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Οι κάτωθι υπογεγραµµένες περιφερειακές και τοπικές αρχές λαµβάνοντας υπόψη τη 
γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών για την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής µε τίτλο «Ανανεωµένη Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Ένταξη των Υπηκόων 
τρίτων χωρών» 
 
 
- εκτιµούν ότι η µετανάστευση αποτελεί πραγµατικότητα σε όλα τα Κράτη Μέλη της 
Ε.Ε. και είναι αναγκαία η εφαρµογή αποτελεσµατικών πολιτικών για την 
κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική ένταξη των νόµιµων µεταναστών από 
τρίτες χώρες· 

 
- αντιλαµβάνονται την ένταξη ως µια δυναµική, διαρκή και εξελισσόµενη 
διαδικασία που αποτελεί κοινή ευθύνη των διάφορων επιπέδων εξουσίας και που 
χρειάζεται, για την επίτευξη των στόχων, διαρκείς προσπάθειες και συνεχή συνεργασία 
µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων· 

 
- θεωρούν την ένταξη ως µια αµφίδροµη διαδικασία που απαιτεί αµοιβαία δέσµευση 
και αποτελείται από δικαιώµατα και υποχρεώσεις για την κοινωνία υποδοχής και για 
τους µετανάστες· 

 
- εκτιµούν ότι οι πολιτικές ένταξης πρέπει να αναπτυχθούν σε τοπικό επίπεδο, 
εφαρµόζοντας την προσέγγιση «από κάτω προς τα πάνω» και ότι η µέθοδος της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης είναι η καταλληλότερη για την επίτευξη βέλτιστων 
αποτελεσµάτων στην ένταξη των µεταναστών· 

 
- συµφωνούν ότι οι πολιτικές για την ενσωµάτωση των µεταναστών πρέπει να είναι σε 
αρµονία µε τις θεµελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες, όπως ο σεβασµός των Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων και της πολυµορφίας, η καταπολέµηση των διακρίσεων και η προαγωγή 
της ισότητας ευκαιριών· 

 
- αποδίδουν ιδιαίτερη σηµασία στη διασφάλιση της ισότιµης µεταχείρισης των 
νοµίµων µεταναστών προκειµένου να έχουν ισότιµη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, 
στα δηµόσια αγαθά και στις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας.  

 
- υποστηρίζουν την αναγκαιότητα µίας ολιστικής προσέγγισης που λαµβάνει υπόψη, 
όχι µόνο τις οικονοµικές και κοινωνικές πτυχές της ένταξης αλλά και ζητήµατα σχετικά 
µε την πολιτιστική και θρησκευτική πολυµορφία, την ιδιότητα του πολίτη και τη 
συµµετοχή των νόµιµων µεταναστών στα κοινά και στον πολιτικό βίο· 

 
- επισηµαίνουν ότι η συµµετοχή των µεταναστών στην οικονοµική, κοινωνική και 
πολιτική ζωή των πόλεων και των περιφερειών υποδοχής είναι απαραίτητη συνιστώσα  
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- για την επίτευξη των στόχων της οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής 
που έχει θέσει η Στρατηγική «Ευρώπη 2020». 

 
Για τους παραπάνω λόγους, οι συνυπογράφουσες αρχές αναλαµβάνουν την 
πρωτοβουλία να συστήσουν το δίκτυο «Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών για την 
Ένταξη των Μεταναστών» και δεσµεύονται να συνεργαστούν µε τα θεσµικά όργανα 
της Ε.Ε., τα Κράτη Μέλη και το σύνολο των εµπλεκόµενων φορέων, προκειµένου να 
συµβάλλουν ουσιαστικά στην προώθηση αποτελεσµατικών πολιτικών ένταξης που 
θα αφορούν στην: 
 
συνεχή προσπάθεια ένταξης προς το σύνολο των µεταναστών. Οι δράσεις δεν θα πρέπει 
να απευθύνονται µόνο στους νεοαφιχθέντες, αλλά και στους µετανάστες δεύτερης ή 
ακόµη και τρίτης γενιάς. 
 
οικοδόµηση κλίµατος αµοιβαίας εµπιστοσύνης, ανάµεσα στους µετανάστες και στις 
κοινωνίες που τους υποδέχονται. 
 
ενθάρρυνση πρωτοβουλιών που προωθούν τον διαπολιτισµικό διάλογο. 
 
εκµάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, µε ταυτόχρονη διατήρηση της επιλογής 
τους για την εκµάθηση της µητρικής γλώσσας. 
 
υποστήριξη µέτρων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των µεταναστών στην αγορά 
εργασίας και στην απόκτηση επαγγελµατικών δεξιοτήτων. 
 
αναγνώριση και την επικύρωση της κατάρτισης και των ικανοτήτων που έχουν 
αποκτήσει οι µετανάστες στις χώρες καταγωγής τους, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδος 
των µεταναστών στην αγορά εργασίας και να αυξηθούν οι δυνατότητες πρόσβασής τους 
στα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης των χωρών υποδοχής τους. 
 
ενεργό συµµετοχή των µεταναστών στις δοµές και τους θεσµούς της κοινωνίας 
υποδοχής, καθώς και στο πολιτικό γίγνεσθαι. 
 
προώθηση ίσων ευκαιριών για τους µετανάστες στους τοµείς της εκπαίδευσης, της 
κατάρτισης, της απασχόλησης, της υγειονοµικής περίθαλψης, της στέγασης και σε άλλες 
υπηρεσίες δηµοσίου χαρακτήρα. 
 
λήψη ειδικών πρωτοποριακών µέτρων ένταξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο 
προκειµένου να αντιµετωπιστούν µε αποτελεσµατικότητα οι δηµογραφικές προκλήσεις 
που αντιµετωπίζουν ορισµένες περιφέρειες. 
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Για την επίτευξη αυτών των στόχων, οι συνυπογράφουσες αρχές εκφράζουν την 
επιθυµία τους να συνεργαστούν, προκειµένου να συστηµατικοποίησουν και 
αξιοποιήσουν τις ευρωπαϊκές εµπειρίες και πρακτικές, µε τους παρακάτω τρόπους: 
 
Να έχουν µία προνοµιακή συνεργασία µε την Επιτροπή των Περιφερειών και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να προωθήσουν τον διάλογο µεταξύ των πολιτών αρχών και 
να διαδώσουν την τεχνογνωσία σε περιφερειακό επίπεδο. 
 
Να συµµετέχουν στον σχεδιασµό και τη χρήση των Κοινών Ευρωπαϊκών ∆εικτών, 
καθώς και στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών ένταξης των 
µεταναστών από τρίτες χώρες. 
 
Να χρησιµοποιήσουν νέα εργαλεία, όπως τα «εδαφικά σύµφωνα» και τις «Ευρωπαϊκές 
Ενότητες», που επιτρέπουν την εφαρµογή εκείνων των µέτρων και εκείνων των 
θεµατικών προτεραιοτήτων που αρµόζουν στην εκάστοτε εδαφική ενότητα και µπορούν 
να λάβουν υπόψη τις συνταγµατικές ρυθµίσεις του κάθε Κράτους Μέλους, την κατανοµή 
των αρµοδιοτήτων µεταξύ των διάφορων επιπέδων διακυβέρνησης, καθώς και τις αρχές 
της επικουρικότητας και αναλογικότητας. 
 
Να διαδώσουν τις γνώσεις τους στις άλλες ευρωπαϊκές τοπικές και περιφερειακές αρχές, 
µε τρόπο προσαρµόσιµο στις εκάστοτε τοπικές ανάγκες, ώστε  να βελτιωθεί η 
αποτελεσµατικότητα των πολιτικών ένταξης. 
 
 

Βρυξέλλες, Οκτώβριος 2012 
 
Οι συνυπογράφουσες αρχές για τη σύσταση του ∆ικτύου Τοπικών και Περιφερειακών 
Αρχών για την Ένταξη των Μεταναστών από τρίτες χώρες: 
 
Πόλη της Βουδαπέστης (HU) 

Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας  (EL) 

∆ήµος Λευκωσίας (CY) 

Περιφέρεια του Βένετο (IT) 

Ένωση ∆ήµων της Φλάνδρας (BE) 

Πόλη της Λισσαβόνας (PT)  


