωμάτωση» χρησιμοποιείται κατά κανόνα στο πλαίσιο δράσεων 
που αποσκοπούν στην εφαρμογή στην πράξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων ή αξιών 
(όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 της ΣΛΕΕ), ενώ ο όρος «ένταξη» χρησιμοποιείται 
συνηθέστερα στο πλαίσιο κοινωνικο-οικονομικών μέτρων. 

• Ανώτατα όργανα ελέγχου (ΑΟΕ): τα αρμόδια για τον έλεγχο των δημόσιων εσόδων και 
δαπανών εθνικά όργανα. ΑΟΕ υπάρχει σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, το δε Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το ΑΟΕ της ΕΕ. 

• ΣΛΕΕ: Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ): Η ΠΑΝ αποσκοπεί στην παροχή 
χρηματοδοτικής στήριξης σε περιφέρειες όπου τα ποσοστά ανεργίας των νέων 
υπερβαίνουν το 25 %. 
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Παράρτημα II 

Αριθμός μεταναστών στα κράτη μέλη και ποσοστό των μεταναστών επί του πληθυσμού 

(2017) 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Eurostat του Μαρτίου του 2018. 
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Παράρτημα III 

Ερωτηματολόγιο σχετικά με την ένταξη των μεταναστών 

Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιό μας ελήφθησαν μεταξύ της 18ης Οκτωβρίου και της 
20ής Δεκεμβρίου 2017. Απάντησαν όλα τα μέλη του ευρωπαϊκού δικτύου ένταξης. Λάβαμε 
32 απαντήσεις: τέσσερις από το Βέλγιο (περιφέρεια Βρυξελλών, γερμανόφωνη κοινότητα, 
περιφέρεια της Φλάνδρας και περιφέρεια της Βαλονίας), μία από καθένα από τα άλλα 27 
κράτη μέλη και μία από τη Νορβηγία. 

Κατωτέρω παρουσιάζουμε τον αριθμό των απαντήσεων σε καθεμιά από τις ερωτήσεις. Δεν 
απάντησαν όλα τα μέλη του ευρωπαϊκού δικτύου ένταξης σε όλες τις ερωτήσεις. Οι αριθμοί 
αντιστοιχούν στον αριθμό των μελών του ευρωπαϊκού δικτύου ένταξης που απάντησαν στη 
συγκεκριμένη ερώτηση και όχι στον αριθμό των κρατών μελών. 
Ερώτηση 1 - Ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο 

Ερώτηση 2 - Ποιες είναι οι ομάδες-στόχος της πολιτικής ένταξης που εφαρμόζετε; 

 Σημειώστε κατά 
περίπτωση 

Σημειώστε σε περίπτωση που 
δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη 
συγκεκριμένη ομάδα4 

Πρόσωπο που ζητεί ή στο οποίο έχει χορηγηθεί προστασία 
Πρόσφυγες 29 20 
Δικαιούχοι επικουρικής προστασίας 27 17 
Δικαιούχοι ανθρωπιστικής προστασίας 21 12 
Αιτούντες άσυλο 20 6 
Άλλοι μετανάστες 
Μέλη οικογενειών 26 5 
Εργαζόμενοι υψηλής ειδίκευσης 16 4 
Ερευνητές 15 4 
Σπουδαστές 18 5 
Λοιποί εργαζόμενοι 20 3 
Ανιθαγενείς 19 4 
Ανήλικοι μετανάστες1 25 11 
Μετανάστριες 23 7 
Νέοι μετανάστες 26 6 
Μετανάστες εγκατεστημένοι σε αγροτικές 
περιοχές 20 3 

Νεοαφιχθέντες2 μετανάστες με άδεια διαμονής 23 8 
Πολίτες γεννηθέντες στο εξωτερικό3 14 5 
Πολίτες της ΕΕ3 14 4 

Σημειώσεις: 1 Ήτοι ανήλικοι μετανάστες, συνοδευόμενοι ή ασυνόδευτοι. 2 Διαμένοντες νομίμως στη χώρα 
υποδοχής λιγότερο από ένα έτος. 3 Δεν θεωρούνται μετανάστες από χώρες εκτός της ΕΕ. 4 Σημειώστε αν 
συγκεκριμένες δράσεις ή σημαντικό τμήμα της χρηματοδότησης αφορούν την ομάδα αυτή. 
 

Ερώτηση 3 - Τι αντίκτυπο έχουν οι ακόλουθοι παράγοντες στην αποτελεσματικότητα της ένταξης των 
μεταναστών;1 

 Αρνητικό Θετικό Κανέναν 
αντίκτυπο 

Οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον 
Οικονομικό περιβάλλον (ποσοστό απασχόλησης, δημογραφικές 
μεταβολές κ.λπ.) 11 22 3 

Πολιτικό περιβάλλον 8 23 3 
Χρηματοδότηση για την ένταξη 
Διαθεσιμότητα πόρων της ΕΕ και δυνατότητα πρόσβασης σε αυτούς 1 28 0 
Διαθεσιμότητα εθνικών/περιφερειακών ή/και τοπικών πόρων και 
δυνατότητα πρόσβασης σε αυτούς 2 26 3 
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Πολιτική για την ένταξη 
Ύπαρξη πολιτικής για την ένταξη σε εθνικό/περιφερειακό ή τοπικό 
επίπεδο 0 30 1 

Ποιότητα του σχεδιασμού πολιτικής σε εθνικό/περιφερειακό ή τοπικό 
επίπεδο 0 27 2 

Ενσωμάτωση της πολιτικής για την ένταξη σε άλλες συναφείς πολιτικές 0 27 3 
Ρόλος των ΜΚΟ και των άλλων ενδιαφερόμενων μερών 0 31 0 
Συντονισμός μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης 0 28 2 
Θεσμικοί φορείς με αποκλειστικό σκοπό την ένταξη των μεταναστών 0 24 3 
Παρακολούθηση της πολιτικής 0 24 5 
Νομοθεσία και μέσα πολιτικής της ΕΕ 2 26 4 
Στάση έναντι της ένταξης 
Μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων στη χώρα 2 28 1 
Στάση του πληθυσμού της χώρας υποδοχής 62 19 3 
Στάση των μεταναστών 1 21 5 
Προώθηση της ενημέρωσης σχετικά με τα οφέλη της ένταξης 0 24 4 
Έννομα δικαιώματα των ΥΤΧ 
Δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας 1 29 0 
Δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης 1 27 1 
Πρόσβαση στην ιθαγένεια / στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος 0 26 3 
Δικαίωμα πρόσβασης σε κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες 2 29 0 
Δικαίωμα στέγης 3 24 2 
Δικαίωμα πρόσβασης στην εκπαίδευση 0 28 1 
Δεξιότητες - εκπαίδευση 
Γνώση της γλώσσας της κοινωνίας υποδοχής από τους ΥΤΧ 4 26 2 
Διαδικασίες για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 4 26 1 
Μορφωτικό επίπεδο των μεταναστών 4 18 8 

Σημ.: 1 Σε ορισμένες περιπτώσεις, εκείνοι που απάντησαν ανέφεραν περισσότερα του ενός είδη αντικτύπου 
ενός συγκεκριμένου παράγοντα. Ως εκ τούτου, ο συνολικός αριθμός απαντήσεων για κάθε παράγοντα μπορεί 
να είναι μεγαλύτερος από τον συνολικό αριθμό όσων απάντησαν. 2 Δύο εξ όσων απάντησαν ανέφεραν ότι η 
στάση του πληθυσμού υποδοχής είχε τόσο θετικό όσο και αρνητικό αντίκτυπο. 

Ερώτηση 4 - Επέφερε η μεταναστευτική πρόκληση που αντιμετώπισε πρόσφατα η ΕΕ (από το 2014) 
μεταβολές σε κάποια πτυχή της εφαρμοζόμενης από τη χώρα σας πολιτικής για την ένταξη; 
 Σημειώστε κατά 

περίπτωση 
Καταρτίστηκαν στρατηγικές και σχέδια δράσης σε εθνικό ή/και περιφερειακό ή/και 
τοπικό επίπεδο 

22 

Μεταβολές στην κατανομή των πόρων για την ένταξη των μεταναστών 22 
Συστάθηκε νέος φορέας προκειμένου να ασχοληθεί με συγκεκριμένη πτυχή της 
πολιτικής ή ανατέθηκαν περισσότερα καθήκοντα σε υφιστάμενο φορέα 

17 

Επανεκτιμήθηκαν οι ανάγκες των μεταναστών 14 
Η προσοχή στράφηκε σε άλλη ομάδα-στόχο (π.χ. πρόσφυγες, νέοι μετανάστες κ.ο.κ.)  16 
Αναπτύχθηκαν πρόσθετα μέτρα 15 
Αναπτύχθηκαν περισσότεροι δείκτες 7 
Άλλο (προσδιορίστε) 3 

 

Ερώτηση 5 - Υπάρχουν μελέτες / αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις συνέπειες της πολιτικής για την ένταξη 
που εφαρμόζει η χώρα σας στην ένταξη των μεταναστών; 
Ναι – 22 Όχι – 9 

 

Ερώτηση 6 - Ποια κονδύλια χρησιμοποιεί η χώρα σας για την υλοποίηση μέτρων που αφορούν την ένταξη 
των μεταναστών; 
Ταμεία της ΕΕ 
ΤΑΜΕ Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 30 
Ταμεία SOLID Γενικό πρόγραμμα «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών» 

αποτελούμενο από τέσσερα ταμεία (EIF, ERF, EBF, RF). 
23 

ΕΓΤΑΑ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 3 
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ΕΤΘΑ Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 0 
ΕΚΤ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 23 
ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 5 
TEBA Ταμείο ευρωπαϊκής βοήθειας προς τους απόρους 4 
EaSI Πρόγραμμα της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία 1 
Πρόγραμμα 
«Ορίζων 
2020» 

Πρόγραμμα-πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία 
1 

ΠΑΝ Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων 1 
ERASMUS+ Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον 

αθλητισμό 
6 

Πρόγραμμα 
COSME 

Πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις 

0 

Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» 0 
Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» 0 
Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» 0 
 
Εθνικοί πόροι 24 

 
Ερώτηση 7 - Είναι γνωστός ο αριθμός των μεταναστών που λαμβάνουν στήριξη, καθώς και το ύψος της 
αντίστοιχης χρηματοδότησης (αναλήψεις υποχρεώσεων) από ενωσιακά και εθνικά κονδύλια; 
Ναι – 6 Εν μέρει - 20 Όχι – 5 

 
Ερώτηση 8 - Υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των μεταναστών που λαμβάνουν στήριξη 
και το ύψος της αντίστοιχης χρηματοδότησης από ενωσιακούς ή εθνικούς πόρους ανά ομάδα μεταναστών 
(π.χ. εργαζόμενοι, πρόσφυγες, μέλη των οικογενειών τους κ.λπ.); 
Ταμεία 
της ΕΕ 

Ναι, για όλα τα ταμεία Ναι, για ορισμένα ταμεία Όχι 
1 10 18 

Εθνικοί 
πόροι 

Ναι, για όλους τους εθνικούς πόρους Ναι, για ορισμένους εθνικούς 
πόρους Όχι 

2 5 16 
 

Ερώτηση 9 - Υπάρχει φορέας συντονισμού των διαφόρων οργάνων που είναι επιφορτισμένα με την 
υλοποίηση των μέτρων που αφορούν την ένταξη των μεταναστών; 
Ναι – 26 Όχι – 5 

 
Ερώτηση 10 - Στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιούνται στη χώρα σας, υποστηρίζουν τα διαφορετικά 
ταμεία της ΕΕ ίδιου είδους παρεμβάσεις που απευθύνονται στην ίδια ομάδα-στόχο; 
Ναι – 2 Εν μέρει - 8 Όχι – 19  

 
Ερώτηση 11 - Αναφέρετε τον συνολικό αριθμό και την αναλυτική κατανομή των φορέων που είναι αρμόδιοι 
για την υλοποίηση και την παρακολούθηση των μέτρων που αφορούν την ένταξη των μεταναστών. 
Σημ.: Λόγω του ότι ακολουθήθηκαν διαφορετικές προσεγγίσεις για την απάντηση στη 
συγκεκριμένη ερώτηση, τα αποτελέσματα δεν έχουν πρακτική αξία και, συνεπώς, δεν 
παρουσιάζονται. 

Σύνολο 

Φορείς που διαχειρίζονται τα σχετικά εθνικά κονδύλια  
Υπουργεία/Υπηρεσίες Υπουργείων  
Άλλο (προσδιορίστε)  
Άλλο (προσδιορίστε)  
Φορείς που εφαρμόζουν ταμεία της ΕΕ  
Διαχειριστικές αρχές  
Ενδιάμεσοι φορείς  
Αρμόδιες αρχές  
Εντεταλμένες αρχές  
Άλλο (προσδιορίστε)  
Άλλο (προσδιορίστε)  
ΣΥΝΟΛΟ  

 
Ερώτηση 12 - Χρησιμοποιεί η χώρα σας τους δείκτες της Σαραγόσα;  
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 Χρησιμοποιούνται όλοι οι 
δείκτες 

Χρησιμοποιείται μέρος των 
δεικτών 

Δεν χρησιμοποιούνται 
δείκτες 

Απασχόληση 1 13 16 
Εκπαίδευση 1 14 15 
Κοινωνική ένταξη 3 11 16 
Ενεργός 
συμμετοχή του 
πολίτη στα κοινά 

2 11 17 

 
Ερώτηση 13 - Χρησιμοποιεί η χώρα σας άλλους δείκτες προκειμένου να παρακολουθεί την εξέλιξη της 
πολιτικής ένταξης που εφαρμόζει; 
Ναι – 16 Όχι – 15  

 
Ερώτηση 14 - Εφαρμόζει το κράτος μέλος σας κανόνες που περιορίζουν τη συλλογή δεδομένων ανά ομάδα 
μεταναστών; 
Ναι – 10 Όχι – 20 

 
Ερώτηση 15 - Αναφέρετε δύο παραδείγματα χρηματοδοτηθέντων από την ΕΕ έργων που υλοποιήθηκαν στη 
χώρα σας, σημαντικού ενδιαφέροντος για την ένταξη των μεταναστών (για δύο διαφορετικούς τομείς ένταξης 
και για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020). 
 

Ερώτηση 16 - Θεωρείτε κατάλληλη τη στήριξη που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη και την 
υλοποίηση της πολιτικής ένταξης στη χώρα σας; 

Ναι – 19 
Μερικώς ή όχι 
απολύτως 
κατάλληλη – 8 

Άνευ αντικειμένου 
– 0 Δεν παρασχέθηκε στήριξη – 2 

 
Ερώτηση 17 - Ποια πτυχή της στήριξης της Επιτροπής θεωρείτε ότι έχει τη μεγαλύτερη αξία; 
 
Ερώτηση 18 - Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η στήριξη της Επιτροπής; 
 

Ερώτηση 19 - Θεωρεί η χώρα σας ότι πρέπει να ενισχυθεί η αρμοδιότητα της ΕΕ στον τομέα της ένταξης των 
μεταναστών; 
Σημείωση: οι αριθμοί αντιστοιχούν στον αριθμό των απαντήσεων σε κάθε κατηγορία 
Ναι – 9  Όχι – 20  

 
 
Παράρτημα της έρευνας - Σημειώστε τους τομείς ένταξης στους οποίους υλοποιούνται δράσεις για την ένταξη 
των μεταναστών κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. 
 

Ταμείο ΕΕ Μέτρα ένταξης 
Σημειώστε 
κατά 
περίπτωση 

Ταμείο ΕΕ Μέτρα ένταξης 
Σημειώστε 
κατά 
περίπτωση 

ΤΑΜΕ 

Απασχόληση 12 

TEBA 

Απασχόληση 0 
Εκπαίδευση 24 Εκπαίδευση 0 
Επαγγελματική κατάρτιση 11 Επαγγελματική κατάρτιση 0 
Στέγαση 16 Στέγαση 0 
Υγεία 16 Υγεία 0 
Κοινωνική ένταξη 26 Κοινωνική ένταξη 4 

ΕΚΤ/ 
ΠΑΝ  

Απασχόληση 15 

ΕΤΠΑ 

Απασχόληση 0 
Εκπαίδευση 8 Εκπαίδευση 0 
Επαγγελματική κατάρτιση 13 Επαγγελματική κατάρτιση 2 
Στέγαση 2 Στέγαση 2 
Υγεία 2 Υγεία 3 
Κοινωνική ένταξη 14 Κοινωνική ένταξη 3 

ΕΓΤΑΑ 

Απασχόληση 0 

ΕΤΘΑ 

Απασχόληση 0 
Εκπαίδευση 0 Εκπαίδευση 0 
Επαγγελματική κατάρτιση 0 Επαγγελματική κατάρτιση 0 
Στέγαση 0 Στέγαση 0 
Υγεία 0 Υγεία 0 
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Κοινωνική ένταξη 2 Κοινωνική ένταξη 0 
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Παράρτημα IV 

Χρονογραμμή του πλαισίου της ΕΕ για την ενσωμάτωση των μεταναστών 

 

Πηγή: ΕΕΣ. 

2009

Δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης για την περίοδο 2007-
2013 
Στηρίζει τα κράτη μέλη και την κοινωνία των πολιτών στην ανάπτυξη, υλοποίηση, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση πολιτικών και μέτρων ενσωμάτωσης, καθώς και στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με 
θέματα ενσωμάτωσης

2η έκδοση του Εγχειριδίου για την ένταξη

2007

2005

Αύξηση των μεταναστευτικών ροών

Πρόγραμμα 
του Τάμπερε 
(1999-2004)

Ζητεί την ανάπτυξη 
μιας κοινής 

μεταναστευτικής 
πολιτικής που θα 
περιλαμβάνει πιο 

δυναμικές πολιτικές 
για την ενσωμάτωση 
των μεταναστών που 

διαμένουν νόμιμα 
στην ΕΕ

Δημιουργία εθνικών σημείων επαφής για την ένταξη 
Δίκτυο κυβερνητικών εμπειρογνωμόνων που έχει σκοπό να στηρίξει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και 
να ενισχύσει τον συντονισμό των εθνικών πολιτικών ενσωμάτωσης

Πρόγραμμα 
της Χάγης 

(2005-2009) 
Ορίζει δέκα 

προτεραιότητες 
τονίζοντας τη σημασία 
της αξιολόγησης των 

πολιτικών 
ενσωμάτωσης και 
υιοθετώντας μια 

ολιστική προσέγγιση 
για τη διευκόλυνση και 

την ενθάρρυνση της 
διάδρασης από το 

τοπικό έως το 
ενωσιακό επίπεδο

Πρόγραμμα 
της 

Στοκχόλμης, 
2010-2014 

Ζητεί την επίτευξη 
περαιτέρω προόδου 
στην αξιολόγηση και 
παρακολούθηση των 

βασικών δεικτών

2003

Κοινές βασικές αρχές για την πολιτική ένταξης των μεταναστών
Μη δεσμευτικός οδηγός βασικών αρχών βάσει των οποίων τα κράτη μέλη μπορούν να αξιολογούν τις 
προσπάθειές τους

1η έκδοση του Εγχειριδίου για την ένταξη
Διδάγματα και ορθές πρακτικές που αντλήθηκαν από την εμπειρία υπεύθυνων για τη χάραξη πολιτικής και 
επαγγελματιών

2004

Κοινό πρόγραμμα για την ένταξη 
Πλαίσιο για την ένταξη των μεταναστών στην ΕΕ
Πλαίσιο για την εφαρμογή των κοινών βασικών αρχών

Θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας
Προβλέπει ρητή νομική βάση για την παροχή κινήτρων από την ΕΕ και για τη στήριξη της δράσης των 
κρατών μελών για την προώθηση της ενσωμάτωσης των μεταναστών που διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ

Δημιουργία του Ευρωπαϊκού φόρουμ για την ένταξη
Πλατφόρμα διαλόγου μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμικών 
οργάνων

Πρωτοβουλίες του 
Συμβουλίου

Εργαλεία για 
την ενσωμάτωση 

Ταμεία της ΕΕ για 
την ενσωμάτωση

Δράση της Επιτροπής Συνθήκη
Υπόμνημα

Έναρξη λειτουργίας του ευρωπαϊκού ιστότοπου για την ενσωμάτωση
Δήλωση της Σαραγόσα (και δείκτες της Σαραγόσα)
Τα κράτη μέλη συμφωνούν να εφαρμόζουν ένα σύνολο δεικτών για τη βελτίωση της συγκρισιμότητας των 
δεδομένων, την παρακολούθηση των επακόλουθων των πολιτικών ενσωμάτωσης και την ανάλυση του 
σχεδιασμού μελλοντικών πολιτικών

2010

Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ένταξη των μεταναστών
Παρέχει επισκόπηση των πρωτοβουλιών της ΕΕ για τη στήριξη της ενσωμάτωσης των μεταναστών

3η έκδοση του Εγχειριδίου για την ένταξη

2011

Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, 2014-2020
Προάγει την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, καθώς και την εφαρμογή, ενίσχυση 
και ανάπτυξη κοινής προσέγγισης εντός της Ένωσης όσον αφορά το άσυλο και τη μετανάστευση

Ευρωπαϊκές ενότητες για την ένταξη
Ένα βήμα παραπέρα σε σχέση με τα εγχειρίδια, καθώς παρέχει ένα πλαίσιο αναφοράς για την 
ενσωμάτωση

2014

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση
Προβλέπει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν άμεσα στον τομέα της μετανάστευσης ως απάντηση στο 
πρόσφατο μεταναστευτικό κύμα

Σχέδιο δράσης για την ένταξη των μεταναστών
Στήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών για την ανάπτυξη και την ενίσχυση των πολιτικών 
ενσωμάτωσής τους, και περιγραφή των συγκεκριμένων μέτρων που θα εφαρμόσει η Επιτροπή

Δημιουργία του Ευρωπαϊκού φόρουμ για την μετανάστευση
Αντικατέστησε το Ευρωπαϊκό φόρουμ για την ένταξη 

2015

Συμπεράσματα σχετικά την ένταξη των μεταναστών που διαμένουν 
νόμιμα στην ΕΕ
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την ένταξη και καλεί τα κράτη 
μέλη να συμμετάσχουν ενεργά

2016

Στρατηγικές 
κατευθυντήριες 
οδηγίες 2015-

2019 
στον χώρο ελευθερίας, 

ασφάλειας και 
δικαιοσύνης

Τονίζεται ότι η Ένωση 
πρέπει να στηρίζει τις 

προσπάθειες των κρατών 
μελών για την εφαρμογή 

ενεργών πολιτικών 
ενσωμάτωσης
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Παράρτημα V 

Ισχύουσες οδηγίες για τη μετανάστευση που καλύπτουν το ζήτημα της ενσωμάτωσης των 

μεταναστών 

Οδηγίες στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής νόμιμης μετανάστευσης 

Οδηγία Σκοπός Τρέχουσα κατάσταση 
Οδηγία 2003/109/ΕΚ 
του Συμβουλίου, της 
25ης Νοεμβρίου 
2003, όπως 
τροποποιήθηκε από 
την οδηγία 
2011/51/ΕΕ 

Επί μακρόν διαμένοντες - Σε όλους τους μετανάστες 
που διαμένουν νομίμως στην επικράτεια κράτους 
μέλους της ΕΕ επί τουλάχιστον πέντε έτη χορηγείται το 
καθεστώς του «επί μακρόν διαμένοντος». 

Η δημόσια διαβούλευση στο 
πλαίσιο του ελέγχου 
καταλληλότητας 
(πρωτοβουλία REFIT) 
ολοκληρώθηκε στις 18 
Σεπτεμβρίου 2017. 
 
Σημείωση: η πρωτοβουλία 
REFIT είναι η διαδικασία στο 
πλαίσιο της οποίας 
αναλύονται η ισχύουσα 
νομοθεσία και τα 
εφαρμοζόμενα μέτρα 
προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι τα οφέλη 
από τη νομοθεσία της ΕΕ 
επιτυγχάνονται με το 
ελάχιστο δυνατό κόστος για 
τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
τους πολίτες και τις δημόσιες 
διοικήσεις και ότι το κόστος 
που προκύπτει από τη 
νομοθεσία μειώνεται, στο 
μέτρο του δυνατού, χωρίς 
αυτό να έχει αρνητικό 
αντίκτυπο στην επίτευξη των 
στόχων πολιτικής που 
επιδιώκονται με τη 
συγκεκριμένη πρωτοβουλία. 

Οδηγία 2003/86/ΕΚ 
του Συμβουλίου, της 
22ας Σεπτεμβρίου 
2003 

Οικογενειακή επανένωση - Ορίζει τους κανόνες και 
τους όρους υπό τους οποίους μετανάστες που 
διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ μπορούν να φέρουν στο 
κράτος μέλος στο οποίο διαμένουν τον/την σύζυγο, τα 
ανήλικα τέκνα, καθώς και τα τέκνα του/της συζύγου 
τους που δεν είναι πολίτες της ΕΕ. 

Οδηγία 2011/98/ΕΕ, 
της 13ης Δεκεμβρίου 
2011 

Ενιαία άδεια - Ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για 
τη χορήγηση στους μετανάστες ενιαίας άδειας διαμονής 
και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και 
αναγνώρισης κοινού συνόλου δικαιωμάτων για τους 
εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως 
σε κράτος μέλος. 

Οδηγία 2014/66/ΕΕ, 
της 15ης Μαΐου 2014 

Ενδοεταιρικώς μετατιθέμενοι – Προϋποθέσεις εισόδου 
και διαμονής μεταναστών για τη διευκόλυνση 
ενδοεταιρικών μεταθέσεων. 

Οδηγία 2014/36/ΕΕ, 
της 26ης 
Φεβρουαρίου 2014 

Εποχιακοί εργαζόμενοι - Ελάχιστοι κανόνες για την 
εισδοχή ανειδίκευτων διακινούμενων εργαζομένων. 

Οδηγία 2016/801/ΕΕ, 
της 11ης Μαΐου 2016 

Σπουδαστές και ερευνητές - Νέοι κανόνες για την 
είσοδο και τη διαμονή σπουδαστών και ερευνητών, 
καθώς και μαθητών, ασκουμένων, εθελοντών και 
εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) από χώρες εκτός 
της ΕΕ. 

Οδηγία 2009/50/ΕΚ 
του Συμβουλίου, της 
25ης Μαΐου 20091 

Κάτοχοι μπλε κάρτας της ΕΕ (υπό αναθεώρηση) - 
Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων 
χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης. 

Υπό αναθεώρηση τον 
Μάρτιο του 2018: Πρόταση 
της Επιτροπής COM(2016) 
378 

Οδηγίες στο πλαίσιο του δεύτερου σταδίου του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου 
(ΚΕΣΑ) 

Οδηγία 2013/32/ΕΕ, 
της 26ης Ιουνίου 
2013 
(αναδιατύπωση) 

Αναθεωρημένες διαδικασίες χορήγησης ασύλου - 
Ορίζει κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και την 
ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας. 

Υπό αναθεώρηση τον 
Μάρτιο του 2018: Πρόταση 
της Επιτροπής COM(2016) 
467 

Οδηγία 2013/33/ΕΕ, 
της 26ης Ιουνίου 
2013 
(αναδιατύπωση) 

Αναθεωρημένες απαιτήσεις για την υποδοχή - 
Προβλέπει τις απαιτήσεις για την υποδοχή αιτούντων 
διεθνή προστασία. 

Υπό αναθεώρηση τον 
Μάρτιο του 2018: Πρόταση 
της Επιτροπής COM(2016) 
465 
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Οδηγία 2011/95/ΕΕ, 
της 13ης Δεκεμβρίου 
2011 
(αναδιατύπωση) 

Αναθεωρημένη οδηγία σχετικά με τις απαιτήσεις για 
την αναγνώριση - Προβλέπει τις απαιτήσεις για την 
αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ως δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας, ένα ενιαίο καθεστώς για τους 
πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική 
προστασία και το περιεχόμενο της παρεχόμενης 
προστασίας. 

Υπό αναθεώρηση τον 
Μάρτιο του 2018: Πρόταση 
της Επιτροπής COM(2016) 
466 

Οδηγία 2001/55/ΕΚ 
του Συμβουλίου, της 
20ής Ιουλίου 2001 

Προσωρινή προστασία - Ελάχιστες προδιαγραφές 
παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής 
εισροής εκτοπισθέντων και μέτρα για τη δίκαιη 
κατανομή των βαρών μεταξύ κρατών μελών όσον 
αφορά την υποδοχή και την αντιμετώπιση των 
συνεπειών της υποδοχής αυτών των ατόμων. 

Η οδηγία αυτή παραμένει 
ανενεργή. Η Επιτροπή 
προέβη σε αξιολόγησή της το 
2016. 

Σημ.: Η Δανία δεν εφαρμόζει τους κανόνες που ισχύουν στην ΕΕ σε σχέση με τις πολιτικές για τη 
μετανάστευση, τις θεωρήσεις και το άσυλο. Η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο αποφασίζουν κατά 
περίπτωση αν θα τους εγκρίνουν. 
1 Η πρόταση αυτή περιλαμβάνει επίσης τροποποιήσεις της οδηγίας 2003/109/ΕΚ του 
Συμβουλίου. 

Πηγή: ΕΕΣ. 
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Παράρτημα VI 
Προϋποθέσεις ενσωμάτωσης στο μεταναστευτικό δίκαιο της ΕΕ 

  Άδεια διαμονής Πρόσβαση στην 
απασχόληση 

Πρόσβαση στην 
εκπαίδευση 

Αναγνώριση 
προσόντων 

Πρόσβαση στην 
κοινωνική 
πρόνοια 

Πρόσβαση στην 
υγειονομική 
περίθαλψη 

Δικαίωμα 
οικογενειακής 
επανένωσης 

Ελεύθερη 
κυκλοφορία 

Αιτούντες άσυλο 
Οδηγία 2013/33/ΕΕ 

Όχι στην οδηγία 

Το αργότερο 9 μήνες από 
την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης 
διεθνούς προστασίας 

Για τους ανήλικους: 
όπως για τους 

υπηκόους 
Όχι στην οδηγία 

Τουλάχιστον, πρώτες 
βοήθειες και αναγκαία 
θεραπεία ασθενειών 

και σοβαρών 
πνευματικών 
διαταραχών 

Αποκλείονται από 
την οδηγία 2003/86 

Στην επικράτεια 
του κράτους 

μέλους υποδοχής 
ή εντός περιοχής 

που ορίζει αυτό το 
κράτος μέλος 

Πρόσφυγες 
Οδηγία 2011/95/ΕΕ 

Τουλάχιστον 3 ετών, με 
δυνατότητα 
ανανέωσης Αμέσως μετά τη 

χορήγηση του 
καθεστώτος 

Όπως οι πολίτες της χώρας Αναγνωρίζεται 
Όπως οι λοιποί 

νομίμως 
διαμένοντες 
μετανάστες 

Δικαιούχοι επικουρικής 
προστασίας 
Οδηγία 2011/95/ΕΕ 

Τουλάχιστον ενός 
έτους, με δυνατότητα 

ανανέωσης 
Όπως οι πολίτες της χώρας 

Μπορεί να 
περιορίζεται 
στα βασικά 

ευεργετήματα 

Όπως οι πολίτες της 
χώρας 

Αποκλείονται από 
την οδηγία 2003/86 

Μέλη οικογενειών 
Οδηγία 2003/86/ΕΚ 

1 έτους με δυνατότητα 
ανανέωσης 

Όπως οι πολίτες της 
χώρας, αλλά το κράτος 

μέλος δύναται να 
περιορίζει την πρόσβαση 

Όπως οι πολίτες της 
χώρας Όχι στην οδηγία Συντηρών εξασφαλίζει 

ασφάλιση ασθενείας ά.α. Όχι στην οδηγία 

Εργαζόμενοι υψηλής 
ειδίκευσης 
Οδηγία 2009/50/ΕΚ 

1 έως 4 ετών, 
ανανεώσιμη βάσει των 

ρυθμίσεων του 
κράτους μέλους. Σε 

περίπτωση σύμβασης 
εργασίας διάρκειας < 2 

ετών: διάρκεια της 
σύμβασης + 3 μήνες 

Τα 2 πρώτα έτη 
περιορίζεται σε 

δραστηριότητες που 
πληρούν τις 

προϋποθέσεις εισδοχής. 
Εν συνεχεία, το κράτος 

μέλος μπορεί να 
επιφυλάσσει μεταχείριση 

όμοια με αυτή των 
πολιτών του 

Όπως οι πολίτες της χώρας Αναγνωρίζεται Αναγνωρίζεται 

Εποχιακοί εργαζόμενοι 
Οδηγία 2014/36/ΕΕ 

Από 5 έως 9 μήνες ανά 
12μηνο. 

Περιορίζεται στη 
συγκεκριμένη 

επαγγελματική 
δραστηριότητα που 

προβλέπεται στην άδεια. 

Όπως οι πολίτες της 
χώρας, αλλά το 
κράτος μέλος 

δύναται να 
περιορίζει την 

πρόσβαση 

Όπως οι 
πολίτες της 

χώρας 

Όπως οι πολίτες 
της χώρας, αλλά 
το κράτος μέλος 

μπορεί να 
εξαιρεί τις 

οικογενειακές 
παροχές και τις 

παροχές 
ανεργίας 

Όχι στην οδηγία 

Αποκλείονται από 
το άρθρο 3 της 

οδηγίας 2003/86/Ε
Κ 

Αναγνωρίζεται 
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  Άδεια διαμονής Πρόσβαση στην 
απασχόληση 

Πρόσβαση στην 
εκπαίδευση 

Αναγνώριση 
προσόντων 

Πρόσβαση στην 
κοινωνική 
πρόνοια 

Πρόσβαση στην 
υγειονομική 
περίθαλψη 

Δικαίωμα 
οικογενειακής 
επανένωσης 

Ελεύθερη 
κυκλοφορία 

Ενδοεταιρικώς 
μετατιθέμενοι 
Οδηγία 2014/66/ΕΕ 

Κατά μέγιστο 3 έτη για 
τα διοικητικά στελέχη 

και τους ειδικευμένους 
εργαζόμενους και ένα 

έτος για τους 
ασκούμενους 
εργαζόμενους 

Περιορίζεται στη 
συγκεκριμένη 

επαγγελματική 
δραστηριότητα που 

προβλέπεται στην άδεια. 

Όχι στην οδηγία Όπως οι πολίτες της χώρας Όχι στην οδηγία 
2014/66/ΕΕ Αναγνωρίζεται Αναγνωρίζεται 

Άλλες κατηγορίες 
διακινούμενων 
εργαζομένων 
Οδηγία 2011/98/ΕΕ 

Όχι στην οδηγία 
Μόνο για τη 

δραστηριότητα που 
προβλέπεται στην άδεια 

Όπως οι πολίτες της χώρας 

Όπως οι πολίτες της 
χώρας, αλλά το κράτος 

μέλος δύναται να 
περιορίζει την 

πρόσβαση 

Αναγνωρίζεται Αναγνωρίζεται 

Ερευνητές, 
σπουδαστές, 
ασκούμενοι, εθελοντές, 
μαθητές που 
συμμετέχουν σε 
πρόγραμμα 
ανταλλαγής, 
εσωτερικοί άμισθοι 
βοηθοί 
Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 

Για τη διάρκεια της 
δραστηριότητας. 

Δυνατότητα 
παράτασης κατά 

τουλάχιστον 9 
επιπλέον μήνες για 
τους ερευνητές και 
τους σπουδαστές 

Αναγνωρίζεται σε 
ερευνητές και 

σπουδαστές μετά την 
ολοκλήρωση της έρευνας 

ή των σπουδών 

Όπως οι πολίτες της 
χώρας Το κράτος 
μέλος δύναται να 

την περιορίσει 
απουσία 

αμοιβαιότητας με 
τη χώρα 

προέλευσης του 
μετανάστη 

Όπως οι 
πολίτες της 

χώρας 

Αρμοδιότητα 
του κράτους 

μέλους 

Αναγκαία η ασφάλιση 
υγείας κατά τη 
διάρκεια της 
παραμονής 

Αναγνωρίζεται 
στους ερευνητές Αναγνωρίζεται 

Επί μακρόν 
διαμένοντες 
Οδηγία 2003/109/ΕΚ 

Τουλάχιστον 5 ετών, με 
δυνατότητα 

ανανέωσης κατόπιν 
υποβολής σχετικού 

αιτήματος 

Όπως οι πολίτες της χώρας Αναγνωρίζεται Αναγνωρίζεται 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας για τη μετανάστευση. 
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Παράρτημα VΙI 

Επισκόπηση των σχετικών με την ενσωμάτωση επιλέξιμων δράσεων στο πλαίσιο των 

ΤΑΜΕ, ΕΔΕΤ και ΤΕΒΑ 

Στο παρόν παράρτημα παρουσιάζονται συνοπτικά οι παρεμφερείς παρεμβάσεις που 
χρηματοδοτήθηκαν από διαφορετικά ταμεία της ΕΕ υπό επιμερισμένη διαχείριση για 
καθεμιά από τις δράσεις που περιγράφονται στον κανονισμό του ΤΑΜΕ (άρθρο 9 του 
κανονισμού αριθ. 516/2014) και σχετίζονται με την ενσωμάτωση των μεταναστών. 

 Πεδία δράσης προτεραιότητας στο πλαίσιο 
του ΤΑΜΕ TEBA ΕΚΤ ΕΤΠΑ ΕΓΤΑΑ ΕΤΘΑ 

Εν
σω

μά
τω

ση
 

Καθορισμός και χάραξη στρατηγικών 
ενσωμάτωσης, που περιλαμβάνουν την 
ανάλυση αναγκών, τη βελτίωση δεικτών και 
την αξιολόγηση 

Όχι Ναι Όχι Όχι Όχι 

Παροχή συμβουλών και βοήθειας σε τομείς 
όπως η στέγαση, τα μέσα διαβίωσης, η 
διοικητική και νομική καθοδήγηση, η υγεία, η 
ψυχολογική και κοινωνική φροντίδα, η 
φροντίδα παιδιών και η οικογενειακή 
επανένωση. 

Ναι1 Εν μέρει Εν μέρει5 

Ναι 
(κυρίως 
ΤΑΠΤΚ / 
LEADER) 

Όχι 

Δράσεις που παρουσιάζουν τους μετανάστες 
στην κοινωνία υποδοχής και τους επιτρέπουν 
να προσαρμοστούν σε αυτήν, να 
ενημερωθούν για τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τους, να συμμετέχουν στην 
κοινωνική και πολιτιστική ζωή και να 
συμμερίζονται τις κατοχυρωμένες αξίες στον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ναι1 Ναι4 Όχι Όχι Όχι 

Εκπαίδευση και κατάρτιση, 
συμπεριλαμβανομένης της γλωσσικής 
κατάρτισης, και προπαρασκευαστικές 
ενέργειες που διευκολύνουν την πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας. 

Όχι Ναι Εν μέρει5 Ναι Ναι 

Δράσεις που αποσκοπούν στην προσωπική 
ενδυνάμωση και επιτρέπουν στους 
μετανάστες να καλύπτουν τις ανάγκες τους. 

Ναι2 Ναι4 Εν μέρει6 Ναι Εν μέρει8 

Δράσεις για την προώθηση της ουσιαστικής 
επαφής και του εποικοδομητικού διαλόγου 
των μεταναστών με την κοινωνία υποδοχής 
και δράσεις που προωθούν την αποδοχή από 
την κοινωνία υποδοχής. 

Όχι Ναι Όχι Ναι Ναι9 

Ισότητα πρόσβασης και ισότητα 
αποτελεσμάτων όσον αφορά τις επαφές με 
τους δημόσιους οργανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένης προσαρμογής των 
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση 
μεταναστών. 

Ναι1 Ναι Ναι7 Ναι Όχι 

Ενίσχυση των ικανοτήτων των δικαιούχων Ναι3 Ναι Ναι Όχι Όχι 
Σημ.: 
1 (ΕΠ ΙΙ) με σκοπό την ένταξή τους στην κοινωνία. 
2 (ΕΠ ΙΙ) με σκοπό την ένταξή τους στην κοινωνία (εκτός των ενεργητικών μέτρων για την αγορά 

εργασίας). 
3 Για τους οργανισμούς-εταίρους. 
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4 Σε περίπτωση που τα μέτρα αυτά αποτελούν μέρος μιας ολοκληρωμένης δέσμης μέτρων για τη 
διευκόλυνση της ένταξης των αιτούντων άσυλο στην αγορά εργασίας. 

5 Δεδομένου ότι το ΕΤΠΑ μπορεί να επενδύσει στην κατασκευή/ανακαίνιση κοινωνικών 
υποδομών για τους μετανάστες. 

6 Παραδείγματος χάριν, μέσω νεοσύστατων επιχειρήσεων, πολύ μικρών επιχειρήσεων, στήριξης 
της αυτοαπασχόλησης. 

7 Ιδίως μέσω επενδύσεων στην κατασκευή δημόσιων υποδομών. 
8 Εάν η στήριξη αφορά νέες επιχειρήσεις. 
9 Στο πλαίσιο της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ) (με την 

εξαίρεση των υποδομών). 
Πηγή: Σημείωμα της Επιτροπής με τίτλο «Synergies between the AMIF and other EU funding 
instruments in relation to reception and integration of asylum seekers and other migrants' and 
Commission’ services». 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ 

 

1 Στοιχεία του 2014. Eurostat, «Migrant integration», έκδοση 2017, βάσει της ad hoc ενότητας της 
ΕΕΔ του 2014· το ποσοστό αυτό δεν περιλαμβάνει τη Δανία, την Ιρλανδία και τις Κάτω Χώρες. 

2 Στατιστικά στοιχεία της Eurostat σχετικά με τις άδειες διαμονής, Μάρτιος 2018. 
3 JRC Working papers in Economics and Finance, 2017/4, «Long-term Social, Economic and Fiscal 

Effects of Immigration into the EU: The Role of the Integration Policy», Artis Kancs και Patrizio 
Lecca, 2017. 

4 «Κοινές βασικές αρχές για την πολιτική ένταξης των μεταναστών», συμπεράσματα του 
Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Νοεμβρίου του 2004. 

5 Το ευρωπαϊκό δίκτυο ένταξης φέρνει σε επαφή εκπροσώπους των εθνικών δημόσιων αρχών 
των 28 κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και της Ισλανδίας και της Νορβηγίας. Προάγει τη 
συνεργασία με εθνικούς, τοπικούς και περιφερειακούς φορείς και άλλα δίκτυα σε επίπεδο ΕΕ 
σε τομείς σχετικούς με την ενσωμάτωση των μεταναστών. Πρόκειται για ένα από τα μέτρα που 
προβλέπει το σχέδιο δράσης για την ένταξη που εφαρμόζει η Επιτροπή και διαδέχθηκε το 
δίκτυο εθνικών σημείων επαφής για την ένταξη. 

6 Λάβαμε 32 απαντήσεις: τέσσερις από το Βέλγιο (περιφέρεια Βρυξελλών, γερμανόφωνη 
κοινότητα, περιφέρεια της Φλάνδρας και περιφέρεια της Βαλονίας), μία από καθένα από τα 
άλλα 27 κράτη μέλη και μία από τη Νορβηγία. 

7 Τα ΑΟΕ διαβίβασαν 78 εκθέσεις, αλλά 34 από αυτές αφορούσαν πτυχές της ενσωμάτωσης που 
δεν ενέπιπταν στο πεδίο του ελέγχου μας, όπως την ασφάλεια και το άσυλο ή συγκεκριμένες 
πτυχές της οικονομικής διαχείρισης σε τοπικό επίπεδο. 

8 Ειδική έκθεση αριθ. 6/2017 του ΕΕΣ, με τίτλο «Η ανταπόκριση της ΕΕ στην προσφυγική κρίση: η 
προσέγγιση των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης (hotspot)». 

9 Ειδική έκθεση αριθ. 22/2012 του ΕΕΣ, με τίτλο «Είναι αποτελεσματική η συμβολή του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών και του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Προσφύγων στην ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών;» 

10 Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 
οικονομικό έτος 2015 (ΕΕ 2016/C 375/01) και ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά 
με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (ΕΕ C 322 της 28.09.2017). 

11 Το ΕΔΜ παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη μετανάστευση και το άσυλο για τη στήριξη της 
χάραξης πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-
do/networks/european_migration_network_en. 

12 Η Συνθήκη επιτρέπει στην ΕΕ να θεσπίζει «μέτρα ενθάρρυνσης και στήριξης της δράσης των 
κρατών μελών με στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι 
διαμένουν νόμιμα στο έδαφός τους, αποκλειομένης οποιασδήποτε εναρμόνισης των 
νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών». Άρθρο 79, παράγραφος 4, της 
ΣΛΕΕ (ΕΕ C 326 της 26.10.2012, σ. 47-390). 

13 ΕΕ C 340 της 10.11.1997, σ. 1-144. 
14 Το πρόγραμμα του Τάμπερε είναι ένα πενταετές πρόγραμμα του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων για την περίοδο 1999-2004, το οποίο εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο του 

                                                      

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en
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Συμβουλίου στις 15 και 16 Οκτωβρίου 1999. 

15 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2013, σχετικά με την ένταξη των 
μεταναστών, τις επιπτώσεις στην αγορά εργασίας και την εξωτερική διάσταση του συντονισμού 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης της ΕΕ. 

16 Συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών 
μελών,της 5ης και 6ης Ιουνίου 2014, σχετικά με την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών οι 
οποίοι διαμένουν νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

17 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Eυρωπαϊκή 
Ατζέντα για την Ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών», COM(2011) 455 final, και έγγραφο 
εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «EU initiatives supporting the integration of 
third-country nationals» SEC(2011) 957 τελικό, αμφότερα της 20.7.2011. 

18 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με το σχέδιο 
δράσης για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών, της 7ης Ιουνίου 2016, COM(2016) 377 final. 

19 Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας, «Εγχειρίδιο σχετικά με την ένταξη 
για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ειδικούς επαγγελματίες». Είναι διαθέσιμες τρεις 
εκδόσεις του εγχειριδίου: του Νοεμβρίου του 2004, του Μαΐου του 2007 και του Απριλίου του 
2010. 

20 https://ec.europa.eu/migrant-integration/home. 
21 Η Δανία δεν εφαρμόζει τους κανόνες που ισχύουν στην ΕΕ σε σχέση με τις πολιτικές για τη 

μετανάστευση, τις θεωρήσεις και το άσυλο. Η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο αποφασίζουν 
κατά περίπτωση αν θα τους εγκρίνουν. 

22 Βλέπε, παραδείγματος χάριν, τις ακόλουθες μελέτες του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης: 
«Family Reunification of Third-Country Nationals in the EU plus Norway: National Practices», του 
Απριλίου του 2017, «Integration of beneficiaries of international/ humanitarian protection into 
the labour market: policies and good practices», του Ιουλίου 2016, «Migrant access to social 
security and healthcare: policies and practice», του Ιουλίου 2014, «Comparative Study of the 
Laws in the 27 EU Member States for Legal Immigration» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του ΔΟΜ του 2009, και την έκθεση της ομάδας για τη μεταναστευτική πολιτική «Strategic 
developments on migrant integration policies in Europe», Huddleston et all, 2016. 

23 Βλέπε την πρόταση οδηγίας της Επιτροπής σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των 
αιτούντων διεθνή προστασία - COM(2016) 465 final της 13.7.2016 και το ενημερωτικό έγγραφο 
του Κοινοβουλίου με τίτλο «Secondary movements of asylum-seekers in the EU asylum system» 
του Οκτωβρίου του 2017. 

24 Eτήσια έκθεση δραστηριοτήτων του κεντρικού συστήματος του EURODAC για το 2016, 
συμπεριλαμβανομένων της τεχνικής λειτουργίας του και της ασφάλειάς του, σύμφωνα με το 
άρθρο 40, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 603/2013, του Μαΐου του 2017. 

25 Βλέπε, παραδείγματος χάριν, i) την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών, 
COM(2016) 377 final, της 7ης Ιουνίου 2016 και ii) την έκθεση του ΟΟΣΑ «Making Integration 
Work: Refugees and others in need of protection», 2016.  

https://ec.europa.eu/migrant-integration/home
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26 Ως «κομβικό σημείο» (hotspot) νοείται μια περιοχή στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, η οποία 

υφίσταται δυσανάλογη μεταναστευτική πίεση. Βλέπε την ειδική έκθεση αριθ. 6/2017 του ΕΕΣ, 
με τίτλο «Η ανταπόκριση της ΕΕ στην προσφυγική κρίση: η προσέγγιση των κέντρων υποδοχής 
και ταυτοποίησης (hotspot)» 

27 Η ανάγκη να εξασφαλιστεί ίση μεταχείριση για τους υπηκόους τρίτων χωρών δηλώνεται στο 
«Κοινό πρόγραμμα για την ένταξη», COM(2005) 389 τελικό, της 1.9.2005, στην «Eυρωπαϊκή 
Ατζέντα για την Ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών», COM(2011) 455 final της 20.7.2011, και 
στα συμπεράσματα του Τάμπερε του 1999. 

28 Άρθρα 10 και 18 της ΣΛΕΕ. 
29 Ειδικότερα, στην οδηγία 2000/43/EΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής 

της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής 
(ΕΕ L 180, σ. 22-26) και στην οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για 
τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία 
(ΕΕ L 303, σ. 16-22). 

30 Βλέπε, παραδείγματος χάριν, τις εκθέσεις της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
όσον αφορά: 1) την εφαρμογή της οδηγίας 2003/109/EΚ σχετικά με το καθεστώς υπηκόων 
τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες, COM(2011) 585 τελικό της 29.9.2011, και 
2) την εφαρμογή της οδηγίας 2009/50/ΕΚ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής 
υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, COM(2014) 287 final 
της 22.5.2014. 

31 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης, Ετήσια έκθεση του 2016 για τη μετανάστευση και το 
άσυλο, 25 Απριλίου 2017, τελική έκδοση (σελίδα 56). 

32 Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 437, «Discrimination in the EU in 2015 – Summary», του Οκτωβρίου του 
2015. Η έρευνα διενεργήθηκε από την TNS Opinion & Social κατόπιν αιτήματος της Γενικής 
Διεύθυνσης Δικαιοσύνης και Καταναλωτών και συντονίστηκε από τη Γενική Διεύθυνση 
Επικοινωνίας, μονάδα «Strategy, Corporate Communication Actions and Eurobarometer». 

33 Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 87, «Κοινή γνώμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση», άνοιξη 2017. Η έρευνα 
διενεργήθηκε από την TNS Opinion & Social κατόπιν αιτήματος της Γενικής Διεύθυνσης 
Επικοινωνίας. 

34 Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του 
Συμβουλίου, SWD(2014) 5 final, COM(2014) 2 final της 17.1.2014. 

35 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2013, σχετικά με την ένταξη των 
μεταναστών, τις επιπτώσεις στην αγορά εργασίας και την εξωτερική διάσταση του συντονισμού 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης της ΕΕ. 

36 Jean-Claude Juncker, «Νέο ξεκίνημα για την Ευρώπη: Το πρόγραμμά μου για απασχόληση, 
ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική αλλαγή», Πολιτικές κατευθύνσεις για την επόμενη 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εναρκτήρια δήλωσή του στη σύνοδο Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, «Προς μια νέα πολιτική για τη μετανάστευση», 15 Ιουλίου 2014. 

37 Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Μαΐου 2015, «Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη 
μετανάστευση», COM(2015) 240 final. 
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38 Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) θεσπίζεται στα άρθρα 121, 126 και 136 της 

ΣΛΕΕ, καθώς και στο Πρωτόκολλο αριθ. 12 το οποίο είναι προσαρτημένο στη ΣΛΕΕ. Το ΣΣΑ 
υλοποιείται μέσω παράγωγου δικαίου που συνίσταται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97, της 
7ης Ιουλίου 1997, για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την 
εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών (ΕΕ L 209 της 2.8.1997, σ. 1) και τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1467/97 του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 1997, για την επιτάχυνση και τη 
διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος (ΕΕ L 209 της 2.8.1997, 
σ. 6). 

39 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, βλέπε το 
έγγραφο «Vade Mecum on the Stability growth Path – European Economy, Institutional Paper 
052», της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, ISSN 2443-8014, Μάρτιος 2017. 

40 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις ευελιξίας, βλέπε την ανακοίνωση 
της Επιτροπής COM(2015) 12 τελικό, της 12ης Ιανουαρίου 2015, «Αξιοποίηση στο έπακρο της 
ελαστικότητας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης», καθώς και την «από κοινού συμφωνηθείσα θέση σχετικά με την ευελιξία στο 
πλαίσιο του ΣΣΑ» που ενέκρινε το Συμβούλιο ECOFIN (Φεβρουάριος 2016). 

41 Βλέπε άρθρο 126, παράγραφος 2, της ΣΛΕΕ, άρθρα 5, παράγραφος 1, και 6, παράγραφος 3, του 
κανονισμού αριθ. 1466/97 και άρθρο 2, παράγραφος 1, του κανονισμού αριθ. 1467/97. 

42 Βλέπε το ενημερωτικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοδοτικών 
Υποθέσεων της Επιτροπής προς την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή με τίτλο 
«Orientation for the SGP treatment of refugee-related budgetary costs», Ares(2015) 4678008 
της 29.10.2015. 

43 Βλέπε τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις προς τα εν λόγω κράτη μέλη για τα έτη 2016 και 2017. 
https://ec.europa.eu/info/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-
specific-recommendations/2016-european_en. 

44 Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο είναι ένας κύκλος συντονισμού των οικονομικών πολιτικών που διαρκεί 
από τον Νοέμβριο έως τον Ιούλιο του επόμενου έτους. Στόχος του είναι να εξασφαλίζεται ότι οι 
επιμέρους προσπάθειες των κρατών μελών είναι συντονισμένες και στοχοθετημένες ώστε να 
επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα όσον αφορά την ανάπτυξη. Η Επιτροπή πραγματοποιεί 
λεπτομερή ανάλυση των προγραμμάτων οικονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων των 
διαφόρων χωρών και διατυπώνει ειδικές για κάθε χώρα συστάσεις για τους επόμενους 12-
18 μήνες. Το Συμβούλιο συζητά και εγκρίνει επισήμως αυτές τις συστάσεις, οι οποίες 
προσεπικυρώνονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Κατ’ αυτό τον τρόπο, τα κράτη μέλη 
δέχονται καθοδήγηση πολιτικής, προτού να οριστικοποιήσουν τους εθνικούς προϋπολογισμούς 
τους για το επόμενο έτος. 

45 Στοιχεία του Ιανουαρίου του 2018. Απόφαση (ΕΕ) 2015/2248 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 2015, για την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για 
άμεσα δημοσιονομικά μέτρα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τη Μετανάστευση 
(ΕΕ L 318 της 4.12.2015, σ. 36-37 ), απόφαση (ΕΕ) 2016/253 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την κινητοποίηση του μηχανισμού 
ευελιξίας για τη λήψη άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση της προσφυγικής 
κρίσης (ΕΕ L 47 της 24.2.2016, σ. 6-7), απόφαση (ΕΕ) 2017/342 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με την κινητοποίηση του μηχανισμού 
ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση της 
τρέχουσας κρίσης στον τομέα της μετανάστευσης, των προσφύγων και της ασφάλειας (ΕΕ L 50 
της 28.2.2017, σ. 53-54), απόφαση (ΕΕ) 2018/8 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με την κινητοποίηση του μηχανισμού 

https://ec.europa.eu/info/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-specific-recommendations/2016-european_en
https://ec.europa.eu/info/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-specific-recommendations/2016-european_en
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ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των 
συνεχιζόμενων προκλήσεων στον τομέα της μετανάστευσης, των εισροών προσφύγων και των 
απειλών κατά της ασφάλειας (ΕΕ L 3 της 6.1.2018, σ. 5-6) και απόφαση (ΕΕ) 2018/51 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την 
κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για την παροχή χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για 
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΕ L 7 της 12.1.2018, σ. 37-38). 

46 Απόφαση (ΕΕ) 2017/339 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης 
Δεκεμβρίου 2016, για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2016 και 
απόφαση (ΕΕ) 2017/344 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης 
Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 
2017. 

47 https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions. 
48 Συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών 

σχετικά την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ, 15312/16, 
9 Δεκεμβρίου 2016. 

49 Το εργαλείο κατάρτισης προφίλ δεξιοτήτων είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
www.ec.europa.eu/migrantskills. 

50 Σύμφωνα με την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) με τίτλο «Together 
in the EU - Promoting the participation of migrants and their descendants» του 2017, πέντε 
κράτη μέλη δεν διέθεταν εθνική ή περιφερειακή πολιτική ενσωμάτωσης στο τέλος του 2015. Εν 
τω μεταξύ, δύο από τα εν λόγω κράτη μέλη ανέφεραν στο πλαίσιο της έρευνάς μας ότι έχουν 
αναπτύξει σχέδια δράσης. 

51 Βλέπε επίσης την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) με τίτλο «Together 
in the EU - Promoting the participation of migrants and their descendants» του 2017. 

52 Δήλωση της υπουργικής διάσκεψης για την ένταξη, που πραγματοποιήθηκε στη Σαραγόσα, στις 
15 και 16 Απριλίου 2010, και η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων στις 3 και 4 Ιουνίου 2010. 

53 Βλέπε την έκθεση της Eurostat με τίτλο «Zaragoza pilot study - Indicators of immigrant 
integration», του Μαρτίου του 2011, και την έκθεση που ανέθεσε η Γενική Διεύθυνση 
Εσωτερικών Υποθέσεων με τίτλο «Using EU Indicators of Immigrant Integration», του Μαρτίου 
του 2013, (Thomas Huddleston, Jan Niessen και Jasper Dag Tjaden). 

54 Η έρευνα της ΕΕ για το εργατικό δυναμικό και οι στατιστικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 
εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης. 

55 Πρόκειται για την έκθεση παρακολούθησης σχετικά με την έκθεση του ΟΟΣΑ του 2015 με τίτλο 
«Indicators of Immigrant Integration 2015, Settling In», η οποία είναι διαθέσιμη στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264234024-en. 

56 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1851 της Επιτροπής, της 14ης Ιουνίου 2016, για την 
έγκριση του προγράμματος ενοτήτων ad hoc, που θα καλύπτει τα έτη 2019, 2020 και 2021, με 
σκοπό τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού (ΕΕ L 284 της 20.10.2016, 
σ. 1–4). 

57 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 220/2010 της Επιτροπής, της 16ης Μαρτίου 2010 , για τη θέσπιση του 
προγράμματος ενοτήτων ad hoc, που θα καλύπτει τα έτη 2013 έως 2015, με σκοπό τη 
διενέργεια της δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού (ΕΕ L 67 της 17.3.2010, σ. 1–3). 

58 Ο MIPEX είναι έργο της ΕΕ συγχρηματοδοτούμενο από το ΤΑΜΕ, που αναπτύχθηκε από κοινού 
από το Barcelona Centre for International Affairs και την Migration Policy Group. Αξιολογεί την 
ικανότητα των χωρών να εξασφαλίζουν στους μετανάστες κινητικότητα στην αγορά εργασίας, 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions
http://www.ec.europa.eu/migrantskills
http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264234024-en
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οικογενειακή επανένωση, εκπαίδευση, συμμετοχή στο πολιτικό γίγνεσθαι, μόνιμη διαμονή, 
πρόσβαση στην ιθαγένεια, υγειονομική περίθαλψη και πολιτικές για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων. Βασίζεται σε 167 δείκτες πολιτικής. Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://mipex.eu/. 

59 Το αστικό θεματολόγιο της ΕΕ, το οποίο δρομολογήθηκε τον Μάιο του 2016, προωθεί τη 
συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, πόλεων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων 
ενδιαφερομένων με στόχο την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού και της συμβολής των 
αστικών περιοχών. Επιδίωξη είναι η αναζήτηση πρακτικών λύσεων σχετικά με τα θέματα της 
νομοθεσίας της ΕΕ, της χρηματοδότησης και της ανταλλαγής γνώσεων. Περιλαμβάνει 12 
θέματα προτεραιότητας, μεταξύ των οποίων και η «ένταξη των μεταναστών και των 
προσφύγων». Το θέμα αυτό αναλύεται στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης για την ένταξη των 
μεταναστών και των προσφύγων, στην οποία συμμετέχουν πόλεις, κράτη μέλη και ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα. Επικεντρώνεται στη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη εικόνα της 
ενσωμάτωσης μεταναστών και προσφύγων από την άποψη της υποδοχής και της 
αλληλεπίδρασής τους με την τοπική κοινότητα, της στέγασης, της εργασίας, της εκπαίδευσης 
και του οριζόντιου ζητήματος των ευάλωτων ομάδων. Συντονιστές είναι ο δήμος του 
Άμστερνταμ και η Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (από κοινού συντονίστρια). 

60 Βλέπε δράση 7 (Προς περισσότερο τεκμηριωμένες πολιτικές ενσωμάτωσης στις πόλεις: 
διαμόρφωση του προγράμματος δράσης, αναζήτηση συγκρίσιμων δεικτών και ανάπτυξη 
εργαλειοθήκης για τη μεταφορά ορθών πρακτικών) του σχεδίου δράσης της εταιρικής σχέσης 
για την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων στη διεύθυνση 
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-
partnership-inclusion-migrants-and-refugees. 

61 Άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014. 
62 Τα αριθμητικά στοιχεία βασίζονται στις εκθέσεις υλοποίησης του ΤΑΜΕ για το 2017 που 

υπέβαλαν τα κράτη μέλη τον Μάρτιο του 2018. Έως τις 4 Απριλίου 2018, η έκθεση υλοποίησης 
της Ελλάδας για το 2017 δεν ήταν ακόμη διαθέσιμη. Τα εν λόγω αριθμητικά στοιχεία δεν έχουν 
ακόμη επικυρωθεί από την Επιτροπή. 

63 Εξαιρούνται από τον υπολογισμό δύο εθνικά προγράμματα που θεωρούνται έκτροπες τιμές 
καθώς ανέφεραν τιμές δέκα φορές υψηλότερες από τις τεθείσες τιμές-στόχο. 

64 Παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470-486). 
65  Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους 

δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002, των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1306/2013, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της απόφασης 541/2014/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. COM(2016) 605 final της 14.9.2016. 

66 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1997 της Επιτροπής, της 15.11.2016, ΕΕ L 308 της 
16.11.2016, σ. 5-7). 

67 Αιτιολογική σκέψη 5 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2014 της Επιτροπής, 
της 17ης Ιουλίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
απόρους μέσω του ορισμού του περιεχομένου των ετήσιων και τελικών εκθέσεων υλοποίησης, 
συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου κοινών δεικτών (ΕΕ L 337 της 25.11.2014, σ. 46-50). 

http://mipex.eu/
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees
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68 Βλέπε πλαίσιο 8.3 της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016. 
69 Άρθρο 14, παράγραφος 2, στοιχείο ε), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 σχετικά με τον 

καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και 
το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και 
καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων. 

70  Άρθρο 15, παράγραφος 1, στοιχείο β), και άρθρο 96, παράγραφος 6, στοιχείο α), του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας. 

71 Ειδική έκθεση αριθ. 22/2012 του ΕΕΣ: «Είναι αποτελεσματική η συμβολή του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων στην 
ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών;» 

72 «Support to asylum seekers under the ESF and the FEAD» και «Synergies between the AMIF and 
other EU funding instruments in relation to reception and integration of asylum seekers and 
other migrants», 2015. 

73 Παραδείγματος χάριν, η ημερίδα ενημέρωσης της ΓΔ Μετανάστευσης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαρτίου 2017 στις Βρυξέλλες και 
απευθυνόταν στα κράτη μέλη και στους φορείς σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

74 Παραδείγματος χάριν, η Επιτροπή συγκρότησε το διακρατικό θεματικό δίκτυο για τους 
μετανάστες. Βλέπε https://ec.europa.eu/esf/transnationality/forums/migrants. 

75 Δέσμη εργαλείων για τη χρήση των ταμείων της ΕΕ για την ένταξη ατόμων με μεταναστευτικές 
καταβολές, Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης, Ιανουάριος 
2018. Είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2018/toolkit-on-the-
use-of-eu-funds-for-the-integration-of-people-with-a-migrant-backgound. 

76 Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/207 της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2016, για το 
κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
514/2014 (ΕΕ L 33 της 8.2.2017, σ. 1). 

77 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με συνέργειες και 
απλουστεύσεις για την πολιτική συνοχής μετά το 2020, 657/17, που εγκρίθηκαν κατά την 3575η 
συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, της 15ης Νοεμβρίου 2017. 

78 Συμπεριλαμβανομένου του Βελγίου, όπου τρεις περιφέρειες δήλωσαν ότι διέθεταν 
συντονιστικό φορέα, ενώ η τέταρτη απάντησε ότι τέτοιος φορέας δεν υπήρχε. 

79 Οι υπολογισμοί βασίζονται σε πληροφορίες της Επιτροπής για τον ορισμό των αρχών και των 
αντίστοιχων ενδιάμεσων φορέων. Εξετάσαμε μόνο τα ταμεία της ΕΕ τα οποία τα κράτη μέλη 
δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν και θεωρήσαμε ότι όλα τα διαθέσιμα προγράμματα 
περιλαμβάνουν συναφή μέτρα. 

80 Βλέπε σημείο 6.76 (σύσταση 1) της ετήσιας έκθεσης του ΕΕΣ σχετικά με την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 και σημείο 6.41 (σύσταση 3) της ετήσιας έκθεσης 
του ΕΕΣ σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016. 

81 Βλέπε, παραδείγματος χάριν, την τελική έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Ex post evaluation of 
Cohesion Policy programmes 2007-2013, focusing on the European Regional Development Fund 

https://ec.europa.eu/esf/transnationality/forums/migrants
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2018/toolkit-on-the-use-of-eu-funds-for-the-integration-of-people-with-a-migrant-backgound
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2018/toolkit-on-the-use-of-eu-funds-for-the-integration-of-people-with-a-migrant-backgound
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(ERDF), the European Social Fund (ESF) and the Cohesion Fund (CF)», του Αυγούστου του 2016, 
καθώς και το έγγραφο «τελικά συμπεράσματα και συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου για 
την απλούστευση για τη μετά το 2020 περίοδο», του Ιουλίου του 2017. 

82 Βλέπε δράση 4 (Βελτίωση της πρόσβασης των πόλεων σε ενωσιακή χρηματοδότηση για την 
ενσωμάτωση) του σχεδίου δράσης της εταιρικής σχέσης για την ένταξη των μεταναστών και 
των προσφύγων στο πλαίσιο του αστικού θεματολογίου, στη διεύθυνση 
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-
partnership-inclusion-migrants-and-refugees. 

83 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης, «Asylum and Migration, Glossary 3.0», Οκτώβριος 2014. 
84 «Σύμβαση της Γενεύης» περί του καθεστώτος των προσφύγων, που υπεγράφη στη Γενεύη στις 

28 Ιουλίου 1951, όπως τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης 
Ιανουαρίου 1967. 

85 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Thematic_glossaries. 

https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Thematic_glossaries
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