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У  даній  статті  розглядається  еволюція  політики  
Європейського  Союзу  з  інтеграції  іммігрантів.  Здійснено  
порівняльний  аналіз  програмних  документів  керівних  органів  
ЄС.  Зроблено  висновки  щодо  зміни  підходу  до  інтеграції  та  
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Європейський Союз є не тільки політичним об єднанням зіʼ  
спільною економічною базою; уже давно було очевидно, що це 
безпрецедентне  політико-економічне  утворення  матиме 
наслідком  (а  деякою  мірою,  і  метою)  створення  нового 
європейського суспільства. Це суспільство, мультикультурне за 
своєю  суттю,  мало  на  певному  етапі  виступити  чинником 
подальшого  об єднання  національних  держав.  Однак  якʼ  
політична еліта держав-членів ЄС, так і  посадовці органів ЄС 
не  врахували,  що  формування  такого  суспільства,  у  якому 
різноманітність  і  надбання  багатьох  культур  поєднуються  із 
верховенством  права,  взаємоповагою  та  повагою  до 
демократичних  цінностей,  не  може  ефективно  відбуватися  за 
відсутності контролю.
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Масова  міграція  як  у  межах  ЄС,  так  і  з  третіх  країн, 
породила  необхідність  розроблення  політики  інтеграції  задля 
повноцінної  участі  іммігрантів  у  житті  суспільства. 
Держави-члени ЄС обрали різні підходи до інтеграції, і наразі, 
після  кількох  десятиліть  застосування  можна  робити  певні 
висновки  щодо  їхньої  ефективності.  Проте  об єктомʼ  
дослідження  в  цій  статті  є  не  національна  політика  певних 
держав,  а  загальноєвропейська  політика  інтеграції,  яка  нині 
перебуває у стані формування. Зважаючи на численні проблеми, 
з  якими  зіштовхнулися  держави-члени  ЄС  при  спробах 
інтегрування іммігрантів, а також на тенденцію передання все 
більшої  кількості  владних  повноважень  на  рівень 
наднаціональних  європейських  структур,  дослідження 
перспектив  розвитку  загальноєвропейської  політики  інтеграції 
іммігрантів є надзвичайно актуальними.

Серед  вітчизняних  науковців  проблемами  міграційної 
політики  ЄС  займалися  М.  Відякіна  [1]  та  О.  Краєвська  [2]. 
Серед  зарубіжних  учених  можна  виділити  Р.  Коопманса  [3], 
який  розглядає  проблему  інтеграції  іммігрантів  у  контексті 
мультикультурного  суспільства;  К.  Юра  [4],  який  частково 
розглядає еволюцію спільної європейської політики інтеграції; 
Д.  Пападеметріу,  [5]  який  висуває  низку  пропозиції  щодо 
збільшення ефективності існуючої політики; а також А. Геддеса, 
чия  книжка  “Міграція  та  імміграція  в  Європі”  [6]  є  однією з 
найвсеохопніших  праць  щодо  питань  національної  та 
європейської  політики  інтеграції  іммігрантів.  Додатково  слід 
відокремити  нещодавно  випущений  збірник  “Розвиток 
європейської політики” за ред. Е. Джоунса [7].

Ця  праця  додає  до  вищеописаного  аналіз  останніх 
програмних документів ЄС. Метою статті є розглянути ключові 
моменти  у  формуванні  спільної  політики  з  інтеграції 
іммігрантів  на  європейському  рівні,  простежити  прогрес  та 
тенденції,  виявити  проблеми,  зробити  рекомендації  щодо 
збільшення ефективності наявних рішень.
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Визначення основних напрямів політики ЄС грунтується, 
передусім, на Спільних базових принципах політики інтеграції 
іммігрантів  у Європейському Союзі,  які були прийняті  Радою 
юстиції та внутрішньої політики у 2004 році[8]. Згідно з цими 
принципами, інтеграція є процесом динамічним і двостороннім, 
до якого мають бути залучені  як іммігранти,  так і приймаючі 
суспільства.  У  2005  році  Єврокомісія  представила  Спільний 
план інтеграції, усі основні положення якого наразі вважаються 
виконаними [9],  що,  як виявилося пізніше,  не було достатнім 
для  зародження  механізму  ефективної  спільної  політики 
інтеграції.

Формування спільної політики ЄС із інтеграції іммігрантів 
можна простежити, розглянувши такі програмні документи, як 
Спілкування  (Communications)  Єврокомісії.  Спілкування 
Єврокомісії  з  іншими  керівними  органами  ЄС  не  мають 
зобов язального характеру,  проте  є  надзвичайно цікавими дляʼ  
визначення  умовних  “дорожніх  знаків”  на  шляху  розвитку 
європейської  політики  інтеграції  іммігрантів.  Їхній  зміст 
зображує  тенденції,  які  існують у  державах-членах,  і  зусилля 
ЄС, спрямовані на їхнє контролювання.

Так,  Спілкування  2003  року  з  Радою  Європи, 
Європарламентом,  Європейським  комітетом  із 
соціально-економічних  питань  і  Комітетом  регіонів  про 
імміграцію,  інтеграцію  та  зайнятість  року  констатує 
невдоволення  багатьох  держав-членів  ефективністю 
національної  політики  інтеграції  та  наголошує  на  можливому 
позитивному  ефекті  вироблення  спільної  чи  принаймні 
скоординованої  політики[10].  Причому,  координування зусиль 
повинне  відбуватися  не  тільки  між  державами-членами,  а  й 
залучати  європейські  та  місцеві  органи  влади,  серед  них  і  в 
країнах  походження  іммігрантів,  а  також  об єднуватиʼ  
дослідників,  недержавні  організації  та,  не  в  останню  чергу, 
самих іммігрантів.
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Спілкування 2005 року являє собою перший програмний 
документ,  що  є  відповіддю  Єврокомісії  на  прохання 
Європейської  Ради  розробити  пропозиції  щодо  формування 
узгодженої європейської політики інтеграції. Цей документ бере 
до уваги існуючі межі політики ЄС і пропонує вказівки до дій як 
на європейському, так і на національному рівні. Як говориться у 
Вступі:“…держави-учасниці  заохочуються  до  посилення  своїх 
зусиль із перспективою розвитку всеохоплюючих національних 
стратегій  інтеграції,  в  той  час  як  пропонуються  нові  шляхи 
забезпечення  послідовності  між  діями  на  рівні  ЄС  та 
національному”  [11].  З  усіх  офіційних  документів  ЄС, 
присвячених  цьому  питанню,  дане  Спілкування  є 
найдокладнішим.  Воно  базується  на  Довіднику  з  інтеграції, 
розробленому  як  низка  практичних  вказівок  для 
держав-учасниць (який станом на 2012 рік перевидавався тричі), 
а  також  на  участі  Європейського  фонду  для  інтеграції 
представників  третіх  країн,  який  тоді  був   лише  на  стадії 
проектування та й офіційно створений у 2007 році, про що далі 
йтиметься детальніше.

Документ  виділяє  дев ять  основних  положеньʼ  
національної  та  європейської  інтеграційної  політики, 
супроводжуючи  кожен  із  них  рекомендаціями  щодо  дій  на 
національному та європейському рівнях. У межах даної статті 
неможливо  детально  розглянути  всі  положення,  тому  автори 
виділять ключові, на їхню думку, елементи кожного з них, зміни 
яких можна буде простежити у пізніших документах.

1. Інтеграція  як  двосторонній  процес  взаємного 
пристосування  між  іммігрантами  та  жителями  країн-членів: 
низка зусиль повинна бути сконцентрована на інформаційному 
діалозі  з  “приймаючим”  населенням,  метою  якого  має  бути 
обізнаність із наслідками інтеграційних програм та заохочення 
дружніх стосунків між різними етнічно-культурними групами.

2. Повага  до  базових  цінностей  ЄС  як  складник 
інтеграції:  розуміння,  прийняття  та  користування  перевагами 
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спільних  європейських  цінностей:  внесено  пропозицію 
включити  інтеграцію  громадян  третіх  країн  у  майбутні 
багаторічні програми Агенції фундаментальних прав (FRA).

3. Важливість  працевлаштування  як  способу  внеску 
іммігрантів  у  розвиток  суспільства  та  як  важливого  засобу 
інтеграції:  запропоновано  детальні  заходи  на  національному 
рівні,  які  включають  курси  підвищення  кваліфікації, 
інформування  та  заохочення  роботодавців,  які  наймають 
іммігрантів,  усунення  перешкод  до  працевлаштування  та 
спрощення  процедури  відкриття  власного  бізнесу  для 
іммігрантів. З боку ЄС пропонується контроль за дотриманням 
принципів недискримінації  при працевлаштуванні (що певним 
чином суперечить вищеназваному заохоченню роботодавців до 
винаймання іммігрантів).

4. “Базова” обізнаність із мовою, культурою та історією 
приймаючого  суспільства:  робиться  акцент  на  створенні  та 
диверсифікації  мовно-культурних   курсів  для  іммігрантів  із 
різними  потребами  та  рівнями  освіти,  а  також  на  підтримці 
інноваційних  ідей  щодо  створення  таких  курсів  на 
європейському рівні.

5. Освіта  як  ключовий  складник  активної  участі 
іммігрантів  у  житті  суспільства:  пріоритетом  є  іммігрантська 
молодь,  а  запропоновані  заходи  мають  зосереджуватися  на 
збільшенні  відвідування  ними  навчальних  закладів  різних 
рівнів.

6. Рівноправний доступ для іммігрантів до державних і 
приватних  товарів  і  послуг,  а  також  надання  інституційної 
підтримки: урахування потреб різних категорій іммігрантів при 
роботі  різноманітних  закладів,  створення  груп  роз яснення  таʼ  
підтримки, надання послуг перекладачів.

7. Часті  контакти  між  іммігрантами  та  громадянами 
країн-членів  як  основоположний  механізм  інтеграції: 
заохочення  організації  сумісних  заходів,  поліпшення  умов 
проживання й стану громадського простору.
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8. Право  на  застосування  різноманітних 
культурно-релігійних  практик,  яке  гарантується  Хартією 
основних  прав  і  повинно  бути  захищене,  якщо  це  право  не 
вступає в конфлікт із невідчужуваними європейськими правами 
чи з національним законодавством: заохочення міжкультурного 
діалогу між релігійними общинами та органами влади.

9. Участь  іммігрантів  в  демократичних  процесах  та  у 
формулюванні інтеграційної політики: спрощення умов участі у 
суспільних  організаціях,  спрощення  процедури  голосування, 
заохочення діалогу між поколіннями та групами іммігрантів.

Слід  зазначити,  що  майже  в  кожному  пункті 
наголошується, що ЄС повинен виконувати роль координатора, 
збираючи та поширюючи приклади успішних стратегій окремих 
країн,  або ж місцевих ініціатив.  Даний документ є,  у  цілому, 
послідовним і повним переліком різних аспектів  інтеграційної 
політики, який міг бути (і в деяких випадках був) використаний 
країнами-членами  ЄС  як  орієнтовний  план  для  формування 
власних програм інтеграції іммігрантів.

У 2007 році Комісія розробила Європейський культурний 
план, заснований на трьох основних напрямках дії:  культурне 
різноманіття та міжкультурний діалог; культура як каталізатор 
креативного  процесу;  культура  як  ключовий  компонент 
міжнародних відносин [12]. Того ж року Рада Європи ухвалила 
відповідну резолюцію з підтримки цього плану, яка заохочувала 
ЄС  і  держави-члени  співпрацювати  з  метою  налагодження 
міжкультурного  діалогу,  а  також  розуміння  та  поваги  до 
культурного  різноманіття  Європи.  Ці  кроки  не  тільки 
демонструють ідеологічну позицію ЄС, а  й передбачають,  що 
держави-учасниці  налагоджуватимуть  механізми  тісної 
співпраці.  Рік  2008-й було проголошено  Європейським роком 
міжкультурного діалогу.

Важливо,  що  рішенням  Ради Європи в  2007 році  також 
було створено вже згаданий Європейський фонд для інтеграції 
представників  третіх  країн,  який  мав  діяти  від  2007  до  2013 
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року. Цей фонд передбачав збір і послідовне виділення коштів 
на  програми,  які  мали  сприяти  інтеграції  іммігрантів.  У 
вступній  статті  наголошувалося  на  тому,  що  невдача  кожної 
окремо взятої держави-учасниці багато в чому могла вплинути 
на  стан  справ  в  інших  державах  і  у  ЄС  у  цілому.  Стаття  3 
Рішення  виділяла  такі  цілі,  як  такі,  що  мали  фінансуватися, 
серед іншого, за рахунок коштів фонду [13]:

– спрощення розробки та запровадження процедур доступу, 
які причетні до та підтримують процес інтеграції громадян 
третіх країн;

– розробка  та  запровадження  процесу  інтеграції  громадян 
третіх країн, які нещодавно прибули до країн-членів ЕС;

– збільшення  здатності  країн-членів  ЄС  розробляти, 
запроваджувати,  спостерігати  й  оцінювати  політичні 
заходи з  інтеграції громадян третіх країн;

– обмін  інформацією,  успішними  прикладами  та 
співробітництвом  у  межах  і  між  окремими  членами  ЄС 
щодо розробки, запровадження, спостереження й  оцінки 
інтеграції громадян третіх країн.
Засоби  контролювання  та  перевірки  було  визначено  як 

відповідальність  самих  країн-членів.  Зокрема,  від  них 
вимагалося  внести  пункти  щодо  обов язкового  регулярногоʼ  
подання  доповідей  про  стан  і  прогрес  визначених  цілей  при 
укладанні  контрактів  з  організаціями,  відповідальними  за 
запровадження  на  практиці  окремих  аспектів  політики 
інтеграції.  Оцінка ефективності  дій таких організацій  лягає,  в 
основному,  на  держави-учасниці,  проте  правила  Фонду 
передбачають  можливість  позапланової  перевірки  з  боку 
Єврокомісії або ж інших “занепокоєних” держав-учасниць.

В  обов язки  держав-учасниць  Фонду  входить  підготовкаʼ  
багаторічних  програм  дій,  на  основі  яких  виділятимуться 
кошти;  багаторічні  програми  передбачають  подання 
детальніших річних програм.  У 2008 р.  Єврокомісія  ухвалила 
Рішення щодо правил запровадження в життя діяльності цього 
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Фонду,  створеного  рішенням  Ради  Європи.   Наразі  ці  два 
юридичні  документи  керівних  органів  ЄС  є  єдиними 
документами  щодо  інтеграції  іммігрантів,  які  не  мають 
рекомендаційного характеру [14].

Останнім  документом,  який  причетний  до  інтеграції 
іммігрантів,  є  Спілкування  2011  року.  Воно  констатує 
занепокоєність  суспільства  держав-учасниць  низькою 
ефективністю  програм  інтеграції.  Враховуючи,  що  це 
Спілкування  є  другим,  що  присвячене  конкретно  проблемі 
інтеграції, така заява у Вступі несе важливу інформацію щодо 
наявних тенденцій та реагування ЄС на них. Порівняно з 2005 
роком відбулася низка змін щодо основних положень політики 
інтеграції.  Замість  дев яти  положень  документ  виділяє  триʼ  
ключові  аспекти  інтеграції:  інтеграція  шляхом  участі,  більше 
дій  на  місцевому  рівні  та  залучення  країн  походження 
іммігрантів. Більшість положень 2005 року підпадають під один 
із трьох аспектів, проте можна зазначити низку змін щодо ролі 
окремих положень, усунення чи додавання деяких із них, про 
що зараз ітиметься детальніше.

Передусім,  хоча  інтеграція  все  ще  розглядається  як 
двосторонній  процес  взаємного  пристосування  між 
іммігрантами та жителями країн-членів,  наголос зроблений на 
заохочення  інтеграції  з  боку  іммігрантів,  а  не  приймаючого 
суспільства.  Іммігранти  повинні  “продемонструвати  бажання 
інтегруватися  та  поважати  правила  і  цінності  суспільства,  у 
якому  вони  проживають”  [9].  Важливе  місце  знову  ж  таки 
посідають  заходи  щодо  надання  умов  для  безперешкодного 
вивчення іммігрантами мови та врахування етнічно-культурної 
різноманітності при підборі кадрів в освітню сферу. Діяльність 
Європейського фонд для інтеграції  представників третіх країн 
оцінена  як  сприятлива  і  зроблені  попередні  висновки  щодо 
спрощення  схем  надання  коштів.  Наголошується,  що  для 
більшої  ефективності  інтеграційних  програм  доцільно 
фінансувати ініціативи на місцях.
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Більше  уваги  приділено  працевлаштуванню:  крім  уже 
запропонованих заходів, додатково наголошено на необхідності 
об єктивної оцінки кваліфікації іммігрантів і знаходження нимиʼ  
відповідного їхнім можливостям місця роботи. Додано потребу 
розпочати процес залучення іммігрантів до ринку праці відразу 
після їхньому приїзду.

Новим  є  і  залучення  країн  походження  іммігрантів  до 
інтеграційного  процесу,  виокремлене  в  самостійний  аспект 
інтеграційної політики. Усього  виділено три способи співпраці 
з країнами походження іммігрантів:

− початок  інтеграційного  процесу  ще  до  виїзду  майбутніх 
мігрантів;

− надання іммігрантам підтримки в межах ЄС, наприклад, за 
посередництва відповідних посольств;

− підготовка  тимчасового  або  постійного  повернення 
мігрантів із набутим дослідом і знаннями.
Отже, інтеграція  іммігрантів  лишається  порівняно  мало 

розробленою  сферою  наукового  знання,  і  тому  надзвичайно 
важливим  є  постійний  збір  та  аналіз  нових  даних  із 
законодавчих  актів  і  конкретних життєвих  прикладів,  а  також 
відповідна оцінка успішності двостороннього процесу інтеграції 
іммігрантів.

Аналіз  програмних  документів  і  законодавчих  актів 
показав, що відбулося певне осмислення парадигми інтеграції та 
акцент зроблено на зусилля й  відповідальність іммігрантів за 
власну інтеграцію, залучення країн походження та ефективніше 
використання фондів ЄС.

Уряди  й  органи  ЄС  мають  виконувати  регулювальну 
функцію, встановлюючи певні стандарти та розробляючи план 
дій, а також заохочувати та фінансувати нові ініціативи, давати 
оцінку ефективності існуючим комплексам заходів і, крім того, 
постійно  стежити  за  дотриманням  принципів  рівноправ я,ʼ  
недискримінації й чесності. Розроблення спільної європейської 
політики  інтеграції  іммігрантів  починається  на  локальному 
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рівні,  від  рівня  держави  до  окремих  регіональних  одиниць,  і 
тому  контроль  уряду  і  комунікація  з  вищими  органами  є 
надзвичайно важливими.

Подальші  дослідження  з  цієї  тематики  мають  включати 
повніший огляд та аналіз документів ЄС, включаючи програми, 
доповіді, комунікації, робочі документи, директиви та рішення 
керівних органів ЄС, а також порівняльний аналіз національних 
програм  інтеграції  країн-членів  ЄС.  У  2013  році  можна  буде 
підвести  підсумки  щодо  діяльності  Європейського  фонду  для 
інтеграції представників третіх країн та розглянути доцільність 
подальших подібних проектів.
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This  article  deals  with  the  evolution  of  the  EU  immigrant  
integration policies. Relevant documents of the EU governing bodies  
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the  cooperation  between  the  EU  and  the  national  governments.  
Suggestions for future research are made.
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В  данной  статье  рассматривается  эволюция  политики  
ЕС  по  интеграции  иммигрантов.  Анализируются  и  
сравниваются  программные  документы  руководящих  органов  
ЕС.  Сделаны  выводы  относительно  изменения  подхода  к  
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интеграции  и  необходимости  сотрудничества  ЕС  и  
национальных  органов  власти.  Выделены  перспективные  
направления будущих исследований.

Ключевые слова: ЕС, политика, интеграция иммигрантов.
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