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Θέμα: Αναφορά 1690/2012, της Regina Schlacht, αυστριακής ιθαγένειας, σχετικά με 
την επαγγελματική κατάρτιση των αιτούντων άσυλο

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα δηλώνει ότι είναι δύσκολο για τους αιτούντες άσυλο να αποδείξουν ότι 
κατέχουν ορισμένoυς επαγγελματικούς τίτλους, επειδή δεν μπορούν να προσκομίσουν τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά. Σε περίπτωση που δύνανται να προσκομίσουν τα απαιτούμενα 
έγγραφα, τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει συχνά δεν αναγνωρίζονται στα κράτη 
μέλη της ΕΕ. Η αναφέρουσα ζητά τη θέσπιση ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η οποία να καθιστά 
δυνατή την πρόσβαση των αιτούντων άσυλο στην αγορά εργασίας σε κατάλληλο για αυτούς 
επίπεδο προσόντων . Η αναφέρουσα επισημαίνει σειρά θεμάτων που θα έπρεπε να ληφθούν 
υπόψη στην επιθυμητή νομοθεσία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 9 Ιουλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Νοεμβρίου 2013

Η Επιτροπή φρονεί ότι η αναγνώριση προσόντων δύναται να προωθεί την ανάπτυξη, να 
προσφέρει θέσεις εργασίας, καθώς και να επιτυγχάνει  την αντιστοίχηση των δεξιοτήτων με 
τις ανάγκες της οικονομίας. Οι σημερινές τάσεις στην απασχόληση καταδεικνύουν την 
αυξανόμενη σπουδαιότητα των υψηλών προσόντων. Πράγματι, ο αριθμός των θέσεων 
εργασίας που απαιτούν τέτοιου είδους προσόντα αναμένεται να αυξηθεί κατά 20 τοις εκατό 
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περίπου σε αυτή την δεκαετία.1

Η Επιτροπή έχει επίγνωση των δυσχερειών που παρουσιάζονται κατά την αναγνώριση τίτλων 
που έχουν αποκτηθεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε από υπηκόους τρίτων χωρών, είτε από 
πολίτες της ΕΕ. Το ζήτημα της υπέρτερης ειδίκευσης των διακινούμενων εργαζομένων είναι 
ευρέως γνωστό και ολοένα και περισσότερο τεκμηριωμένο, και η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτή η 
μη αξιοποίηση του πνευματικού δυναμικού («brain waste») αποτελεί ένα από τα καίρια 
θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως μέρος της στρατηγικής της για την ανάπτυξη.

Η ΕΕ έχει θέση σε εφαρμογή πολιτικές που εκσυγχρονίζουν – στο μέτρο του δυνατού – τη 
νομοθεσία για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων που έχουν αποκτηθεί σε 
άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, διευκολύνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την κινητικότητα των 
πολιτών και κατοίκων εντός της ΕΕ2. Οποιοσδήποτε επαγγελματίας, υπήκοος κράτους 
μέλους, κάτοχος τίτλου αποκτηθέντος εκτός της ΕΕ, θα πρέπει να επιτύχει μία πρώτη 
αναγνώριση σε ένα κράτος μέλος και να ασκήσει το επάγγελμά του εκεί επί τρία έτη, προτού 
ζητήσει την αναγνώριση σε άλλο κράτος μέλος3. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης 
(ΕΔΜ) έχει διεξαγάγει έρευνα στα κράτη μέλη, που αφορά τον τρόπο αναγνώρισης 
επαγγελματικών τίτλων που αποκτήθηκαν εκτός της ΕΕ. Τα αποτελέσματα της εν λόγω 
έρευνας δημοσιεύτηκαν στο διαδικτυακό τόπο του ΕΔΜ το 20114.

Ορισμένες κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών δικαιούνται ίση μεταχείριση με τους υπηκόους 
του κράτους μέλους υποδοχής όσον αφορά την αναγνώριση τίτλων αποκτηθέντων σε τρίτες 
χώρες, που σημαίνει ότι θα πρέπει να απολαμβάνουν ίδια μεταχείριση με τους υπηκόους της 
χώρας αυτής, που είναι κάτοχοι τίτλων εκτός ΕΕ. Στην περίπτωση αυτή ανήκουν οι 
δικαιούχοι διεθνούς προστασίας5, οι επί μακρόν διαμένοντες6, οι κάτοχοι της Μπλε Κάρτας 
της ΕΕ7, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν γίνει ήδη δεκτοί στο έδαφος κράτους μέλους 
και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την «Ενιαία Άδεια Διαμονής και 
Εργασίας»8.

Όσον αφορά τους αιτούντες άσυλο και την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, το δίκαιο 
της ΕΕ (η «οδηγία για τους όρους υποδοχής» 2003/9/EΚ ) τους χορηγεί τέτοιου είδους 
πρόσβαση εντός ενός μέγιστου χρονικού ορίου 12 μηνών από τη στιγμή της αίτησής τους, 
εάν δεν έχει ληφθεί σε πρώτο βαθμό απόφαση σχετικά με το αίτημά τους.  Η νέα «οδηγία για 
τους όρους υποδοχής» (οδηγία 2013/33/EΕ), η οποία εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2013 και την 
οποία τα κράτη μέλη οφείλουν να εφαρμόσουν μέχρι τον Ιούλιο του 2015 το αργότερο, θα 
                                               
1 Cedefop |Προβλέψεις δεξιοτήτων  | Στοιχεία που δημοσιεύθηκαν  το 2013.
2 Οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.
3 Οδηγία 2005/36/EΚ, άρθρο 2 παράγραφος 1, άρθρο 2 παράγραφος 2 και άρθρο 3 παράγραφος3.
4 Ειδικό ερωτηματολόγιο του ΕΔΜ υπ' αριθ.  271, «Αναγνώριση επαγγελματικών τίτλων που αποκτήθηκαν 
εκτός της ΕΕ», αιτηθέν την 3η Νοεμβρίου 2010 και καταρτισθέν την 11η Απριλίου 2011.  Διατίθεται στον 
δικτυακό τόπο:http://emn.intrasoft-
intl.com/Downloads/download.do;jsessionid=4E635B648B40C800B023E587F2B35258?fileID=2092
5 Οδηγία 2004/83/EΚ.
6 Οδηγία 2003/109/EΚ.
7 Οδηγία 2009/50/EΚ.
8 Οδηγία 2011/98/EΕ.
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μειώσει το ανώτατο χρονικό όριο σε 9 μήνες από τη στιγμή της αίτησης.  Η Επιτροπή 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να χορηγούν πρόσβαση στην αγορά εργασίας στους αιτούντες 
άσυλο, κατά το νωρίτερο και μέγιστο δυνατό, προκειμένου να διευκολύνουν την 
ενσωμάτωση και την αυτάρκειά τους. 

Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας, καθώς και σε 
εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλικες τα οποία σχετίζονται με την απασχόληση, σε 
επαγγελματική κατάρτιση και σε πρακτική εξάσκηση σε χώρους εργασίας, υπό τους ίδιους 
όρους με αυτούς που ισχύουν για τους ημεδαπούς, σύμφωνα με την οδηγία για το δικαίωμα 
ασύλου (Οδηγία 2004/83/EΚ) . Όσον αφορά τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας, τα 
κράτη μέλη δύνανται επί του παρόντος να λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση της αγοράς 
εργασίας στο κράτος μέλος. Εντούτοις, η νέα οδηγία για το δικαίωμα ασύλου (Οδηγία 
2011/95/EΕ), η οποία εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2011 και την οποία τα κράτη μέλη 
οφείλουν να εφαρμόσουν μέχρι τον Ιανουάριο του 2014 το αργότερο, πρόκειται να 
ευθυγραμμίσει τους όρους πρόσβασης των δικαιούχων επικουρικής προστασίας στην αγορά 
εργασίας, με αυτούς που ισχύουν για τους πρόσφυγες.  

Με βάση τη νέα οδηγία για το δικαίωμα ασύλου, τα κράτη μέλη θα υποχρεωθούν, επίσης, να 
καταβάλλουν προσπάθειες για να διευκολύνουν την πλήρη πρόσβαση των δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας, οι οποίοι δεν μπορούν να παράσχουν τεκμηριωμένα αποδεικτικά 
στοιχεία των τίτλων τους, σε κατάλληλα προγράμματα για την αξιολόγηση, την επικύρωση 
και την πιστοποίηση της προηγούμενης μάθησής τους. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή πιστεύει ότι η προσφάτως θεσπισθείσα νομοθεσία στο πεδίο του ασύλου θα 
συμβάλει, μόλις εφαρμοστεί, στην ανακούφιση των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, 
και ιδίως στην πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά την 
εφαρμογή της εν λόγω νέας και βελτιωμένης νομοθεσίας.


