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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ένταξη των μεταναστών, τις επιπτώσεις στην αγορά εργασίας και την 
εξωτερική διάσταση του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης της ΕΕ 
(2012/2131(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 2012 με τίτλο «Η 
εξωτερική διάσταση του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης της ΕΕ» 
(COM(2012)0153),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 2011 με τίτλο «Η 
Συνολική Προσέγγιση της Μετανάστευσης και της Κινητικότητας» (COM(2011)0743),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Ιουλίου 2011 με τίτλο 
«Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών» (COM(2011)0455), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Απριλίου 2012 με τίτλο 
«Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις απασχόλησης» (COM(2012) 0173),

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
της 22ας Φεβρουαρίου 2012 με θέμα «Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
την Επιτροπή των Περιφερειών - Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Ένταξη των Υπηκόων 
Τρίτων Χωρών» (SOC/427),

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 16ης Φεβρουαρίου 
2012 με τίτλο «Η ανανεωμένη ευρωπαϊκή ατζέντα για την ένταξη»,

– έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση για την απασχόληση 2012 της 20ής Φεβρουαρίου 2012,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τα 
επιτευχθέντα αποτελέσματα και τις ποιοτικές και ποσοτικές πτυχές της εφαρμογής του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών για την περίοδο 2007-2009 
(COM(2011)0847),

– έχοντας υπόψη τη συνολική έκθεση «Sixth meeting of the European Integration Forum: 
The involvement of countries of origin in the integration process» (Έκτη σύνοδος του 
Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την Ένταξη: συμμετοχή των χωρών καταγωγής στη διαδικασία 
ένταξης), Βρυξέλλες, 9 και 10 Νοεμβρίου 2011,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη «Die Integration von Migranten und ihre Auswirkungen auf den 
Arbeitsmarkt» (Η ένταξη των μεταναστών και οι επιπτώσεις της στην αγορά εργασίας), 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2011,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη «EMN-Synthesebericht: Deckung des Arbeitskräftebedarfs 
durch Migration» (Συγκεφαλαιωτική έκθεση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης: 
κάλυψη της ανάγκης σε εργατικό δυναμικό με τη μετανάστευση), Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, 2011,
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– έχοντας υπόψη τη μελέτη «Gallup World Poll: The Many Faces of Global Migration» 
(Gallup World Poll: τα πολλά πρόσωπα της παγκόσμιας μετανάστευσης), 2011,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των 
κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, στις 4 
Μαΐου 2010, σχετικά με την Ένταξη ως Μοχλό Ανάπτυξης και Κοινωνικής Συνοχής,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
της 17ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ένταξη των μεταναστών εργαζομένων» (SOC/364),

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
της 17ης Φεβρουαρίου 2010, με θέμα «Η ένταξη και η κοινωνική ατζέντα» (SOC/362),

– έχοντας υπόψη το πρόγραμμα της Στοκχόλμης «Μια ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη που 
εξυπηρετεί και προστατεύει τους πολίτες» της 10ης και 11ης Δεκεμβρίου 2009,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την επιβολή ελάχιστων προτύπων όσον 
αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα 
διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών1,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/50/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, σχετικά 
με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την 
απασχόληση υψηλής ειδίκευσης (οδηγία περί μπλε κάρτας)2,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και τις 
διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων 
τρίτων χωρών3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με την κατάσταση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2004-20084,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Μαΐου 2007 σχετικά με την 
κυκλική μετανάστευση και τις εταιρικές σχέσεις κινητικότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και τρίτων χωρών (COM(2007)0248),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2006 σχετικά με στρατηγικές και μέσα 
για την ένταξη των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση5,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/71/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2005 
σχετικά με ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς 

                                               
1 ΕΕ L 168, 30.06.09, σ. 24.
2 ΕΕ L 155, 18.06.09, σ. 17.
3 ΕΕ L 348, 24.12.08, σ. 98.
4 Εγκριθέντα κείμενα Ρ6 ΤΑ(2009)0019.
5 Εγκριθέντα κείμενα Ρ6 ΤΑ(2006)0318.
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επιστημονικής έρευνας1,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 1ης Σεπτεμβρίου 2005 με τίτλο 
«Κοινό πρόγραμμα για την ένταξη - Πλαίσιο σχετικά με την ένταξη των υπηκόων τρίτων 
χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2005)0389),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Μαΐου 2005 με τίτλο «Το 
πρόγραμμα της Χάγης: Δέκα προτεραιότητες για την επόμενη πενταετία - Η εταιρική 
σχέση για την ανανέωση της Ευρώπης στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της 
δικαιοσύνης» (COM(2005)0184),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των 
κυβερνήσεων των κρατών μελών, της 19ης Νοεμβρίου 2004, σχετικά με τις κοινές αρχές 
για την πολιτική ενσωμάτωσης μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

– έχοντας υπόψη το πρόγραμμα του Τάμπερε της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 1999,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για 
τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την 
εργασία2,

– έχοντας υπόψη την οδηγία του Συμβουλίου 2000/43/ΕΚ, της 29ης Ιουνίου 2000, περί
εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής 
τους καταγωγής3,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλειας4,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1231/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 για την επέκταση της εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 στους 
υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν διέπονται ήδη από τον κανονισμό αυτόν μόνον 
λόγω της ιθαγένειάς τους5,

– έχοντας υπόψη τις προτάσεις της Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 2012 για τον συντονισμό 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (COM(2012)0156), COM(2012)0157,
COM(2012)0158 και COM(2012)0152),

– έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τις υποθέσεις C-214/94, 
C-112/75, C-110/73, C-247/96, C-300/84, C-237/83 και C-60/93,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 48, 78, 79 και 352 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

                                               
1 ΕΕ L 289, 03.11.05, σ. 15.
2 ΕΕ L 303, 02.12.00, σ. 16.
3 ΕΕ L 180, 19.07.00, σ. 22.
4ΕΕ L 166, 30.04.04, σ. 1.
5 ΕΕ L 344, 29.12.10, σ. 1.
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– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης και της 
Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0000/2012),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εργασιακά ενεργός ευρωπαϊκός πληθυσμός μειώνεται από το 
2012 και ότι χωρίς μετανάστευση θα μειωθεί κατά 14 εκατομμύρια την επόμενη δεκαετία·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η έλλειψη εξειδικευμένου δυναμικού είναι ήδη ορατή –
παρά το γεγονός ότι το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ ανέρχεται σε περίπου 10% 
(23,8 εκατομμύρια) – ότι τα επόμενα έτη θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο και ότι, για 
παράδειγμα, το 2015 θα είναι κενές 380.000-700.000 θέσεις εργασίας στον τομέα της 
τεχνολογίας των πληροφοριών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ μπορεί βέβαια να αναμένει σταθερή εισροή μεταναστών, 
αλλά βρίσκεται σε παγκόσμιο ανταγωνισμό ως προς τα κορυφαία ταλέντα·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελκυστικότητα της Ευρώπης εξαρτάται και από την ενεργή 
είσοδο στην αγορά εργασίας, την επιτυχία της ένταξης, την επιτυχή εκπαίδευση και 
κατάρτιση των μαθητών από περιβάλλον μεταναστών, στο πλαίσιο ενός πνεύματος 
αποδοχής τους, και από την άρση των διοικητικών εμποδίων· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι αριθμητικά στοιχεία του Gallup World Poll 2011 δείχνουν πως 
σε παγκόσμιο επίπεδο έχει διπλασιαστεί ο αριθμός των εν δυνάμει μεταναστών που 
δηλώνουν ότι θα προτιμούσαν να εγκαταλείψουν για ένα διάστημα τη χώρα τους για να 
εργαστούν σε κάποια άλλη αντί να μεταναστεύσουν μόνιμα σε μια ξένη χώρα·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η απασχόληση είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη ένταξη·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις, στην ΕΕ διαμένουν και εργάζονται 
παράνομα 1,9-3,8 εκατομμύρια μετανάστες·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2000, η δημιουργία περίπου του ενός τετάρτου των νέων 
θέσεων εργασίας κατέστη δυνατή χάρη στη συμβολή μεταναστών·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μαθητές από περιβάλλον μεταναστών εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν μειονεκτήματα στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος και 
εγκαταλείπουν συχνότερα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα χωρίς πτυχίο·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική παγκοσμιοποίηση συμβαδίζει με την κοινωνική 
παγκοσμιοποίηση και ότι αυτό έχει επιπτώσεις κυρίως στον εξωτερικό συντονισμό της 
κοινωνικής ασφάλειας των υπηκόων της ΕΕ και των υπηκόων τρίτων χωρών·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επιμέρους κράτη μέλη δεν θα είναι σε θέση να συνάψουν 
αμοιβαίες διμερείς συμφωνίες για την κοινωνική ασφάλεια με όλες τις τρίτες χώρες και 
ότι ένα τέτοιο εγχείρημα θα οδηγούσε σε ένα κατακερματισμένο σύστημα με άνιση 
μεταχείριση των πολιτών της ΕΕ, οπότε και απαιτείται δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο·
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ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας και η 
παράλληλη γενική ένταξη είναι κατανεμημένες σε πολλές Γενικές Διευθύνσεις της 
Επιτροπής και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης· 

1. υπογραμμίζει ότι η ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία απαιτεί 
προσπάθεια και από τις δύο πλευρές, ιδίως όσον αφορά την εκμάθηση της γλώσσας, τη 
γνώση της νομοθεσίας και του πολιτικού συστήματος, τη γνώση των ηθών και εθίμων, 
καθώς και την κοινωνική συμβίωση στη χώρα υποδοχής·

2. θεωρεί ότι η πολιτική ένταξης και οι δράσεις των κρατών μελών για την ένταξη πρέπει να 
γίνουν πιο διαφοροποιημένες, στοχοθετημένες και ποιοτικές· σε αυτό το πλαίσιο είναι 
πρωτίστως απαραίτητη μια διαφοροποίηση μεταξύ των διαφόρων ομάδων-στόχων, π.χ. 
των ατόμων με υψηλή και με περιορισμένη εξειδίκευση, των πολιτών της ΕΕ και εκείνων 
από τρίτες χώρες, των μεταναστών με ή χωρίς προσφορά θέσης εργασίας κ.λπ. 

3. ζητεί ως εκ τούτου να επιλεγεί μια ολιστική προσέγγιση σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο, παρόμοια με την οριζόντια ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου· ζητεί για τον 
λόγο αυτόν την καθιέρωση της αρχής της «ενσωμάτωσης της διάστασης της ένταξης», 
σύμφωνα με την οποία τα θέματα ένταξης θα λαμβάνονται υπόψη σε όλα τα πολιτικά, 
νομοθετικά και χρηματοοικονομικά μέσα· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να συστήσει 
μια διυπηρεσιακή ομάδα για την ένταξη, η οποία θα ασχολείται με τα ζητήματα της 
ενσωμάτωσης, της (οικονομικής) μετανάστευσης και της ένταξης στην αγορά εργασίας 
και θα περιλαμβάνει όλες τις Γενικές Διευθύνσεις που ασχολούνται με το θέμα και την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης·

4. υπογραμμίζει την ευθύνη των χωρών καταγωγής όσον αφορά την ένταξη στην αγορά 
εργασίας με τη βοήθεια γλωσσικών και προπαρασκευαστικών μαθημάτων, ενημέρωσης, 
επαφών με τις κοινότητες της διασποράς ή υπηρεσιών των πρεσβειών που βρίσκονται στη 
χώρα φιλοξενίας·

5. ζητεί να μεταδίδονται μέσω προγραμμάτων που αφορούν τη γλώσσα και την ένταξη η 
ιστορία, οι αξίες και οι αρχές της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και 
να αναδεικνύονται σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος της γυναίκας, τα δικαιώματα των 
μειονοτήτων και τα δικαιώματα των λεσβιών, ομοφυλοφίλων, αμφιφυλοφίλων και 
διεμφυλικών (ΛΟΑΔ)·

6. καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πρόσβαση των αλλοδαπών φοιτητών τους στην 
εγχώρια αγορά εργασίας, αφού χάρη στη διαβίωσή τους στη χώρα υποδοχής έχουν ήδη 
αποκτήσει γνώση της γλώσσας και πιστοποιητικό σπουδών της χώρας· επισημαίνει 
επιπροσθέτως ότι και από τη σκοπιά της εθνικής οικονομίας δεν είναι ευνοϊκό για την ΕΕ 
να σπαταλά τις επενδύσεις που έγιναν στους αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευσης, πράγμα 
που συμβαίνει όταν δεν τους επιτρέπεται να καταλάβουν θέση εργασίας στην ΕΕ·

7. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει και να καθιερώσει ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα 
βαθμών βασισμένο σε κριτήρια, στο οποίο τα κράτη μέλη θα μπορούν να συμμετέχουν σε 
εθελοντική βάση· διαπιστώνει ότι προκειμένου να διευκολύνει την προσέλευση του 
επειγόντως απαραίτητου εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, ένα τέτοιο σύστημα 
πρέπει να μπορεί να προσαρμόζεται στις συνθήκες της αγοράς εργασίας·
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8. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, σε συνάρτηση με το προαναφερθέν σύστημα βαθμών, 
την ανάπτυξη μιας διεθνούς πλατφόρμας για τυποποιημένα προφίλ θέσεων εργασίας και 
ικανοτήτων στην EURES, προκειμένου να διευκολύνει κατ’ αυτόν τον τρόπο την
πρόσληψη και σύγκριση μεταναστών που αναζητούν εργασία·

9. υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή ενός κράτους μέλους στο προαναφερθέν σύστημα βαθμών 
θα είχε ως αποτέλεσμα την προσέλκυση και απλούστευση για τους εξειδικευμένους 
υπηκόους τρίτων χωρών· 

10. υπογραμμίζει τη σημασία της μετανάστευσης εξειδικευμένου προσωπικού ανάλογα με τη 
ζήτηση και ζητεί να καθιερώσουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μαζί με τις περιφέρειες 
και τους δήμους τους έναν κοινό ευρωπαϊκό συντονισμό για τη διαπίστωση της ζήτησης 
σε εργατικό δυναμικό προκειμένου να κατευθύνουν καλύτερα την οικονομική 
μετανάστευση·

11. συνιστά να προβλέπει ένα τέτοιο σύστημα τουλάχιστον έναν κατάλογο επαγγελμάτων 
όπου υπάρχει έλλειψη και μία ανάλυση των αναγκών βάσει στοιχείων των εργοδοτών·

12. καλεί τα κράτη μέλη να μην παραμελήσουν την εσωτερική κινητικότητα στην ΕΕ, 
ασχέτως –και εξαιτίας– της μόνιμης έλλειψης εξειδικευμένου δυναμικού, και να δώσουν 
την ανάλογη προτεραιότητα στην πρόσληψη και την ενσωμάτωση πολιτών από άλλα 
κράτη μέλη της ΕΕ·

13. ζητεί να διευκολυνθεί η πρόσβαση των μεταναστών στην αγορά εργασίας, καθώς και σε 
γρήγορη και οικονομικά προσιτή αναγνώριση και επικύρωση των πτυχίων, προσόντων 
και ικανοτήτων τους· 

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνδέσουν κατά το δυνατόν την πολιτική για 
τους πρόσφυγες με την πολιτική της αγοράς εργασίας και να προσφέρουν σε εκείνους που 
ζητούν προστασία όσο γίνεται πιο γρήγορα πρόσβαση στην αγορά εργασίας·

15. ζητεί να προετοιμάζονται οι μετανάστες αμέσως μετά την άφιξή τους για την εγχώρια 
αγορά εργασίας επισημαίνει σε αυτό το πλαίσιο τις δοκιμασμένες πρακτικές στον τομέα 
της ένταξης στην αγορά εργασίας, όπως είναι για παράδειγμα η καθοδήγηση των 
μεταναστών, οι «πλοηγοί μεταναστών» και το σχέδιο «οι μετανάστες για τους 
μετανάστες»·

16. συνιστά στα κράτη μέλη την ανταλλαγή και περαιτέρω ανάπτυξη δοκιμασμένων 
πρακτικών όσον αφορά την προώθηση της πολυμορφίας στον χώρο εργασίας, π.χ. 
coaching, βοήθεια για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων, προγράμματα ένταξης, 
επιδοτούμενη εργασία, ομάδες εστίασης, σχέδια διαφοροποίησης, ατομική καθοδήγηση, 
εξάσκηση γλώσσας και ικανοτήτων και εκστρατείες κατά των διακρίσεων·

17. αναγνωρίζει το δυναμικό της κυκλικής (οικονομικής) μετανάστευσης για την επίτευξη 
μιας κατάστασης τριπλού κέρδους, όπου κερδίζουν ο μετανάστης, η χώρα υποδοχής και η 
χώρα καταγωγής, και καλεί τα κράτη μέλη να στραφούν σε αυτήν τη μορφή 
μετανάστευσης·

18. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία με τρίτες χώρες 
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στον τομέα της κυκλικής μετανάστευσης και να τη συμπεριλάβουν σε διαπραγματεύσεις 
και συμβάσεις, ιδίως στη «Συνολική Προσέγγιση της Μετανάστευσης και της 
Κινητικότητας» και στις εταιρικές σχέσεις κινητικότητας·

19. ζητεί την προώθηση ευφυών στρατηγικών για την κυκλική μετανάστευση, που θα 
διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους, νομικά εχέγγυα και προϋποθέσεις για τη 
δημιουργία ασφαλών θέσεων εργασίας και την αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης·

20. υπογραμμίζει ότι σε αυτό το πλαίσιο είναι σκόπιμο να γίνεται άσκηση στη γλώσσα και τις 
δεξιότητες πριν από την άφιξη στη χώρα υποδοχής, καθώς και προετοιμασία για την 
επιστροφή, και υπενθυμίζει τη δυνατότητα δημιουργίας των επονομαζομένων «pre-
departure desks» (γραφείων προετοιμασίας για την έξοδο από τη χώρα) στις χώρες 
καταγωγής και στις χώρες υποδοχής· 

21. καλεί σε αυτό το πλαίσιο την Επιτροπή να ενισχύσει τη σύνδεση μεταξύ της ζήτησης για 
εργατικό δυναμικό, της κυκλικής μετανάστευσης, της αναπτυξιακής πολιτικής και της 
εξωτερικής πολιτικής και να την αντιμετωπίσει ως προτεραιότητα· 

22. επισημαίνει ότι πολλοί εν δυνάμει μετανάστες αντιμετωπίζουν στις πατρίδες τους 
μακρούς χρόνους αναμονής στις προξενικές υπηρεσίες των κρατών μελών και έτσι είναι 
εξαιρετικά δύσκολη μια σύντομη, αξιόπιστη και απρόσκοπτη διαμεσολάβηση για μια 
κυκλική σχέση εργασίας· καλεί για τον λόγο αυτόν την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εξετάσουν καλύτερα τη δημιουργία μιας κοινής ευρωπαϊκής προξενικής υπηρεσίας στις 
αντιπροσωπείες της ΕΕ·

23. καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν τη δυνατότητα νομιμοποίησης σε πρόσωπα χωρίς 
έγγραφα ταυτότητας τα οποία μπορούν να κερδίσουν τα προς το ζην με την εργασία τους·

24. επικροτεί τις υφιστάμενες συμφωνίες της ΕΕ για τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης· 

25. επικροτεί σε αυτό το πλαίσιο την ιβηροαμερικανική συμφωνία για την κοινωνική 
ασφάλεια και παροτρύνει να καταστεί δυνατή η προσχώρηση περαιτέρω κρατών μελών 
πέραν της Πορτογαλίας και της Ισπανίας σε αυτήν τη συμφωνία καθιστώντας την 
πλατφόρμα του ευρωπαϊκού συντονισμού·

26. επισημαίνει ότι με την έκδοση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1231/2010 ναι μεν επιτεύχθηκε 
επέκταση των δικαιωμάτων σε υπηκόους τρίτων κρατών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 883/2004, όμως τα δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκηθούν μόνο σε περίπτωση 
διασυνοριακής δραστηριότητας εντός ΕΕ και με τον τρόπο αυτόν αποκλείεται η 
πλειονότητα των υπηκόων τρίτων χωρών·

27. τονίζει ότι τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ πρέπει να προστατεύονται και εκτός ΕΕ, 
καθώς και όταν εργάζονται ή εργάστηκαν σε τρίτες χώρες·

28. ζητεί για τον λόγο αυτόν να υιοθετηθεί ενιαία και αμοιβαία ενωσιακή προσέγγιση όσον 
αφορά τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλειας έναντι τρίτων χωρών, η οποία θα 
καλύπτει όλους τους πολίτες της ΕΕ και τους υπηκόους τρίτων χωρών·
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29. συνιστά σε αυτό το πλαίσιο να εξεταστεί και ένα προαιρετικό, εθελοντικό και γενικής 
ισχύος «28ο καθεστώς» για τους μετανάστες και για τους πολίτες της ΕΕ σε άλλα κράτη 
μέλη της ΕΕ· 

30. υπογραμμίζει ότι η ελκυστικότητα της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας εξαρτάται και από το 
εάν μπορούν να μεταβιβάζονται τα συνταξιοδοτικά και κοινωνικά δικαιώματα και αν 
διατηρούν την ισχύ τους και σε περίπτωση επιστροφής·

31. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μια σημαντική καμπή από άποψη εργασιακής πολιτικής. 
Για πρώτη φορά σε καιρό ειρήνης τον 20ό και 21ο αιώνα, από το 2012 μειώνεται ο ενεργός 
πληθυσμός. Χωρίς αύξηση της μετανάστευσης θα μειωθεί την επόμενη δεκαετία κατά 14 
ακόμη εκατομμύρια.

Αυτό δεν έχει μόνο μακροπρόθεσμα αρνητικές επιπτώσεις στην ισορροπία των ευρωπαϊκών 
συνταξιοδοτικών συστημάτων, αλλά προκαλεί επίσης μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα 
έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Η έλλειψη αυτή είναι ήδη ορατή σήμερα –
παρά το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ, που ανέρχεται σε περίπου 10% (23,8 εκατομμύρια) και 
θα ενταθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια. Για παράδειγμα, το 2015 θα είναι ήδη κενές σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο 380.000-700.000 θέσεις εργασίας στον τομέα της τεχνολογίας των 
πληροφοριών.

Μια σημαντική προσέγγιση για να λυθεί αυτό το διπλό δίλημμα –της μείωσης του ενεργού 
πληθυσμού και της έλλειψης εξειδικευμένου δυναμικού- είναι η προσέλευση εξειδικευμένων 
μεταναστών. Οι ευρωπαίοι πολίτες το κατανόησαν και δημοσκοπήσεις του Ευρωβαρόμετρου 
δείχνουν ότι το 70% από αυτούς θεωρούν τους μετανάστες απαραίτητους για την ευρωπαϊκή 
οικονομία. 

Ωστόσο είναι εξίσου σαφές ότι η μετανάστευση χωρίς στρατηγική προκαλεί προβλήματα και 
διακυβεύει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Η ΕΕ πρέπει να επικρατήσει στο πλαίσιο του 
παγκόσμιου ανταγωνισμού για τα κορυφαία ταλέντα. Στόχος των κρατών μελών δεν πρέπει 
να είναι μια ποσοτική, αλλά μια ποιοτική πολιτική για τη μετανάστευση. Είναι ήδη σήμερα 
σαφές ότι η εισροή εργατικού δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης θα αποτελέσει πρόκληση. Η 
ενσωμάτωση πολιτών από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και υπηκόων τρίτων χωρών από 
περιβάλλον μεταναστών θα γίνει το κύριο κοινωνικό ζήτημα της εποχής μας.

Όμως ακριβώς εδώ υπάρχει πρόβλημα μέχρι σήμερα. Τα κράτη μέλη άφηναν για πάρα πολύ 
καιρό να εξελίσσεται η είσοδος μεταναστών χωρίς σαφές σχέδιο. Αυτό ήταν πηγή 
απογοήτευσης τόσο για τη χώρα υποδοχής όσο και, κυρίως, για τους μετανάστες. Σήμερα οι 
μετανάστες πλήττονται πολύ συχνότερα από τους ντόπιους από ανεργία, από δυσαναλογία 
μεταξύ ζήτησης και προσφοράς ως προς την εξειδίκευση, από χαμηλές αμοιβές ή διακοπή της 
σχολικής φοίτησης. Ας σκεφτούμε για παράδειγμα ότι κατά μέσον όρο, το ποσοστό 
απασχόλησης υπηκόων τρίτων χωρών ηλικίας μεταξύ 20 και 64 ετών σε επίπεδο ΕΕ είναι 
κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από εκείνο του ντόπιου πληθυσμού.

Όμως η συνεισφορά των μεταναστών στην κοινωνία μας είναι ανεκτίμητη. Από το 2000, 
περίπου το ένα τέταρτο των νέων θέσεων εργασίας δημιουργήθηκε χάρη στη συμβολή 
μεταναστών. Το 2011 διέμεναν στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ 48,9 εκατομμύρια ανθρώπων 
γεννημένων στο εξωτερικό (9,7 % του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ).

Συνεπώς πρέπει ταυτόχρονα να γίνει εκ των υστέρων ενσωμάτωση και να κατευθύνεται η 
είσοδος μεταναστών. Και τα δύο μπορεί να επιτύχουν μόνο εάν η Ευρώπη εδραιωθεί ως 
ήπειρος με πνεύμα θετικής αποδοχής της μετανάστευσης. Στην Ευρώπη δεν έχουν θέση ο 
κοινωνικός αποκλεισμός, ο ρατσισμός και οι διακρίσεις.
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Επίσης, πρέπει να καταστεί σαφές ότι η απασχόληση είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη 
ενσωμάτωση.

Η εισηγήτρια επιθυμεί ως εκ τούτου μια πιο ποιοτική, πιο διαφοροποιημένη, στοχοθετημένη 
πολιτική των κρατών μελών για την ένταξη και την ενσωμάτωση. Εδώ έχει εξέχουσα 
σημασία η διαφοροποίηση μεταξύ των ομάδων-στόχων. Για ζητήματα μετανάστευσης πρέπει 
να επιλεγεί μια ολιστική προσέγγιση σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, που πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα πολιτικά, νομοθετικά και χρηματοοικονομικά μέσα 
(«ενσωμάτωση της διάστασης της ένταξης»)· 

Επομένως, οι υπάρχουσες δράσεις της Επιτροπής πρέπει να συνενωθούν και να προβληθούν 
καλύτερα. Ένα πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση θα ήταν να συσταθεί μια 
διυπηρεσιακή ομάδα για την ενσωμάτωση, η οποία θα ασχολείται με τα ζητήματα της 
ενσωμάτωσης, της (οικονομικής) μετανάστευσης και της ένταξης στην αγορά εργασίας και 
θα περιλαμβάνει όλες τις Γενικές Διευθύνσεις που ασχολούνται με το θέμα και την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης·

Ακόμα, πρέπει να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ένταξης/ενσωμάτωσης της τοπικής και 
περιφερειακής αυτοδιοίκησης που θα εμπλέξει στην προώθηση της ένταξης/ενσωμάτωσης 
όλους τους κοινωνικούς φορείς σε τοπικό επίπεδο σύμφωνα με την αρχή «από κάτω προς τα 
επάνω».

Για την προαγωγή της μετανάστευσης ανάλογα με τις ανάγκες, η εισηγήτρια ζητεί να 
καθιερώσουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μαζί με τις περιφέρειες και τους δήμους τους ένα 
κοινό ευρωπαϊκό σύστημα για τη διαπίστωση της ζήτησης εργατικού δυναμικού, έτσι ώστε 
να επισημαίνεται και να κατευθύνεται καλύτερα η οικονομική μετανάστευση.

Η Επιτροπή πρέπει να καθιερώσει ένα ευρωπαϊκό σύστημα βαθμών βασισμένο σε κριτήρια, 
σε εθελοντική βάση. Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν, εάν δεν διαθέτουν δικό τους σύστημα 
βαθμών, να συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό σύστημα και με τον τρόπο αυτόν να συμπληρώσουν 
και να βελτιστοποιήσουν με αυτό το μέσο την εθνική πολιτική τους για τη μετανάστευση. 
Προκειμένου να διευκολύνει την προσέλευση του επειγόντως απαραίτητου εξειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού, ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να μπορεί να προσαρμόζεται στις συνθήκες 
της αγοράς εργασίας. 

Οι μετανάστες πρέπει να αποκτήσουν ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και στη 
γρήγορη και οικονομικά προσιτή αναγνώριση και επικύρωση των πτυχίων, προσόντων και 
ικανοτήτων τους.

Επιπλέον, η Επιτροπή πρέπει να επεξεργαστεί ένα διεθνές πλαίσιο ικανοτήτων με 
τυποποιημένα προφίλ θέσεων εργασίας και ικανοτήτων, προκειμένου να διευκολύνει την 
πρόσληψη και σύγκριση μεταναστών που αναζητούν εργασία. 

Πέρα από αυτό, η κυκλική μετανάστευση συνιστά άλλο ένα μελλοντοστραφές πρότυπο. 
Μπορεί και έχει στόχο να οδηγήσει στην επίτευξη μιας κατάστασης τριπλού κέρδους, όπου 
κερδίζουν ο μετανάστης, η χώρα υποδοχής και η χώρα καταγωγής.

Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να ενισχύσουν τη συνεργασία με 
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τρίτες χώρες στον τομέα της κυκλικής μετανάστευσης και να τη συμπεριλάβουν σε 
διαπραγματεύσεις και συμβάσεις. Και πάλι η προσέγγιση πρέπει να είναι ολιστική, ενώ 
πρέπει να δημιουργηθούν συνδέσεις μεταξύ της ζήτησης για εργατικό δυναμικό, της κυκλικής 
μετανάστευσης, της αναπτυξιακής πολιτικής και της εξωτερικής πολιτικής. Αυτό πρέπει να 
οδηγήσει σε μια ευφυή στρατηγική για την κυκλική μετανάστευση, που θα προβλέπει τους 
απαραίτητους πόρους, νομικά εχέγγυα και προϋποθέσεις για τη δημιουργία ασφαλών θέσεων 
εργασίας και την αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης.

Σε μια ολιστική προσέγγιση πρέπει πρωτίστως να συμπεριληφθούν η άσκηση στη γλώσσα 
και τις δεξιότητες πριν από την άφιξη στη χώρα υποδοχής, καθώς και η προετοιμασία για την 
επιστροφή. Συνεπώς, η δημιουργία των επονομαζομένων «pre-departure desks» (γραφείων 
προετοιμασίας για την έξοδο από τη χώρα) στις χώρες καταγωγής και στις χώρες υποδοχής ή 
η προβλεπόμενη καθιέρωση Κέντρων Πόρων για τη Μετανάστευση και την Κινητικότητα 
στις χώρες εταίρους που υπάγονται στις εταιρικές σχέσεις κινητικότητας και στα «κοινά 
θεματολόγια», αποτελούν εύλογα βήματα. Σε συνάρτηση με αυτό, ασφαλώς μία επιλογή είναι 
και η εξέταση της επέκτασης μιας κοινής ευρωπαϊκής προξενικής υπηρεσίας στις 
αντιπροσωπείες της ΕΕ, που θα μπορούσε να ρυθμίζει κεντρικά τη διοικητική πτυχή της 
κυκλικής μετανάστευσης.

Τελικά είναι σαφές ότι η οικονομική παγκοσμιοποίηση συμβαδίζει αναγκαστικά με την 
κοινωνική παγκοσμιοποίηση και ότι αυτό έχει επιπτώσεις κυρίως στον εξωτερικό συντονισμό 
της κοινωνικής ασφάλειας των πολιτών της ΕΕ και τρίτων χωρών. Η ελκυστικότητα της 
ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας εξαρτάται και από το εάν μπορούν να μεταβιβάζονται τα 
συνταξιοδοτικά και κοινωνικά δικαιώματα και αν διατηρούν την ισχύ τους και σε 
ενδεχόμενες διαδικασίες επιστροφής. 

Ως εκ τούτου η εισηγήτρια ζητεί να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη δημιουργία 
ενός ενιαίου και διαφανούς συστήματος σε επίπεδο ΕΕ. Στις εξωτερικές της σχέσεις, η 
Ένωση πρέπει να ακολουθεί μια ενωσιακή προσέγγιση όσον αφορά τον συντονισμό της 
κοινωνικής ασφάλειας έναντι τρίτων χωρών, η οποία θα περιλαμβάνει όλους τους πολίτες της 
ΕΕ και τους υπηκόους τρίτων χωρών.

Ένα πρώτο βήμα είναι, επιπροσθέτως, να αντληθούν διδάγματα από τις υφιστάμενες 
συμφωνίες της ΕΕ για τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλειας και/ή να ανοίξει η 
ιβηροαμερικανική συμφωνία για την κοινωνική ασφάλεια περιλαμβάνοντας και άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, και να χρησιμοποιηθεί ως πλατφόρμα.

Η εισηγήτρια συνιστά επίσης να εξεταστεί και ένα προαιρετικό, εθελοντικό και γενικής 
ισχύος «28ο καθεστώς» για τους μετανάστες και για τους πολίτες της ΕΕ σε άλλα κράτη μέλη 
της ΕΕ. 


