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Ένταξη των μεταναστών: Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση και
δρομολογεί πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τη σύσταση ομάδας
εμπειρογνωμόνων με θέμα τις απόψεις των μεταναστών

Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2020

Η Επιτροπή ξεκινά σήμερα δημόσια διαβούλευση σε όλη την ΕΕ με σκοπό να συγκεντρώσει
απόψεις σχετικά με νέες δράσεις που θα μπορούσαν να αναληφθούν σε επίπεδο ΕΕ για να προωθηθεί η
ένταξη και η κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών και των ατόμων που προέρχονται από
οικογένειες μεταναστών. Η Επιτροπή δρομολόγησε επίσης πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τη
σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων που θα αποτελείται από άτομα που προέρχονται από
οικογένειες μεταναστών οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη χάραξη και την εφαρμογή πολιτικών για τη
μετανάστευση, το άσυλο και την ένταξη. Η συμμετοχή των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των
προσφύγων έχει ουσιαστική σημασία για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και την καλύτερη
προσαρμογή τους στις επιτόπιες ανάγκες.

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας,
δήλωσε: «Όταν οι άνθρωποι εγκαθίστανται στην Ευρώπη, είναι σημαντικό να απολαύουν των ίδιων
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όπως κάθε άλλος. Η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, τη
στέγαση, την εκπαίδευση και την απασχόληση τους επιτρέπει να αξιοποιήσουν πλήρως τις
δυνατότητές τους. Η ένταξη των μεταναστών είναι προς το συμφέρον όλων, προωθεί ισχυρές και
αρμονικές κοινότητες και προστατεύει από τα δεινά της απομόνωσης και του διαχωρισμού. Μ' αυτή τη
διαβούλευση και την ομάδα εμπειρογνωμόνων θα ζητήσουμε απ' αυτούς που επηρεάζονται
περισσότερο από τις πολιτικές μας να συμμετάσχουν στη χάραξη πολιτικής. Αυτός είναι ο Ευρωπαϊκός
Τρόπος Ζωής».

Η κ. Ίλβα Γιούανσον, επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, δήλωσε: «Η κρίση του κορονοϊού έδειξε και
πάλι ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες συμβάλλουν με κρίσιμο τρόπο στις κοινωνίες μας. Ωστόσο, σε
όλη την Ευρώπη, πολλοί αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά την εξεύρεση στέγης ή την
πρόσβαση στην απασχόληση, την εκπαίδευση ή την υγειονομική περίθαλψη. Πρέπει να εντείνουμε τις
προσπάθειές μας για την ένταξη σε επίπεδο ΕΕ. Καλώ όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως τους
μετανάστες, τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες, να απαντήσουν στη διαβούλευση, ώστε να
μας βοηθήσουν να σχεδιάσουμε μελλοντικές δράσεις ένταξης με τις οποίες να βελτιωθεί η ποιότητα
ζωής και να γίνουν οι κοινωνίες μας πιο συνεκτικές και χωρίς αποκλεισμούς.»

Τόσο με τη διαβούλευση όσο και με την ομάδα εμπειρογνωμόνων, η Επιτροπή επιδιώκει να
συγκεντρώσει συνεισφορές από ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών, μεταξύ των οποίων και εθνικές,
περιφερειακές και τοπικές αρχές, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, κοινωνικοί και οικονομικοί
εταίροι, επιχειρήσεις, πάροχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης, ακαδημαϊκοί κύκλοι, πολιτιστικές και
αθλητικές οργανώσεις, οργανώσεις μεταναστών και ιδιώτες. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα
συμβάλουν στην ανάπτυξη του σχεδίου δράσης για την ενσωμάτωση και την ένταξη που
ανακοινώθηκε στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής.

Η δημόσια διαβούλευση θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ έως τις 21
Οκτωβρίου 2020. Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για συμμετοχή στην ομάδα
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής με θέμα τις απόψεις των μεταναστών θα είναι ανοικτή έως τις 21
Σεπτεμβρίου.
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Η ορθή διαχείριση της μετανάστευσης στην Ευρώπη συμβάλλει στις κοινωνίες, τον πολιτισμό και την
οικονομία μας. Η ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων που προέρχονται από οικογένειες
μεταναστών έχει κρίσιμη σημασία για τις πολιτιστικές ανταλλαγές και τη συνοχή των κοινοτήτων.
Βοηθά επίσης να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις δεξιοτήτων και εργατικού δυναμικού, καθώς και να
τονωθούν οι γενικότερες οικονομικές επιδόσεις. Σήμερα στην ΕΕ, πάρα πολλοί μετανάστες
αντιμετωπίζουν προκλήσεις που σχετίζονται με την ανεργία, την έλλειψη ευκαιριών εκπαίδευσης και
κατάρτισης και την περιορισμένη κοινωνική αλληλεπίδραση εντός των ευρύτερων κοινοτήτων τους —οι
κατάλληλες δημόσιες πολιτικές θα μπορούσαν να μετατρέψουν τις προκλήσεις αυτές σε ευκαιρίες.

Η ευθύνη για τις πολιτικές ένταξης ανήκει κατά κύριο λόγο στα κράτη μέλη. Ωστόσο, η ΕΕ έχει θεσπίσει
ευρύ φάσμα μέτρων με τα οποία παρέχονται κίνητρα και στήριξη στις εθνικές αρχές, αλλά και στις
τοπικές και περιφερειακές αρχές και την κοινωνία των πολιτών, κατά τις προσπάθειές τους για την
προώθηση της ένταξης. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται ειδική χρηματοδότηση και μέσα για την
επίτευξη κοινωνικής και οικονομικής συνοχής μεταξύ των κρατών μελών. Το 2016 η Επιτροπή
δρομολόγησε σχέδιο δράσης για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών, το οποίο περιλαμβάνει
πενήντα δράσεις για την προώθηση της ένταξης.

Η Επιτροπή von der Leyen θα υποβάλει σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση και την ένταξη, η
κατάρτιση του οποίου θα τροφοδοτηθεί με τα αποτελέσματα τόσο της διαβούλευσης όσο και της
ομάδας εμπειρογνωμόνων.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την ενσωμάτωση και την ένταξη των μεταναστών και των ατόμων
που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για συμμετοχή στην ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής με
θέμα τις απόψεις των μεταναστών [link tbc]

Ευρωπαϊκός δικτυακός τόπος για την ένταξη
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