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Αξιολογηση και συστασεις 

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια ιστορική πρόκληση καθώς εκτυλίσσεται 

η προσφυγική κρίση… 

Το 2015, ο αριθμός των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο που 

εισήλθαν στην Ευρώπη έφθασε σε πρωτοφανή επίπεδα, ξεπερνώντας το ένα 

εκατομμύριο – και τις 180.000 μόνο τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2016. 

Η Ευρώπη έχει τόσο την ικανότητα όσο και την εμπειρία για να 

αντεπεξέλθει στην πρόκληση, ωστόσο οι πρωτοφανείς αυτοί αριθμοί σε 

τόσο σύντομο χρονικό διάστημα έχουν ασκήσει έντονες πιέσεις στις 

υποδομές της. Επίσης, είχαν τεράστιο αντίκτυπο στην κοινή γνώμη, η οποία 

παραμένει πολύ ευαίσθητη σε ζητήματα προσφύγων και μεταναστών. Ως εκ 

τούτου, η προσοχή της πολιτικής έχει επικεντρωθεί κυρίως στην 

αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης.  

… θα πρέπει όμως να συνεχίσει να βελτιώνει το πλαίσιό της για τη

μετανάστευση εργατικού δυναμικού, ώστε να είναι σε θέση να 

ανταποκριθεί στις επερχόμενες προκλήσεις 

Η μετανάστευση για ανθρωπιστικούς λόγους δεν αναλογεί στο 

μεγαλύτερο τμήμα της μετανάστευσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). 

Ούτε μπορεί να αντικαταστήσει τις προαιρετικές και επιλεκτικές διαύλους 

της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού, μέσω των οποίων οι εργοδότες 

αναμένεται να συμπληρώνουν τις μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες μιας 

ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας όπου ο ενεργός πληθυσμός μειώνεται και οι 

σημαντικές ελλείψεις σε δεξιότητες ενδέχεται να αυξηθούν στο άμεσο 

μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό, το ερώτημα παραμένει αν η Ευρώπη 

εξακολουθεί να είναι ελκυστική για τα ταλέντα και ποιο ρόλο μπορούν να 

διαδραματίσουν οι πολιτικές της ΕΕ για να ενισχύσουν την ελκυστικότητά 

της.  
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτελεί σημαντικό προορισμό 

μεταναστών… 

Η ΕΕ υποδέχεται περισσότερους μετανάστες από οποιαδήποτε 

μεμονωμένη χώρα υποδοχής του ΟΟΣΑ – το ήμισυ όλων των 

καταγεγραμμένων ροών προς τον ΟΟΣΑ διοχετεύεται στα κράτη-μέλη της 

ΕΕ (χώρες-μέλη ΕΕ & ΟΟΣΑ). Τόσο το 2013 όσο και το 2014, οι ροές 

μόνιμων μεταναστών από τρίτες χώρες προς τις χώρες-μέλη ΕΕ & ΟΟΣΑ 

διαμορφώθηκαν σε περίπου 1 εκατομμύριο. Παρόλο που οι αριθμοί 

μειώνονται από το 2007, παραμένουν συγκρίσιμοι με τους αριθμούς των 

μεταναστών προς τις ΗΠΑ. Ο συνολικός πληθυσμός των μεταναστών, 

αντιθέτως, αυξάνεται: την περίοδο 2000-2010, οι ενήλικοι που έχουν 

γεννηθεί εκτός της ΕΕ αυξήθηκαν ως ποσοστό του πληθυσμού στα 15 μόνο 

κράτη-μέλη της ΕΕ (ΕΕ-15) κατά 42% και πλέον, με αποτέλεσμα να 

ξεπεράσουν τα 30 εκατομμύρια και να αντιστοιχούν στο ένα τρίτο όλων των 

μεταναστών στις χώρες του ΟΟΣΑ. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών ηλικίας 15 

έως 64 ετών που διαμένουν στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 12% μεταξύ 2006 και 

2015.  

… όμως μικρό μόνο μέρος των εισερχομένων φθάνουν ως εργαζόμενοι 

μετανάστες ή για εργασιακούς σκοπούς… 

Εργαζόμενοι μετανάστες είναι περίπου ένας στους τρεις νέους 

μετανάστες στην ΕΕ, ενώ οι οικογενειακοί μετανάστες αναλογούν σε 

μεγαλύτερο μερίδιο. Στην πλειονότητά τους, οι εργαζόμενοι μετανάστες 

συγκεντρώνονται σε λίγες μόνο χώρες της ΕΕ (Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο 

Βασίλειο) και κυρίως σε εκείνες όπου οι πολιτικές για τη μετανάστευση 

εργατικού δυναμικού δεν επιβάλλουν ελάχιστα κριτήρια εκπαιδευτικού 

επιπέδου ή δεξιοτήτων (νότια Ευρώπη), σε αντίθεση με χώρες του ΟΟΣΑ 

στις οποίες οι οικονομικοί μετανάστες μεταβαίνουν μέσα από 

συγκεκριμένους διαύλους με σκοπό τη μόνιμη εγκατάστασή τους 

(Αυστραλία, Καναδάς και Νέα Ζηλανδία), οι οποίες επιβάλλουν αυστηρά 

κριτήρια. Εντούτοις, το μερίδιο των εργαζόμενων μεταναστών στις 

συνολικές μεταναστευτικές ροές είναι μεγαλύτερο στις χώρες της ΕΕ από 

ό,τι στις ΗΠΑ. Συνολικά, μεγαλύτερο ιστορικά μερίδιο των μεταναστών 

στην ΕΕ είναι μετανάστες για οικογενειακούς και ανθρωπιστικούς λόγους 

από ό,τι σε παραδοσιακές χώρες εγκατάστασης μεταναστών. 

… ενώ το συνολικό μερίδιο και οι σχετικές εισροές είναι μικρότερες 

από ό,τι σε άλλες ανταγωνίστριες χώρες υποδοχής του ΟΟΣΑ 

Οι μετανάστες από τρίτες χώρες αντιστοιχούν στο 4% του συνολικού 

ενεργού πληθυσμού της ΕΕ ηλικίας 15 έως 64 ετών, μερίδιο που αναλογεί 
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σε λιγότερο από το ήμισυ του αντίστοιχου μεριδίου στις ΗΠΑ και ακόμη 

μικρότερο σε σύγκριση με τον Καναδά, την Αυστραλία και τη Νέα 

Ζηλανδία. Ωστόσο, αναλογικά προς τον πληθυσμό της, η ΕΕ υποδέχθηκε 

ροές συγκρίσιμες με αυτές των ΗΠΑ (0,3% του πληθυσμού της), αλλά πολύ 

χαμηλότερες από τον Καναδά, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. 

Η ΕΕ προσελκύει μετανάστες από ένα ευρύ φάσμα χωρών, αλλά είναι 

περισσότερο ελκυστική για όσους προέρχονται από τις γειτονικές της 

χώρες… 

Πολλές μεγάλες χώρες της Ασίας – Ινδία, Κίνα και Φιλιππίνες – είναι 

πηγή διεθνών μεταναστευτικών ροών προς τις χώρες του ΟΟΣΑ. Οι 

μετανάστες στην ΕΕ, ωστόσο, προέρχονται από ένα πιο ευρύ φάσμα χωρών 

καταγωγής, ιδίως από ευρωπαϊκές χώρες εκτός της ΕΕ και από την Αφρική, 

διότι μεγάλο μέρος των μεταναστών θεωρούν την ΕΕ ελκυστικό προορισμό. 

Σύμφωνα με διεθνή έρευνα της Gallup, 23% των δυνάμει μεταναστών 

αναφέρουν ως προορισμό τους τις χώρες της ΕΕ και παρόμοιο ποσοστό 

αναφέρει τις ΗΠΑ. Ωστόσο, οι δυνάμει μετανάστες από γειτονικές περιοχές 

της Ευρώπης και της Αφρικής είναι πιθανότερο να αναφέρουν την ΕΕ ως 

τον επιθυμητό τους προορισμό.  

… που δεν είναι πάντα οι πιο ειδικευμένοι 

Η ΕΕ προσελκύει λιγότερους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

από ό,τι άλλες χώρες υποδοχής του ΟΟΣΑ, ενώ δέχεται μόλις το 30% των 

αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έναντι 47% των μεταναστών με 

χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Η τελευταία αυτή κατηγορία στις χώρες του 

ΟΟΣΑ συγκεντρώνεται ολοένα περισσότερο στην ΕΕ: μεταξύ 2000 και 

2010, το μερίδιο όλων των μεταναστών χαμηλού μορφωτικού επιπέδου που 

ζουν στις χώρες της ΕΕ-15 αυξήθηκε από 36% σε 45%. Το χαμηλότερο 

μορφωτικό επίπεδο και το υψηλότερο ποσοστό μεταναστών για 

ανθρωπιστικούς λόγους στην ΕΕ σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες 

υποδοχής του ΟΟΣΑ συμβάλουν στο χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης 

των μεταναστών. Το 2014, για παράδειγμα, το ποσοστό απασχόλησης των 

μεταναστών στις χώρες της ΕΕ-15 ήταν χαμηλότερο κατά 10 εκατοστιαίες 

μονάδες και πλέον από αυτό των χωρών του ΟΟΣΑ που δεν ανήκουν στην 

ΕΕ. Ωστόσο, οι μετανάστες που έφθασαν πρόσφατα στην ΕΕ έχουν 

υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο από ό,τι όσοι είχαν φθάσει προηγουμένως. 

Το 2000, η ΕΕ φιλοξενούσε μικρότερο ποσοστό ατόμων με δίπλωμα 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ των πρόσφατων μεταναστών από ό,τι 

οι ΗΠΑ (21% έναντι 27%). Η διαφορά αυτή γεφυρώθηκε το 2010, όταν τα 

ποσοστά αυτά ήταν συγκρίσιμα (34% έναντι 33%). Αυτό έρχεται σε 

αντίθεση με την πρόθεση μετανάστευσης που καταγράφεται στη διεθνή 
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έρευνα της Gallup, όπου μεγαλύτερο ποσοστό αποφοίτων δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (27%) αναφέρουν την ΕΕ ως επιθυμητό προορισμό σε 

σύγκριση με τις ΗΠΑ (21%) ή άλλες χώρες του ΟΟΣΑ (24%).  

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν δημιουργήσει πλαίσια για τη 

μετανάστευση εργατικού δυναμικού προκειμένου να ανταγωνιστούν 

άλλες χώρες υποδοχής του ΟΟΣΑ… 

Η πολιτική για τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού σε επιμέρους 

κράτη-μέλη της ΕΕ είναι προϊόν εθνικών πολιτικών που αναπτύχθηκαν τις 

προηγούμενες δεκαετίες και ενεργοποιήθηκαν από διαφορετικούς εθνικούς 

στόχους. Εντούτοις, υπάρχει σύγκλιση όλων των κρατών-μελών της ΕΕ ως 

προς την ανάγκη να προσελκύσουν ταλέντα, συμπεριλαμβανομένων 

φοιτητών από τρίτες χώρες. Σχεδόν καμία χώρα της ΕΕ δεν χρησιμοποιεί τη 

μετανάστευση ως μέρος μιας γενικότερης δημογραφικής στρατηγικής ή ως 

κεντρικό στοιχείο της ανάπτυξης του εργατικού δυναμικού της, παρόλο που 

ορισμένες αναγνωρίζουν τη συμβολή της. Κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ 

καυχιέται για το δικό του συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των 

ανταγωνιστών του για να προσελκύσει ειδικευμένα άτομα από το εξωτερικό 

και ορισμένα επωφελούνται από τους ιστορικούς δεσμούς τους με τρίτες 

χώρες που διαμορφώνουν τις μεταναστευτικές ροές. 

… ωστόσο, παρά την όποια σύγκλιση ως προς την πολιτική τους, έχουν 

διαμορφώσει μια πολυάριθμες προσεγγίσεις με διαφορετικές 

επιπτώσεις στις εισροές 

Ενώ τα κράτη-μέλη της ΕΕ αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις και 

έχουν – τουλάχιστον ορισμένους – κοινούς στόχους, υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές ως προς τα κριτήρια που εφαρμόζουν για την εισδοχή των 

μεταναστών – ιδίως όπου δεν έχουν εναρμονιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο – 

και τα μέσα που χρησιμοποιούν για τη διαχείριση των ροών. Πολλά κράτη-

μέλη επιβάλουν προϋποθέσεις εκπαίδευσης, απασχόλησης ή μισθού, οι 

οποίες ενδέχεται να αποτελούν φραγμό για τις προσλήψεις, ενώ άλλες 

διαχειρίζονται τη μετανάστευση ως επί το πλείστον μέσω ποσοτικών ορίων 

ή μέσω του αποδεκτού όγκου εισερχόμενων μεταναστών από τρίτες χώρες. 

Ωστόσο, κάποιες άλλες στηρίζονται σε εξετάσεις για την είσοδο στην αγορά 

εργασίας ή εμπιστεύονται την αυτορρύθμιση της ίδιας της αγοράς εφόσον 

τηρούνται οι προϋποθέσεις. Μια σειρά κρατών-μελών αρνούνται την 

πρόσβαση σε όλους τους λιγότερο ειδικευμένους μετανάστες εργαζόμενους, 

ενώ άλλοι τους δέχονται μόνο για εποχικές δραστηριότητες. Το θεσμικό 

πλαίσιο για τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού, καθώς και η κατάσταση 

στην αγορά εργασίας ποικίλουν επίσης μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Τα διαφορετικά πλαίσια πολιτικής εξηγούν εν μέρει γιατί μόλις λίγα κράτη-
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μέλη της ΕΕ αντιστοιχούν στο μεγαλύτερο όγκο των αδειών εργασίας που 

εκδίδονται – πιο συγκεκριμένα, οι τρεις πρώτες, Ιταλία, Ισπανία και 

Ηνωμένο Βασίλειο, εκδίδουν το ήμισυ και πλέον του συνόλου των αδειών 

εργασίας. Πέραν τούτου, σε αντίθεση με παραδοσιακές χώρες μόνιμης 

εγκατάστασης του ΟΟΣΑ που θεσπίζουν στόχους ή ποσοστώσεις για τους 

εισερχόμενους μετανάστες, παρατηρείται έντονη μεταβλητότητα από χρόνο 

σε χρόνο ως προς τις ροές. Από το 2010 και έπειτα, οι ροές έχουν μειωθεί 

κατά το ήμισυ. Ως εκ τούτου, οι ροές μεταναστών εργαζομένων στα κράτη-

μέλη της ΕΕ είναι λιγότερο σταθερές σε σύγκριση με άλλες χώρες υποδοχής 

του ΟΟΣΑ.  

Οι χώρες της ΕΕ έχουν συμφωνήσει ότι μπορούν να επιτύχουν 

περισσότερα μέσα από τη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ  

Η ΕΕ εκπονεί κοινούς κανόνες για ορισμένες κατηγορίες υπηκόων 

τρίτων χωρών από τη Συμφωνία του Άμστερνταμ του 1999. Η Συνθήκη της 

Λισαβόνας του 2009 κατοχυρώνει τη συμφωνία των κρατών-μελών της ΕΕ 

ότι ορισμένοι στόχοι μπορούν να υποστηρίζονται και συμπληρώνονται από 

ενωσιακές πρωτοβουλίες και καθιστά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

συννομοθέτη στο πεδίο της νόμιμης μετανάστευσης. Η κοινή 

μεταναστευτική πολιτική αφορά τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής, 

συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων και δικαιωμάτων. Σε πολιτικό επίπεδο, η 

υποστήριξη είναι ιδιαίτερα ισχυρή για την ανάληψη κοινής δράσης με 

σκοπό να καταστεί η ΕΕ πιο ελκυστική για υπηκόους τρίτων χωρών υψηλής 

ειδίκευσης. Η τελική απόφαση για την εισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών 

εναπόκειται, εντούτοις, στις επιμέρους χώρες, οι οποίες μπορούν να θέσουν 

όρια στις αρχικές εισόδους όσων μεταναστεύουν για οικονομικούς λόγους. 

Τρεις χώρες της ΕΕ δεν έχουν υποχρέωση συμμετοχής σε αυτά τα μέτρα, 

μέσα από μια γενικευμένη δυνατότητα μη εφαρμογής (opt-out) στο πεδίο 

αυτό (Δανία) ή το δικαίωμα προαιρετικής συμμετοχής (opt-in) κατά 

περίπτωση (Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία). 

Τα κύρια νομοθετικά εργαλεία είναι Οδηγίες… 

Η ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ έχει γίνει μέσα από μια σειρά 

Οδηγιών που προτάθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίθηκαν 

από το Συμβούλιο της ΕΕ και, μετά το 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Οι Οδηγίες μεταφέρονται στο εθνικό δίκαιο και εφαρμόζονται από κάθε 

κράτος-μέλος. Οι περισσότερες Οδηγίες έχουν βασιστεί σε υφιστάμενες 

πρακτικές και κατηγορίες, εναρμονίζοντάς τις και θεσπίζοντας ελάχιστες 

προδιαγραφές. Οι βασικές Οδηγίες για τη διαχείριση της μετανάστευσης για 

εργασιακούς σκοπούς καλύπτουν ερευνητές και εργαζόμενους υψηλής 

ειδίκευσης (η Οδηγία για τη μπλε κάρτα), μια ενιαία άδεια διαμονής που 
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συνδυάζει τίτλο διαμονής με απασχόληση και εναρμονίζει ορισμένα 

δικαιώματα, τους εποχικούς μετανάστες και τις ενδοεπιχειρησιακές 

μεταθέσεις. Καθεμιά από τις Οδηγίες αυτές απαιτεί από τα κράτη-μέλη να 

χορηγούν ορισμένα δικαιώματα και να πλαισιώνουν την είσοδο και την 

παραμονή μιας δεδομένης κατηγορίας μεταναστών. Άλλες Οδηγίες 

καλύπτουν την απόκτηση άδειας μακροχρόνιας διαμονής, το δικαίωμα 

οικογενειακής επανένωσης και την εισδοχή φοιτητών. Περιλαμβάνονται εν 

γένει διατάξεις που να διευκολύνουν την κινητικότητα των υπηκόων τρίτων 

χωρών εντός της ΕΕ, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε επίπεδο ΕΕ. Με 

λιγοστές εξαιρέσεις (Οδηγία για τις ενδοεπιχειρησιακές μεταθέσεις, Οδηγία 

για τους εποχικούς εργαζόμενους, καθώς και η νέα αναδιατύπωση της 

Οδηγίας για τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών 

με σκοπό την έρευνα και τις σπουδές), τα υφιστάμενα εθνικά καθεστώτα 

αδειών επιτρέπεται να συνυπάρχουν με το ενωσιακό καθεστώς – ή ακόμη 

και να υιοθετηθούν νέα στο μέλλον.  

… και γενικότερες δράσεις με σκοπό την ενδυνάμωση της ενιαίας 

αγοράς και την προώθηση της εναρμόνισης 

Πέραν των Οδηγιών, η ΕΕ έχει λάβει συμπληρωματικά μέτρα για την 

προώθηση της απασχόλησης και τη στήριξη της ενιαίας αγοράς, 

συμπεριλαμβανομένης της αμοιβαίας αναγνώρισης των προσόντων 

αλλοδαπής μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, καθώς και τη δημιουργία 

ενός δικτύου υπηρεσιών δημόσιας απασχόλησης το οποίο να αντιστοιχεί 

τους εργοδότες με τα άτομα που αναζητούν εργασία σε επίπεδο ΕΕ. Τέτοιου 

είδους μέτρα δεν υιοθετούνται ειδικά για τους υπηκόους τρίτων χωρών, 

αλλά μπορούν επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε σχέση με τους 

μετανάστες εργαζόμενους που εισέρχονται στην ΕΕ. 

Η διαδικασία παραγωγής πολιτικής είναι χρονοβόρα και παρουσιάζει 

αγκυλώσεις 

Η προετοιμασία νέων Οδηγιών απαιτεί πέντε έως δέκα χρόνια από το 

προπαρασκευαστικό στάδιο μέχρι την τελική τους μεταφορά και θέση σε 

ισχύ στην εθνική έννομη τάξη, καθιστώντας δύσκολη οποιαδήποτε 

αντίδραση σε απροσδόκητες αλλαγές των συνθηκών. Η τροποποίηση 

συγκεκριμένων στοιχείων μιας Οδηγίας απαιτεί επίσημη τροποποίηση και 

επαναδιαπραγμάτευση με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Δεν υπάρχουν περιθώρια για τα πιλοτικά προγράμματα ή τους 

πειραματισμούς πολιτικής που συχνά κινητοποιούν τις εθνικές πολιτικές. 

Μια λύση ήταν να προβλέπεται ευελιξία στις Οδηγίες, αλλά αυτό το 

περιθώριο ελιγμού έχει συχνά οδηγήσει σε τόσο διαφορετικές εθνικές 

διαδικασίες σε σημείο που να υπονομεύεται η εναρμόνιση. Η μεταφορά της 
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Οδηγίας για τη μπλε κάρτα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα – οι 

διοικητικές διαδικασίες και οι απαιτήσεις επιλεξιμότητας διαφέρουν σε 

τέτοιο βαθμό μεταξύ των κρατών-μελών ώστε να μην είναι σχεδόν καθόλου 

συγκρίσιμη η ευκολία απόκτησης μιας άδειας. 

Η δράση σε επίπεδο ΕΕ δεν έχει εφαρμοστεί όπως αναμενόταν… 

Η εφαρμογή των ενωσιακών μέτρων δεν υπήρξε καθολική. Λίγα κράτη-

μέλη έχουν καταστήσει τη μπλε κάρτα της ΕΕ την προτιμώμενη άδεια για 

τους υπηκόους τρίτων χωρών υψηλής ειδίκευσης, ενώ τα περισσότερα 

εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τα εθνικά τους καθεστώτα. Τουλάχιστον 

10.000 νεοεισερχόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών θα έπρεπε να είναι 

επιλέξιμοι κάθε χρόνο για τη μπλε κάρτα της ΕΕ, όμως λιγότεροι από τους 

μισούς έλαβαν την πρώτη τους άδεια εισόδου το 2014, ως επί το πλείστον 

από ένα κράτος-μέλος μόνο, τη Γερμανία. Υπάρχουν πάνω από 100.000 

υπήκοοι τρίτων χωρών ήδη εγκατεστημένοι σε κράτη-μέλη της ΕΕ που θα 

ήταν ενδεχομένως επιλέξιμοι για τη μπλε κάρτα, ωστόσο λίγοι έχουν 

αλλάξει το καθεστώς τους ώστε να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα της 

μπλε κάρτας για την ΕΕ. Ούτε έχει αλλάξει η μπλε κάρτα τις αντιλήψεις για 

την ΕΕ: οι έρευνες επιχειρήσεων και στελεχών δείχνουν ότι η ΕΕ 

εξακολουθεί να υστερεί έναντι άλλων χωρών υποδοχής του ΟΟΣΑ ως προς 

την ελκυστικότητά της για ταλαντούχους μετανάστες.  

Παρομοίως, η Οδηγία για τους επί μακρόν διαμένοντες δεν αποτέλεσε 

το προτιμώμενο καθεστώς άδειας για πολλά κράτη-μέλη της ΕΕ: μόλις 2,8 

εκατομμύρια από περίπου 10-13 εκατομμύρια επί μακρόν διαμενόντων 

υπηκόων τρίτων χωρών έχουν ενωσιακή άδεια μακροχρόνιας διαμονής. 

Παρόλο που η μακροχρόνια διαμονή στην ΕΕ στόχευε να καταστήσει τους 

υπηκόους τρίτων χωρών επιλέξιμους για κινητικότητα, στην 

πραγματικότητα φαίνεται να συνδέεται με μειωμένη κινητικότητα. 

Πράγματι, η κινητικότητα των υπηκόων τρίτων χωρών αντιστοιχεί μόλις 

στο ήμισυ της κινητικότητας των πολιτών της ΕΕ, με εξαίρεση τους 

υπηκόους τρίτων χωρών που είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

… λόγω των εμποδίων στη διαδικασία και λόγω της ανομοιόμορφης 

ενσωμάτωσης των επιμέρους στοιχείων… 

Ορισμένα εθνικά καθεστώτα ενδέχεται να επιτρέπουν ταχύτερη 

πρόσβαση στη μακρά διαμονή ή να απαιτούν λιγότερα δικαιολογητικά από 

τα ενωσιακά καθεστώτα για τα άτομα υψηλής ειδίκευσης, τους ερευνητές ή 

τους επί μακρόν διαμένοντες. Οι Οδηγίες της ΕΕ συχνά επιτρέπουν 

εξετάσεις για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, αλλά δεν προτείνουν 

ελάχιστες προδιαγραφές ως προς τη διάρκειά τους, τα χαρακτηριστικά τους 
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ή την εμβέλειά τους. Οι εξετάσεις για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας 

έχουν πολύ διαφορετική διάρθρωση μεταξύ των κρατών-μελών και δεν 

είναι ένας συγκρίσιμος φραγμός για τους μετανάστες εργαζόμενους. Τα 

ευνοϊκά στοιχεία στα εθνικά καθεστώτα όπως η επεξεργασία κατά 

προτεραιότητα ή η χορηγία δεν εκτείνονται πάντα στα ενωσιακά 

καθεστώτα. Οι Οδηγίες αποκλείουν επίσης διάφορες κατηγορίες που θα 

ευνοούνταν από τη συμμετοχή σε τέτοια καθεστώτα, όπως τους υπηκόους 

τρίτων χωρών που μεταναστεύουν στην ΕΕ για άλλους λόγους, μεταξύ 

άλλων, τους πρόσφυγες. 

Η προστιθέμενη αξία της δράσης της ΕΕ μπορεί να ενισχυθεί εντός του 

υπάρχοντος πλαισίου… 

Τα ενωσιακά μέτρα περιέχουν επίσης δικλείδες ασφαλείας που 

περιπλέκουν την εφαρμογή τους, μεταξύ άλλων, απαιτήσεις για υποβολή 

εκθέσεων, μητρώα των θεσμών υποδοχής για τους ερευνητές και 

επαλήθευση των εγγράφων. Η διαχείριση των μέτρων για τα μητρώα και 

την επαλήθευση γίνεται σε εθνικό επίπεδο, και όχι σε ενωσιακό, 

αποκλείοντας οποιαδήποτε οικονομία κλίμακας ή απλούστευση της 

παρακολούθησης. Πολλά κράτη μέλη της ΕΕ έχουν διατηρήσει σε ισχύ πιο 

ευνοϊκά εθνικά μέτρα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα εκτεταμένο 

πλέγμα εθνικών καθεστώτων που ανταγωνίζονται τα ενωσιακά μέτρα. Οι 

εργοδότες είναι πιο εξοικειωμένοι με τις εθνικές διαδικασίες και συνεχίζουν 

να τις χρησιμοποιούν, ακόμη και αν τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι 

παρόμοια. Τα ευνοϊκά μέτρα θα πρέπει να επεκταθούν και να 

ενσωματωθούν στα ενωσιακά καθεστώτα. 

… μέσα από τη διεύρυνση της δεξαμενής υποψηφίων… 

Προκειμένου να αυξήσουν τον αριθμό των υποψηφίων στη διάθεση των 

εργοδοτών και να προσελκύσουν περισσότερους αιτούντες, άλλες χώρες του 

ΟΟΣΑ έχουν πειραματιστεί με διαφορετικές μορφές των συστημάτων 

“εκδήλωσης ενδιαφέροντος”. Παρόλο που τα μοντέλα αυτά δεν μπορούν να 

μεταφερθούν άμεσα στο ενωσιακό πλαίσιο, οι διαφοροποιήσεις για την 

προσέγγιση στην οποία βασίζονται σε ενωσιακό επίπεδο θα προσέδιδαν 

μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία από οποιαδήποτε προσέγγιση σε εθνικό 

επίπεδο. Οι πιθανές μορφές περιλαμβάνουν καταλόγους επιλέξιμων ατόμων 

για συγκεκριμένα προγράμματα, για εποχικούς εργαζόμενους ή για τη μπλε 

κάρτα στην ΕΕ, για όλες τις χώρες προέλευσης ή στο πλαίσιο διμερών 

συμφωνιών. Μια θεώρηση εισόδου για την αναζήτηση εργασίας θα 

μπορούσε επίσης να αυξήσει τον αριθμό των υποψηφίων στη διάθεση των 

εργοδοτών, αλλά θα απαιτούσε δικλείδες ασφαλείας και παρακολούθηση. 

Μια γενικότερη προσέγγιση θα ήταν να ανοίξουν οι πλατφόρμες 
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αντιστοίχισης στους υπηκόους τρίτων χωρών που βρίσκονται στο 

εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που προσφέρει η 

Ευρωπαϊκή Πύλη για την Επαγγελματική Κινητικότητα (EURES). 

… και μέσα από την πιο ενεργή προώθηση των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων της ΕΕ έναντι άλλων χωρών του ΟΟΣΑ… 

Η ΕΕ δεν υπήρξε αποτελεσματική στην προώθηση των παραγόντων που 

καθιστούν το σύστημα της για την εισδοχή ταλέντων από όλο τον κόσμο πιο 

προσβάσιμο και γενναιόδωρο σε σύγκριση με τους κύριους ανταγωνιστές 

της μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Η πιο ενεργή προώθηση μπορεί να 

αξιοποιήσει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ΕΕ: λίγα κράτη-μέλη της 

ΕΕ επιβάλλουν ποσοστώσεις για τον αποδεκτό αριθμό ειδικευμένων 

μεταναστών με προσφορά θέσης εργασίας. Η ΕΕ παρέχει απρόσκοπτη δίοδο 

στη μόνιμη διαμονή. Η ΕΕ εγγυάται την οικογενειακή επανένωση και την 

ίση μεταχείριση στους περισσότερους τομείς. Τα έξοδα είναι πολύ 

χαμηλότερα στα κράτη-μέλη της ΕΕ από ό,τι σε άλλες χώρες του ΟΟΣΑ 

όπως οι ΗΠΑ. Ο χρόνος επεξεργασίας είναι μικρότερος από ό,τι στις 

περισσότερες άλλες χώρες του ΟΟΣΑ που αποτελούν προορισμούς 

μεταναστών. Τα κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν μια μεγάλη ποικιλία εθνικών 

καθεστώτων σε ισχύ, ορισμένα εκ των οποίων δέχονται λιγότερο 

ειδικευμένους εργαζόμενους, προσφέροντας ευκαιρίες μετανάστευσης για 

εργασιακούς σκοπούς που δεν υπάρχουν σε καμία άλλη χώρα του ΟΟΣΑ. Η 

ανάδειξη αυτών των συγκριτικών πλεονεκτημάτων θα βοηθούσε την ΕΕ να 

προσελκύσει περισσότερους υποψηφίους, ιδίως να τους στρέψει μακριά από 

ανταγωνίστριες χώρες που εφαρμόζουν ποσοστώσεις ή σειρά αναμονής.  

… παραδείγματος χάριν, χρησιμοποιώντας πιο αποτελεσματικά τα 

μέτρα συνεργασίας με τρίτες χώρες… 

Η νεοσύστατη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) 

κληρονόμησε ένα πλαίσιο για τις σχέσεις με τρίτες χώρες – τη “Συνολική 

Προσέγγιση της Μετανάστευσης και της Κινητικότητας” – στο οποίο η ΕΕ 

μπορεί να στηρίξει τις διαπραγματεύσεις της με τρίτες χώρες, αλλά δεν 

μπορεί να τους προσφέρει εγγυημένους διαύλους για τη μετανάστευση 

εργατικού δυναμικού. Η ΕΕ συντονίζει επίσης τις σχέσεις με τρίτες χώρες 

μέσα από τις Εταιρικές Σχέσεις Κινητικότητας, οι οποίες λειτουργούν σαν 

ομπρέλα συνεργασίας, καθώς επίσης μέσα από διαφορετικές μορφές 

προγραμμάτων ανταλλαγής και ανάπτυξης ικανοτήτων. Μέχρι σήμερα, οι 

Εταιρικές Σχέσεις Κινητικότητας δεν έχουν οδηγήσει σε αλλαγές των ροών 

από τις ενδιαφερόμενες μέχρι τώρα χώρες-εταίρους.  
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Η ΕΕ έχει επίσης αναλάβει ρόλο δημόσιων σχέσεων και παροχής 

πληροφοριών για τις πολιτικές μετανάστευσης των κρατών-μελών της. 

Παρομοίως, η Διαδικτυακή Πύλη για την μετανάστευση της ΕΕ προσελκύει 

επισκέπτες από ολόκληρο τον κόσμο. Η δημιουργία μιας πύλης για την 

αντιστοίχιση μεταξύ προσφοράς από υπηκόους τρίτων χωρών και ζήτησης 

στην αγορά εργασίας της ΕΕ ή η ένταξή τους σε μια γενικότερη πλατφόρμα 

θα έδινε ρόλο στην ΕΕ για τη διαπραγμάτευση της ενσωμάτωσης σε 

καταλόγους επιλέξιμων ατόμων. Προκειμένου να αναπτυχθεί το ανθρώπινο 

δυναμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες από μία χώρες της 

ΕΕ, μέτρα κατάρτισης και συνεργασίας με εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν 

να βελτιώσουν τη συνιστώσα των Εταιρικών Σχέσεων που αφορά την 

κινητικότητα των ταλέντων. Με απτά μέτρα στη διάθεσή της, η ΕΕ θα είναι 

σε καλύτερη θέση να διαπραγματευτεί με ενδεχομένως σημαντικές χώρες 

προέλευσης. 

Η Οδηγία για τη μπλε κάρτα μπορεί να βελτιωθεί… 

Το υψηλό κατώτατο όριο μισθού εξηγεί εν μέρει την περιορισμένη 

εφαρμογή της μπλε κάρτας για την ΕΕ. Στα περισσότερα κράτη-μέλη της 

ΕΕ, το κατώτατο όριο μισθού είναι κάπως περιοριστικό: σε επτά μόνο 

κράτη-μέλη της ΕΕ πληρούν το όριο αυτό 40% και πλέον όλων των 

ειδικευμένων εργαζομένων πλήρους απασχόλησης με πτυχίο τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Οι μπλε κάρτες για την ΕΕ εκδίδονται, ως επί το πλείστον, σε 

χώρες όπου το κατώτατο όριο είναι λιγότερο περιοριστικό αναλογικά με τη 

μισθολογική κατανομή. Τα εθνικά καθεστώτα είναι πολύ λιγότερο 

περιοριστικά. Υπάρχουν διάφορα μέτρα σε ενωσιακό επίπεδο που μπορούν 

να καταστήσουν πιο ελκυστική την μπλε κάρτα και να ενισχύσουν έτσι την 

εφαρμογή της: η προσαρμογή του κατώτατου ορίου της μπλε κάρτας για 

τους νεότερους εργαζόμενους και τους νέους πτυχιούχους τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης θα διευκολύνει την πρόσβαση στη μπλε κάρτα. Η ενθάρρυνση 

των μεταναστών για την αναβάθμιση από άλλα είδη αδειών στο καθεστώς 

της μπλε κάρτας εφόσον πληρούν τα κριτήρια για την απόκτησή της, καθώς 

πολλοί τα πληρούν μόλις συμπληρώσουν λίγα χρόνια διαμονής στην ΕΕ. Ο 

εξορθολογισμός της διαδικασίας για την αναγνώριση προσόντων 

αλλοδαπής, ένας από τους μείζονες φραγμούς για την εφαρμογή της μπλε 

κάρτας. Η κατάργηση των εξετάσεων για την είσοδο στην αγορά εργασίας 

και η αλλαγή της απαίτησης για ετήσια σύμβαση θα καταστήσει τη μπλε 

κάρτα πιο ελκυστική για τους εργοδότες. Η μείωση των καθυστερήσεων 

στη χορήγηση καθεστώτος μόνιμης διαμονής. Η δημιουργία μιας κοινής 

διαδικασίας υποβολής αιτήσεων που επιτρέπει την προέγκριση προκειμένου 

να επιταχύνει τις αιτήσεις για τη μπλε κάρτα. Η ευαισθητοποίηση των 

υπηκόων τρίτων χωρών και άλλων παραγόντων σχετικά με τα 
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πλεονεκτήματα της μπλε κάρτας ώστε να την επιλέγουν έναντι των εθνικών 

καθεστώτων. 

… και να διοχετευθεί περισσότερη ευελιξία στη διαδικασία 

διακυβέρνησης της μετανάστευσης στην ΕΕ 

Προκειμένου να διοχετευθεί περισσότερη ευελιξία στη διαχείριση της 

μετανάστευσης εργατικού δυναμικού, οι Οδηγίες θα μπορούσαν να 

αναθέτουν ορισμένα στοιχεία όπως ο υποχρεωτικός χρόνος επεξεργασίας 

και το κόστος, ο σχεδιασμός των εξετάσεων για την είσοδο στην αγορά 

εργασίας, οι απαιτήσεις για την αναγνώριση, τα κατώτατα όρια μισθού, 

κ.λπ., σε ξεχωριστά μέτρα εφαρμογής των Οδηγιών. Αυτό θα επέτρεπε πιο 

συχνή προσαρμογή αυτών των στοιχείων, με διοικητικά, πολιτικά, τεχνικά ή 

αυτόματα μέσα. 

Τα ελλείποντα στοιχεία θα μπορούσαν να καλυφθούν προκειμένου να 

ολοκληρωθεί το φάσμα των μέτρων πολιτικής για τη μετανάστευση 

εργατικού δυναμικού… 

Η νομοθετική προσέγγιση στη μετανάστευση εργατικού δυναμικού 

είναι μέχρι σήμερα ως επί το πλείστον τομεακή, ενώ απομένουν ορισμένες 

ομάδες μεταναστών που δεν καλύπτονται ακόμη ή για τις οποίες θα 

μπορούσε να εξεταστεί μια προνομιακή μεταχείριση: π.χ. οι επενδυτές, οι 

επιχειρηματίες, ορισμένα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, αλλά και επενδυτές 

και επιστήμονες ιδιαίτερα υψηλής ειδίκευσης. Οι ελάχιστες προδιαγραφές 

ισχύουν για ορισμένες από αυτές τις κατηγορίες, καθώς επίσης για τους 

εργαζόμενους κατ’ οίκον και τα προγράμματα κινητικότητας των νέων. Ένα 

πρόγραμμα “Διακοπών Σε Συνδυασμό Με Εργασία” στην ΕΕ θα προσέλκυε 

περισσότερους συμμετέχοντες, θα διεύρυνε τη δεξαμενή ειδικευμένων 

υποψηφίων και θα ενίσχυε τη θέση της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις με τρίτες 

χώρες. Παρομοίως, αν φοιτητές από τρίτες χώρες βρουν θέση εργασίας μετά 

την αποφοίτησή τους, η ΕΕ θα πρέπει να τους προσφέρει μια ευνοϊκή 

δυνατότητα διαμονής, εξαιρώντας τους από την απαίτηση εξετάσεων για 

την είσοδο στην αγορά εργασίας ή δίνοντάς τους τη δυνατότητα υποβολής 

αίτησης για αλλαγή καθεστώτος εντός της ΕΕ.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ 

A. Μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών 

 Βελτίωση του πλαισίου αναγνώρισης προσόντων των υπηκόων τρίτων χωρών και 

των σχετικών διαδικασιών υποστήριξης 

 Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων για την αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης στην 

αγορά εργασίας, που να είναι συμβατές με τους διαύλους και τα προγράμματα 

μετανάστευσης εργατικού δυναμικού 

 Περισσότερες ευκαιρίες για κινητικότητα εντός της ΕΕ με τη μείωση των φραγμών, 

μεταξύ άλλων, για τους εποχικούς εργαζόμενους, τους απόφοιτους και λοιπούς 

υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια της ΕΕ  

B. Βελτίωση του “σήματος της ΕΕ” και προώθηση ενωσιακών μέτρων για τη 

μετανάστευση 

 Ενδυνάμωση της Διαδικτυακής Πύλης της ΕΕ για τη Μετανάστευση και προώθηση 

των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ 

 Ανάπτυξη της συνιστώσας της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού στις εταιρικές 

σχέσεις κινητικότητας με τρίτες χώρες 

 Ανάπτυξη μιας πλατφόρμας που θα αποτελεί την πύλη εισόδου για την αρχική 

επαφή και, πιο συγκεκριμένα, για την εναρμόνιση των αδειών διαμονής στην ΕΕ 

Γ. Ενίσχυση της εναρμόνισης των ενωσιακών πολιτικών 

 Μεγαλύτερη ευελιξία του νομοπαραγωγικού συστήματος της ΕΕ μέσα από τη 

δημιουργία μηχανισμών που θα επιτρέπουν την προσαρμογή νομοθετικών 

στοιχείων εκτός του πλαισίου των Οδηγιών (εκτελεστικά μέτρα) 

 Σαφής ορισμός των χαρακτηριστικών των εξετάσεων για την είσοδο στην αγορά 

εργασίας και διατύπωση των όρων για την ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση 

των υπηκόων τρίτων χωρών 

 Τυποποίηση των εντύπων αιτήσεων για τους μετανάστες εργαζόμενους 

 Καλύτερη φορητότητα των περιόδων διαμονής με κινητικότητα, αποδοχή αιτήσεων 

για άδεια από ένα κράτος-μέλος που έχουν υποβληθεί σε άλλο κράτος-μέλος και 

διευκόλυνση της μετάβασης των φοιτητών σε καθεστώς άδειας εργασίας για 

ολόκληρη την ΕΕ 
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Δ. Αναθεώρηση της μπλε κάρτας για την ΕΕ ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική 

και ελκυστική 

 Θέσπιση ξεχωριστών και χαμηλότερων κατώτατων εισοδηματικών ορίων για 

νεότερους εργαζόμενους και νέους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 

απαλλαγή από τις εξετάσεις για την είσοδο στην αγορά εργασίας σε περιπτώσεις 

αλλαγής καθεστώτος των εργαζόμενων μεταναστών  

 Μικρότερη απαιτούμενη διάρκεια των συμβάσεων, περίοδος αναμονής πριν από 

την κινητικότητα και διάρκεια για την επιλεξιμότητα στο καθεστώς μόνιμης 

διαμονής 

 Δημιουργία μια δεξαμενής υποψηφίων “έτοιμων για τη μπλε κάρτα”, των οποίων 

τα προσόντα έχουν αναγνωριστεί ή μπορούν να επωφεληθούν από διευκόλυνση της 

κινητικότητας 

Ε. Γεφύρωση των κενών στις ενωσιακές πρωτοβουλίες πολιτικής 

 Πρόσβαση των προσφύγων σε πιο ευνοϊκά καθεστώτα μετανάστευσης στην ΕΕ για 

εργασιακούς σκοπούς 

 Ανάπτυξη ενός προγράμματος πανευρωπαϊκής κινητικότητας ή “Διακοπών Σε 

Συνδυασμό Με Εργασία”  

 Επέκταση των ελάχιστων προδιαγραφών σε επιπλέον ομάδες μεταναστών, μεταξύ 

άλλων, στους επενδυτές 

 




