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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ I/A 
της : Προεδρίας 
προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων/ το Συµβούλιο και τους 

αντιπροσώπους των κυβερνήσεων των κρατών µελών 
Θέµα : Συµπεράσµατα του Συµβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των 

κρατών µελών σχετικά µε τις πολιτικές ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
 

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπείες το προαναφερόµενο σχέδιο συµπερασµάτων όπου περιέχεται 

το κείµενο της δήλωσης που εγκρίθηκε από τους Υπουργούς κατά την ευρωπαϊκή υπουργική 

διάσκεψη σχετικά µε την ένταξη, στο Vichy, στις 3-4 Νοεµβρίου 2008. 

 

Η Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων καλείται να εγκρίνει τα συµπεράσµατα αυτά ούτως ώστε 

να µπορέσουν να υποβληθούν προς έγκριση ως σηµείο «Α» στο Συµβούλιο της 27ης-28ης 

Νοεµβρίου 2008. 
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Συµπεράσµατα του Συµβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών µελών 

σχετικά µε τις πολιτικές ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Εκτιµώντας ότι το πρόγραµµα της Χάγης, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 4ης και 

5ης Νοεµβρίου 2004, υπογραµµίζει την ανάγκη µεγαλύτερου συντονισµού των εθνικών πολιτικών 

ένταξης και των πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα αυτό και διευκρινίζει ότι 

οιαδήποτε µελλοντική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εγγράφεται σε ένα πλαίσιο που θα 

βασίζεται σε κοινές βασικές αρχές καθώς και σε σαφείς στόχους και µέσα αξιολόγησης, 

 

Εκτιµώντας ότι αυτή ήταν η προοπτική µε την οποία αφενός οργανώθηκε η πρώτη διάσκεψη των 

αρµόδιων για την ένταξη Υπουργών των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 9, 10 και 11 

Νοεµβρίου 2004 στο Groningue, υπό την Προεδρία των Κάτω Χωρών, και αφετέρου εγκρίθηκαν 

από το Συµβούλιο και τους αντιπροσώπους των κυβερνήσεων των κρατών µελών, στις 19 

Νοεµβρίου 2004, οι κοινές βασικές αρχές στον τοµέα της ένταξης, 

 

Εκτιµώντας ότι η Επιτροπή υπέβαλε την 1η Σεπτεµβρίου 2005 κοινό πρόγραµµα για την ένταξη, το 

οποίο καθορίζει πλαίσιο εργασιών για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, 

 

Εκτιµώντας ότι µε την υπουργική διάσκεψη του Πότσνταµ, που οργανώθηκε κατά τη γερµανική 

Προεδρία στις 10 και 11 Μαΐου 2007, έγινε ένα ακόµη βήµα το οποίο συνέβαλε ιδίως στην έναρξη 

προβληµατισµού σχετικά µε το διαπολιτισµικό διάλογο καθώς και στην προετοιµασία των 

συµπερασµάτων του Συµβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών µελών στις 

12 και 13 Ιουνίου 2007, 

 

Εκτιµώντας ότι µε απόφαση του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 25ης Ιουνίου 2007, 

συστάθηκε ένα νέο χρηµατοδοτικό µέσο, το Ευρωπαϊκό Ταµείο για την Ένταξη, προκειµένου να 

βοηθήσει τα κράτη µέλη να καταρτίσουν και να θέσουν σε εφαρµογή τις πολιτικές ένταξης, 

σύµφωνα µε τις κοινές βασικές αρχές, 

 

Εκτιµώντας ότι η γαλλική Προεδρία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εστίασε τις 

προτεραιότητές της στα ζητήµατα µετανάστευσης και ένταξης, 
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Εκτιµώντας ότι η έγκριση του Ευρωπαϊκού Συµφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο παρέχει 

τη δυνατότητα να σηµειωθεί αποφασιστική πρόοδος για την έγκριση κοινής πολιτικής στους τοµείς 

της µετανάστευσης και του ασύλου και καλεί τα κράτη µέλη να διαµορφώσουν φιλόδοξες πολιτικές 

που θα προωθήσουν την αρµονική ένταξη των µεταναστών, µε τη συνδροµή κοινοτικών µέτρων 

στήριξης, 

 

Εκτιµώντας ότι η οργάνωση της υπουργικής διάσκεψης στο Vichy στις 3 και 4 Νοεµβρίου 2008 

έχει ως στόχο τη µεγαλύτερη σύγκλιση των εννοιών και των πρακτικών των κρατών µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στη συνέχεια των εργασιών που έχουν ήδη αναληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

µε την ευκαιρία, ιδίως, των δύο πρώτων υπουργικών διασκέψεων και στο πλαίσιο του δικτύου των 

εθνικών σηµείων επαφής για την ένταξη, 

 

Εκτιµώντας ότι πρέπει να προαχθούν και να εµβαθυνθούν οι κοινές βασικές αρχές γύρω από τα 

ακόλουθα θέµατα, µεταξύ των διαφόρων σηµαντικών διακυβευµάτων της ενσωµάτωσης: την 

προαγωγή των θεµελιωδών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πορεία ένταξης, την πρόσβαση 

στην απασχόληση και την προώθηση της ποικιλοµορφίας στην απασχόληση, την ενσωµάτωση των 

γυναικών και την εκπαίδευση των παιδιών, το διαπολιτισµικό διάλογο και τις αρχές διακυβέρνησης 

των πολιτικών ένταξης, 

 

Εκτιµώντας ότι η πρώτη από τις κοινές βασικές αρχές υπενθυµίζει ότι "η ενσωµάτωση είναι µια 

δυναµική, αµφίδροµη διαδικασία αµοιβαίας προσαρµογής" µεταξύ των µεταναστών και της 

κοινωνίας υποδοχής, ότι η αρχή αυτή προβάλλει επίσης τον προενεργό χαρακτήρα των πολιτικών 

ένταξης και συνεπάγεται δικαιώµατα και υποχρεώσεις για το µετανάστη καθώς και την ανάγκη 

πραγµατικής προσπάθειας από πλευράς της κοινωνίας υποδοχής, 

 

Εκτιµώντας τις προτάσεις της έκθεσης της Επιτροπής, της 8ης Οκτωβρίου 2008, η οποία 

εκπονήθηκε ενόψει της υπουργικής διάσκεψης για την ένταξη, καθώς και τα συµπεράσµατα του 

Συµβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών µελών της 12ης και 13ης 

Ιουνίου 2007, 
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Εκτιµώντας ότι όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιµετωπίζουν πλέον την πρόκληση 

της ενσωµάτωσης, ακόµη και αν, όπως το υπενθυµίζουν τα συµπεράσµατα της 19ης Νοεµβρίου 

2004, οι σχετικές πολιτικές, που απευθύνονται σε υπηκόους τρίτων χωρών που κατοικούν νοµίµως 

στα κράτη µέλη, µπορεί να διαφέρουν σηµαντικά από το ένα κράτος µέλος στο άλλο, ανάλογα µε 

την ιστορία τους και τη διοικητική τους οργάνωση, και να αφορούν διαφορετικές οµάδες η 

σύνθεση των οποίων µπορεί να ποικίλει από τη µια χώρα στην άλλη, 

 

Εκτιµώντας ότι οι πολιτικές ένταξης εγγράφονται επίσης στη συνολική προσέγγιση των 

µεταναστεύσεων, ότι πρέπει να λαµβάνονται υπόψη σε άλλες πολιτικές, ιδίως τις κοινωνικές 

πολιτικές και τις πολιτικές απασχόλησης, και ότι πρέπει να συνδυάζονται µε τις πολιτικές για την 

καταπολέµηση των διακρίσεων οι οποίες µπορεί να στρέφονται κατά των µεταναστών, 

 

Εκτιµώντας ότι η επιτυχία των πολιτικών αυτών αποτελεί εγγύηση κοινωνικής συνοχής και 

αµοιβαίου εµπλουτισµού για κάθε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

 

Τα κράτη µέλη συµφωνούν να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή, κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή 

των οικείων πολιτικών ένταξης, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητές τους και ανάλογα µε τις εθνικές τους 

κανονιστικές ρυθµίσεις, στα ακόλουθα θέµατα µεταξύ των διαφόρων σηµαντικών διακυβευµάτων 

της ενσωµάτωσης: 

 

1. Προαγωγή των θεµελιωδών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 2008, καλεί τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο 

πλαίσιο της εφαρµογής φιλόδοξων πολιτικών ένταξης, «να δώσουν έµφαση στο σεβασµό των 

ταυτοτήτων των κρατών µελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και των θεµελιωδών αξιών 

τους όπως τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η ελευθερία της γνώµης, η ανεκτικότητα, η ισότητα ανδρών 

και γυναικών και η υποχρέωση σχολικής φοίτησης των παιδιών». Καλεί εξάλλου τα κράτη µέλη να 

λάβουν υπόψη την ανάγκη καταπολέµησης των διακρίσεων που µπορεί να στρέφονται κατά των 

µεταναστών. Πρέπει επίσης να καταπολεµηθούν αποτελεσµατικά οι πράξεις ρατσισµού και 

ξενοφοβίας. Τέλος, πρέπει να επισηµανθεί η σηµασία των αξιών της ελευθερίας της έκφρασης και 

της ελευθερίας του θρησκεύµατος. 
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Σύµφωνα µε το Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ορίζει τις κοινές 

αξίες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να αναβαθµισθούν οι δράσεις για την 

προώθηση και τη διάδοση των εν λόγω αρχών. Θα αναληφθούν εργασίες για τη διαµόρφωση 

βοηθήµατος µε κοινό περιεχόµενο για τα κράτη µέλη όσον αφορά τις ευρωπαϊκές αξίες, που θα 

χρησιµοποιείται κατά τη φάση υποδοχής των µεταναστών, σύµφωνα µε πρακτικές λεπτοµέρειες 

που θα καθορισθούν για κάθε κράτος µέλος, που θα µπορεί να περιλαµβάνει και τις ιδιαίτερες αξίες 

του καθενός τους. 

 

2. Πορεία ένταξης 

Η υποδοχή αποτελεί σηµαντικό στάδιο της πορείας ένταξης, την οποία αρχίζει ο µετανάστης ήδη 

από την άφιξή του και µάλιστα σε ορισµένες περιπτώσεις πριν από την αναχώρησή του, ενώ 

εξακολουθεί να ευρίσκεται στη χώρα καταγωγής του. Οι δράσεις προτεραιότητας που µπορούν να 

διοργανώνονται στο στάδιο της υποδοχής αφορούν κατά πρώτο λόγο την εκµάθηση της γλώσσας, 

της ιστορίας και των θεσµών της κοινωνίας υποδοχής. Τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν 

τους κατάλληλους µηχανισµούς για την απόκτηση αυτών των στοιχειωδών γνώσεων και 

δεξιοτήτων οι οποίες διευκολύνουν την κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική ένταξη του 

µετανάστη.  

 

Η πρόσβαση των µεταναστών στην απασχόληση ανάλογα µε το καθεστώς τους καθώς και στη 

στέγαση, την εκπαίδευση και την υγεία και γενικότερα στο σύνολο των υφιστάµενων δικαιωµάτων 

και των δηµόσιων υπηρεσιών αποτελεί κατά δεύτερο λόγο σηµαντικό διακύβευµα κοινωνικής 

συνοχής. Η πρόσβαση στη στέγαση αντιπροσωπεύει, εν προκειµένω, ιδιαίτερη πρόκληση. Αυτή η 

πρόσβαση στα δικαιώµατα και τις δηµόσιες υπηρεσίες διευκολύνεται στο πλαίσιο µιας πορείας 

ένταξης που πρέπει να εκφράζει την ισορροπία µεταξύ των δικαιωµάτων των µεταναστών και των 

καθηκόντων τους. Η επιτυχία της πορείας αυτής προϋποθέτει ότι οι κοινωνίες υποδοχής και οι 

αρµόδιες δηµόσιες αρχές καθώς και οι ίδιοι οι µετανάστες θα καταβάλουν ουσιαστική προσπάθεια, 

ούτως ώστε να ευνοήσουν τον αµοιβαίο σεβασµό. 

 

Εξάλλου, όσον αφορά τους µετανάστες που είναι γονείς, είναι θεµελιώδους σηµασίας να έχουν 

καλύτερη γνώση του σχολικού θεσµού. Προς τούτο, µπορούν να προταθούν στους γονείς 

πληροφορίες ή κατάρτιση για να εξοικειωθούν µε το σχολικό θεσµό και τα σχολικά προγράµµατα 

και κατ' αυτόν τον τρόπο να είναι σε θέση να παρέχουν καλύτερη πλαισίωση στη σχολική πορεία 

των παιδιών τους. Οι ενώσεις, συµπεριλαµβανοµένων των ενώσεων µεταναστών, και οι παράγοντες 

της κοινωνίας των πολιτών καλούνται να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην πλαισίωση αυτή. 
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3. Πρόσβαση στην απασχόληση και προώθηση της ποικιλοµορφίας 

 

Τα κράτη µέλη, βασιζόµενα στην ευρωπαϊκή στρατηγική απασχόλησης, στη σχετική κοινοτική 

νοµοθεσία και στο ανανεωµένο κοινωνικό θεµατολόγιο, πρέπει να διευκολύνουν την πρόσβαση 

των µεταναστών στην απασχόληση, αρκεί τα δικαιώµατά τους για την πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας να τηρούν τόσο τις κοινοτικές όσο και τις εθνικές ρυθµίσεις στον τοµέα αυτό. 

 

Θα µπορούν να αναπτυχθούν δράσεις εξατοµικευµένης στήριξης µε στόχο την απασχόληση καθώς 

και δράσεις για την προαγωγή της ποικιλοµορφίας στον κόσµο της εργασίας, η επιτυχία των 

οποίων θα απαιτεί επίσης τη συµµετοχή των εργοδοτών και των κοινωνικών εταίρων. Οι δράσεις 

επαγγελµατικής κατάρτισης ευνοούν επίσης την ένταξη, και µπορούν να εγγραφούν στο πλαίσιο 

δια βίου µάθησης. 

 

Η πρόσβαση στην απασχόληση συνιστά καθοριστικό στάδιο της πορείας ένταξης. Η φάση 

υποδοχής των νεοαφικνουµένων προσφέρεται συνεπώς ιδιαίτερα για την εκτέλεση δράσεων µε 

στόχο την καλύτερη κατανόηση των προσόντων και της επαγγελµατικής πείρας που διαθέτουν ήδη 

και ιδίως την καλύτερη αναγνώρισή τους καθώς και για τον προσανατολισµό των µεταναστών προς 

τους τοµείς αναπτυσσόµενης απασχόλησης και δραστηριοτήτων. 

 

Για την επιτάχυνση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας µπορεί να αποδειχθούν χρήσιµοι 

προτρεπτικοί µηχανισµοί που θα προορίζονται για τους µετανάστες. 

 

∆ράσεις για τη στήριξη της δηµιουργίας επιχειρήσεων καθώς και προγράµµατα εξατοµικευµένης 

παρακολούθησης ή δράσεις καθοδήγησης ή κηδεµονίας, µε την πρωτοβουλία επιχειρήσεων ή 

δοµών της κοινωνίας των πολιτών, συµβάλλουν επίσης στη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης 

των µεταναστών. 

 

Είναι επίσης σκόπιµο να παροτρύνουν οι δηµόσιες αρχές τους εργοδότες να διαµορφώσουν και να 

χρησιµοποιήσουν εργαλεία που να ευνοούν την ισότητα των ευκαιριών και την προαγωγή της 

ποικιλοµορφίας, τόσο κατά την πρόσληψη όσο και σε όλα τα στάδια της σταδιοδροµίας, και να 

αναβαθµίσουν την πρακτική αυτή. Εργαλεία όπως ο χάρτης ή η επισήµανση της ποικιλοµορφίας, 

που έχουν υιοθετηθεί από διάφορα κράτη µέλη και απορρέουν από συντονισµένη προσέγγιση 

µεταξύ του κράτους, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών εταίρων και του 

επιχειρηµατικού κόσµου, σηµατοδοτούν επίσης τη δέσµευση των εργοδοτών να ακολουθούν 

προσέγγιση πρόληψης των διακρίσεων, µε ταυτόχρονη δυνατότητα εξακρίβωσης της 

αποτελεσµατικότητας των λαµβανόµενων µέτρων. 



 

 

15251/08  ΣΜ/απ 7 
 DG H 1 B   EL 

4. Ένταξη των γυναικών και εκπαίδευση των παιδιών 

 

Οι γυναίκες αποτελούν στα περισσότερα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σηµαντικό ποσοστό 

των νέων µεταναστών. ∆εδοµένου ότι διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία ένταξης, 

ιδίως των οικογενειών και των τέκνων τους, αλλά ότι είναι επίσης εκτεθειµένες σε µεγαλύτερο 

κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισµού, διακρίσεων ή ακόµη και βίας, πρέπει να αποτελούν πρωταρχικό 

στόχο των πολιτικών ένταξης. 

 

Κατά συνέπεια, οι γυναίκες πρέπει να επωφελούνται συστηµατικά από όλα τα προγράµµατα 

υποδοχής που προορίζονται για το σύνολο των µεταναστών αλλά επίσης, ανάλογα µε τις ανάγκες 

τους, από ειδικές δράσεις που θα ευνοούν την αυτονοµία τους στην κοινωνία, τις δυνατότητές τους 

αφενός, για πρόσβαση στην κατάρτιση και/ ή την απασχόληση καθώς και τη γνώση των 

δικαιωµάτων τους στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, ιδίως της γενικής αρχής της ισότητας ανδρών και 

γυναικών, και, αφετέρου, για τη συµµετοχή τους στο δηµόσιο βίο. 

 

Η αποτελεσµατικότητα των πολιτικών αυτών συνεπάγεται επίσης την ευαισθητοποίηση του 

συνόλου των µεταναστών. 

 

Στο πλαίσιο των πολιτικών µε στόχο την προαγωγή των δικαιωµάτων της γυναίκας, οι διακρίσεις 

και η βία που µπορεί να υποστούν οι µεταναστεύουσες γυναίκες, που είναι τελείως αντίθετες προς  

τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτούν ιδιαίτερη επαγρύπνηση και την ανάληψη ειδικών 

δράσεων. Καταστάσεις όπως η πολυγαµία, ο ακρωτηριασµός των γεννητικών οργάνων, οι 

καταναγκαστικοί γάµοι ή η αποποµπή πρέπει να καταπολεµούνται και να αποτελούν το αντικείµενο 

προληπτικών δράσεων και κυρώσεων. 

 

Εξάλλου, η εκπαίδευση των τέκνων µεταναστών πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα ήδη από την 

άφιξή τους στη χώρα υποδοχής, πράγµα το οποίο συνεπάγεται την ανάπτυξη σχολικών µηχανισµών 

προσαρµοσµένων στις ανάγκες τους, όπως υπογραµµίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Πράσινη 

Βίβλο της, της 9ης Ιουλίου 2008, µε τίτλο: "Μετανάστευση και κινητικότητα: προκλήσεις και 

ευκαιρίες για τα εκπαιδευτικά συστήµατα της ΕΕ". Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη 

γλωσσική στήριξη για µια προσαρµοσµένη εκµάθηση της γλώσσας και να προληφθούν οι κίνδυνοι 

εγκατάλειψης της σχολικής φοίτησης και ακατάλληλου προσανατολισµού. 
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5. Ο διαπολιτισµικός διάλογος στην υπηρεσία της ενσωµάτωσης 

 

Τα κράτη µέλη αποφασίζουν να εφαρµόσουν το µηχανισµό που παρουσιάζεται στην έκθεση την 

οποία εκπόνησε η Γερµανία1, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου και των 

αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών µελών, της 12ης/13ης Ιουνίου 2007. 

 

Στην έκθεση αυτή συνιστάται κατ' αρχάς να καθιερωθεί µηχανισµός τακτικής ανταλλαγής πείρας 

και βέλτιστων πρακτικών σε θέµατα διαπολιτισµικού διαλόγου, το θέµα του οποίου, το 2008, που 

ήταν αφιερωµένο στο θέµα αυτό, κατέδειξε γενικά όλη τη σηµασία του. 

 

 Ο εν λόγω µηχανισµός θα βασισθεί κατά κύριο λόγο στις υπάρχουσες δοµές και ιδίως στο δίκτυο 

εθνικών σηµείων επαφής για την ένταξη, που θα αφιερώνει κάθε έτος ειδική συνεδρίαση στο 

διαπολιτισµικό διάλογο. 

 

Εξάλλου, ειδικές συνεδριάσεις περιορισµένης σύνθεσης, στις οποίες θα συµµετέχουν τα 

ενδιαφερόµενα κράτη µέλη, θα διοργανώνονται τακτικά όσον αφορά συγκεκριµένα θέµατα, µε 

πρωτοβουλία εθελοντικά προσφερόµενων κρατών µελών, που θα αναλαµβάνουν επίσης την 

εκπόνηση σχετικών εκθέσεων προς τα εθνικά σηµεία επαφής για την ένταξη. 

 

Ως ανταπόκριση εξάλλου στη ζητούµενη καθιέρωση ευέλικτης διαδικασίας που θα επιτρέπει, σε 

εθελοντική βάση, την αντιµετώπιση των διαπολιτισµικών προβληµάτων ή συγκρούσεων που θα 

είχαν ενδεχοµένως διακρατική διάσταση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτείνεται 

στην περίπτωση αυτή να διαδραµατίζουν τα εθνικά σηµεία επαφής για την ένταξη ρόλο «σηµείων 

επαφής έκτακτης ανάγκης». Ο καθένας θα πληροφορεί µε τον τρόπο αυτό τα κράτη µέλη για κάθε 

πρόβληµα ή ανησυχία που έχει ανακύψει στη χώρα του και ενδέχεται να έχει αντίκτυπο σε άλλα 

κράτη µέλη, θα αναφέρει τα ληφθέντα µέτρα και θα προσδιορίζει την αρµόδια διοίκηση. Τα σηµεία 

επαφής θα επιτρέπουν κατ' αυτόν τον τρόπο, εφόσον προκύπτει ανάγκη, αποτελεσµατικές επαφές 

µεταξύ των αρµόδιων αρχών των διάφορων ενδιαφερόµενων κρατών µελών. 

 

Οι προαναφερόµενες ειδικές συνεδριάσεις θα µπορούν επίσης να αποτελούν κατάλληλο πλαίσιο 

για την πρόληψη των διαπολιτισµικών προκλήσεων και τη µακροπρόθεσµη αντιµετώπισή τους 

µέσω ανάλυσης και αξιολόγησης των καταστάσεων που έχουν προκύψει. 

 

                                                 
1  Έγγρ. 14391/08 MIGR 89 SOC 605. 
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6. ∆ιακυβέρνηση των πολιτικών ένταξης 

 

Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων κάθε κράτους µέλους και της εσωτερικής του οργάνωσης, η 

διακυβέρνηση των πολιτικών ένταξης προϋποθέτει την ανάπτυξη οργάνων και εργαλείων διαλόγου 

καθώς και ανταλλαγών βέλτιστων πρακτικών, σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στο επίπεδο κάθε 

κράτους µέλους. Με την προοπτική αυτή, υπενθυµίζεται ότι το δίκτυο εθνικών σηµείων επαφής για 

την ένταξη διαδραµατίζει ουσιαστικό ρόλο. Στο πλαίσιο του δικτύου αυτού, µπορούν να 

αναληφθούν εργασίες στο επίπεδο οµάδας περιορισµένης σύνθεσης από ορισµένα ιδιαίτερα 

ενδιαφερόµενα κράτη µέλη για τη διεξαγωγή προβληµατισµού όσον αφορά ειδικά θέµατα που 

συνδέονται µε την ένταξη. 

 

Μετά την ανακοίνωση σχετικά µε το κοινό πρόγραµµα για την ένταξη, η Επιτροπή σχεδίασε 

ιστότοπο για την ένταξη ο οποίος θα αποτελεί κοινή πλατφόρµα ανταλλαγών για θέµατα ένταξης 

και προέβλεψε ένα ευρωπαϊκό φόρουµ για την ένταξη, ώστε οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών, 

ιδίως του εθελοντικού τοµέα, να µπορούν να συµβάλλουν στον εµπλουτισµό των πολιτικών 

ένταξης. 

 

Η πολιτική ένταξης πρέπει επίσης να είναι σε θέση, σε κάθε κράτος µέλος, να στηρίζεται σε µια 

συνολική στρατηγική για τη διασύνδεση µεταξύ των διαφόρων σχετικών δηµόσιων πολιτικών. 

 

Η πολιτική ένταξης πρέπει επίσης να έχει ως στόχο την καλύτερη σύνδεση του επιπέδου της 

σύλληψης και αξιολόγησης των πολιτικών µε το υπο-κρατικό επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης, 

ιδίως τις πόλεις, που διαδραµατίζουν ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη του κοινωνικού δεσµού 

εγγύτητας που επιτρέπει την καλύτερη συµµετοχή των µεταναστών στην τοπική ζωή. 

 

Τέλος η αξιολόγηση των πολιτικών ένταξης πρέπει να συνιστά προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Πρέπει να αποτελεί το αντικείµενο τακτικών ανταλλαγών τόσο ως προς τη µέθοδο όσο και 

ως προς τα αποτελέσµατα και να εκφράζεται µε τη διαµόρφωση δεικτών. Καλείται η Επιτροπή να 

υποβάλει κάθε χρήσιµη πρόταση εν προκειµένω, µεταξύ άλλων σε σχέση µε τις διατάξεις που 

συνδέονται µε την παρακολούθηση της εφαρµογής του ευρωπαϊκού συµφώνου για τη 

µετανάστευση και το άσυλο. 
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7. ∆εσµεύσεις και συνέχεια που θα δοθεί στην υπουργική διάσκεψη του Vichy 

 

α) Με βάση τις αρχές που διακηρύσσονται από τη δήλωση αυτή και λαµβανοµένων υπόψη 

των ιδιαιτεροτήτων και των αρµοδιοτήτων τους, τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη τα διδάγµατα που έχουν αντληθεί από τις µέχρι 

τούδε δράσεις, τις συµβολές και τις ελλείψεις τους, συµφωνούν να προωθήσουν τις 

ακόλουθες δράσεις, ενόψει της προσεχούς υπουργικής διάσκεψης: 

 
• ενηµέρωση των νεοαφικνούµενων µεταναστών, σύµφωνα µε τα ισχύοντα σε κάθε 

κράτος µέλος, όσον αφορά τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες 

παραπέµπει ο χάρτης θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς 

και όσον αφορά τις ιδιαίτερες αξίες εκάστου κράτους µέλους, 

 
• γνωστοποίηση του ιστοτόπου της Επιτροπής που αφορά την ένταξη, 

 
• υποστήριξη, σύµφωνα µε τους ιδιαίτερους κανόνες τους, των κυρίων σταδίων και 

διαστάσεων της πορείας ένταξης των µεταναστών που δέχονται, δίνοντας 

ιδιαίτερη σηµασία στις δράσεις υπέρ των νεαρών µεταναστών, 

 
• µεγαλύτερη προώθηση και αξιοποίηση του ρόλου των ενώσεων, ιδίως των 

ενώσεων µεταναστών και της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και του ρόλου των 

ιδίων των µεταναστών, στη διαδικασία ένταξης, 

 
• ανάπτυξη των µέσων που θα επιτρέψουν τη διευκόλυνση της πρόσβασης των 

µεταναστών στην απασχόληση, σύµφωνα µε τους σχετικούς κανόνες που ισχύουν 

σε κάθε κράτος µέλος, 

 

• θέση σε εφαρµογή ή διαµόρφωση των µηχανισµών που ενθαρρύνουν τον 

ουσιαστικό συνυπολογισµό της ποικιλοµορφίας στον κόσµο της εργασίας καθώς 

και την καταπολέµηση των διακρίσεων, 

 

• ενίσχυση των µηχανισµών πληροφόρησης, πρόληψης και, ενδεχοµένως, 

καταστολής των πράξεων διάκρισης ή βίας που µπορεί να υποστούν οι 

µεταναστεύουσες γυναίκες, 
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• υποστήριξη της πρωτοβουλίας της Γερµανίας για την οργάνωση, το 2009, διάσκεψης 

για την αξιολόγηση των πολιτικών ένταξης και για τη διαµόρφωση δεικτών. 

 

Τα υφιστάµενα κοινοτικά ταµεία, και ιδίως το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ένταξης, θα κινητοποιηθούν 

υπέρ των δράσεων αυτών, τηρουµένων των κανόνων λειτουργίας τους. 

 

β) Τα εθνικά σηµεία επαφής, µε τη στήριξη της Επιτροπής, καλούνται, από πλευράς τους, να 

προσανατολίσουν κατά προτεραιότητα τις εργασίες τους προς τα ακόλουθα ζητήµατα: 

 

• κατάρτιση βοηθήµατος µε κοινό περιεχόµενο για τα κράτη µέλη σχετικά µε τις 

ευρωπαϊκές αξίες, που θα χρησιµοποιηθεί κατά τη φάση υποδοχής των µεταναστών 

σύµφωνα µε πρακτικές λεπτοµέρειες που θα καθορισθούν από κάθε κράτος µέλος, 

 

• κατάρτιση ευρωπαϊκών ενοτήτων οι οποίες, λαµβανοµένων υπόψη των εµπειριών που 

έχουν αποκτηθεί σε εθνικό επίπεδο και στην προέκταση της σύνταξης του εγχειριδίου 

για την ένταξη, το οποίο εκπόνησε η Επιτροπή, θα µπορέσουν να χρησιµεύσουν ως 

πλαίσιο αναφοράς για εισαγωγικά µαθήµατα και µαθήµατα γλώσσας, τη συµµετοχή της 

κοινωνίας υποδοχής, τη συµµετοχή του µετανάστη στην τοπική ζωή και διάφορες άλλες 

πτυχές της διαδικασίας ένταξης, 

 

• συνέχιση των εργασιών για την πρόσληψη των µεταναστών και της νόµιµης 

µετανάστευσης από την κοινή γνώµη, 

 

• κατάρτιση καταλλήλων δεικτών αναφοράς που θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 

την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των πολιτικών ένταξης. 

 

γ) Η Επιτροπή καλείται να εκπονήσει έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή των δράσεων αυτών και 

σχετικά µε την πρόοδο των εργασιών που έχουν αναληφθεί από το δίκτυο εθνικών σηµείων 

επαφής ενόψει της προσεχούς υπουργικής διάσκεψης για την ένταξη, που θα οργανωθεί από 

την Ισπανία το 2010. 

 

 

_____________________ 


