
az Unión kívülről 
érkezett migránsok 
integrációjáról

Tájékoztató
2018. június

2018HU



 2 

 

 TARTALOMJEGYZÉK 

Bekezdés 

A migránsok eredményes integrációjával kapcsolatos főbb kihívások összegzése I–IX 

Bevezetés 1–13 

Migránsok 1–5 

Integráció 6–9 

A tájékoztató célja és a benne alkalmazott megközelítés 10–13 

Az Unió ösztönzést és támogatást nyújt a migránsok integrációjához 14–38 

Az Unió közel két évtizede nyújt támogatást a tagállamoknak 15–17 

Az uniós migrációs politika hatással van a nemzeti integrációs politikákra 18–21 

A jogegyenlőség és a megkülönböztetésmentesség kritikus fontosságú a 
migránsok integrációja szempontjából 22–23 

A migránsok integrációját támogató uniós alapok 24–27 

Az Unió 2015 óta fokozta a migránsok integrációjára irányuló intézkedéseit 28–38 

Elsődlegesen a tagállamok felelősek a migránsok integrációjáért 39–54 

A legtöbb tagállam rendelkezik integrációs politikával 40–42 

Az integrációval kapcsolatban jelenleg kevés az adat 43–47 

A szinergiák és a kölcsönösen kiegészítő jelleg az uniós és tagállami 
koordináció eredményességén múlik 48–54 

Záró megjegyzések 55–57 

 

I. melléklet.  Glosszárium 
II. melléklet.  Migránsok száma az egyes tagállamokban, illetve a tagállami népesség 

százalékában kifejezve (2017) 
III. melléklet.  Felmérés a migránsok integrációjáról 
IV. melléklet. A migránsok integrációjára vonatkozó uniós keret ütemezése 
V. melléklet.  A migránsok integrációjára vonatkozó hatályos irányelvek 
VI. melléklet. Az uniós migrációs jogszabályokban szereplő integrációs feltételek 
VII. melléklet. Az integrációhoz kapcsolódó, az AMIF, az esb-alapok és a FEAD keretében 

támogatható intézkedések áttekintése 
  



 3 

 

A MIGRÁNSOK EREDMÉNYES INTEGRÁCIÓJÁVAL KAPCSOLATOS FŐBB KIHÍVÁSOK 

ÖSSZEGZÉSE 

I. Ez a tájékoztató dokumentum nem minősül ellenőrzési jelentésnek. A 

dokumentumban összegzett, számos különböző forrásból származó információk egy része 

már nyilvánosan is elérhető, más részüket pedig mi gyűjtöttük össze. Dokumentumunk 

bemutatja, hogy mit tesz az EU az Unióban jogszerűen, uniós állampolgárság nélkül élő 

személyek („migránsok”) integrációjának támogatására, és beszámol arról, hogy szerintünk 

melyek az integrációval kapcsolatos fő kihívások. 

II. Miután a közelmúltban rendszeresen/tartósan nőtt az Unió területén oltalomhoz 

folyamodók száma, külön figyelem irányult az uniós migrációs politikára. A migránsok 

beáramlásának hosszú távú hatása attól függ majd, hogy milyen mértékben lesz sikeres a 

beilleszkedésük. Bár a migránsok integrációja főként a tagállamok felelőssége, az elmúlt két 

évtized során fontos szerepet játszott az Unió is, amennyiben támogatást és ösztönzést 

nyújtott a tagállamoknak. Az információk és a követendő példák megosztásán, valamint a 

kölcsönös tapasztalatcserén és kooperáción túl az Unió elősegíti az uniós források 

felhasználását, valamint a migrációs és megkülönböztetés elleni szakpolitikák kidolgozásához 

is kereteket nyújt (1–17. bekezdés). 

III. A migráció és az integráció szorosan összefügg egymással. A migrációval kapcsolatos 

jelenlegi uniós irányelvek minimumkövetelményeket szabnak meg az Unió területére 

történő belépésre és az ott tartózkodásra vonatkozóan, illetve biztosítják az egyenlő 

bánásmódhoz való jogot. A tagállamok rendelkeznek némi mérlegelési jogkörrel az 

irányelvek nemzeti jogba történő átültetésének módjával kapcsolatban, aminek 

következtében a migránsokra alkalmazandó szabályok tagállamonként eltérhetnek. Ezek az 

eltérések a migránsokat – a menedékkérőket és a menekülteket is beleértve – az országok 

közötti továbbutazásra ösztönzik, ami késlelteti az integrációs folyamat megkezdését. Az 

integrációt befolyásolja az is, hogy a kérelmek feldolgozása néha elhúzódik (18–21. 

bekezdés). 
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1. kihívás: Az integrációs folyamat megindítása terén jelentkező késedelmek csökkentése 

IV. Noha uniós jogszabályok támogatják a jogegyenlőséget és a 

megkülönböztetésmentességet, az Unión kívülről érkező bevándorlók továbbra is ellenérzést 

váltanak ki számos európai polgárban. Egyes tagállamokban ez hátráltatja a migránsok 

integrációját (22. és 23. bekezdés). 

2. kihívás: Jogegyenlőség és megkülönböztetésmentesség biztosítása 

V. A migrációs beáramlás intenzívebbé válására adott válaszintézkedésként az uniós 

költségvetés 2015-től kezdve több mint 5000 millió euró kiegészítő forrást mozgósított a 

migrációval kapcsolatos célokra. A tagállamok azonban kijelentették, hogy a migránsok 

integrációjához kapcsolódó szükségletek kielégítésére további körülbelül 450 millió euró 

forrásra van szükségük a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból. A Bizottság közlése 

szerint a szükségleteket az éves költségvetési eljárásokkal összefüggésben rendszeresen 

értékelni fogják (32–34. bekezdés). 

3. kihívás: A szükségletek és források megbízható és átfogó értékelése  

VI. Ezenkívül a Bizottság megnövelte a migránsok integrációjának fejlesztésére irányuló 

tagállami törekvések támogatását, valamint 2016-ban egy 52, uniós szinten végrehajtandó 

intézkedést tartalmazó integrációs cselekvési tervet dolgozott ki. A Bizottság 2018 során fog 

beszámolni a Parlamentnek és a Tanácsnak a cselekvési terv végrehajtásáról. 2017 

decemberéig a terv intézkedései közül 23 még nem fejeződött be. A tagállamokat ezenkívül 

ösztönzik, hogy bizonyos területeken egyedi intézkedéseket dolgozzanak ki. Ezekre nézve a 

Bizottság nem végez monitoringot, mivel ezekkel kapcsolatban csak ajánlásokat tettek a 

tagállamoknak, így ezek teljes mértékben tagállami hatáskörbe tartoznak (35–36. bekezdés). 

4. kihívás: A tagállamok elkötelezettsége a cselekvési terv végrehajtása mellett 

VII. A legtöbb tagállamban a működő integrációs politikák különböző szakpolitikai keretek 

alá tartoznak, és nem mindig foglalkoznak szisztematikusan a migránsok összes csoportjával 

és az integráció valamennyi területével. Az integrációs szakpolitikák kialakításának és 

végrehajtásának hiányosságait a tagállamok legfőbb ellenőrző intézményei által készített 

jelentések már feltárták (40–42. bekezdés). 
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5. kihívás: A migránsok teljes körének valamennyi vonatkozó szakpolitikai terület 

keretében történő támogatása  

VIII. A legtöbb tagállamnak nincsen teljes körű áttekintése a támogatásban részesült 

migránsok számáról, illetve az integrációs intézkedésekre fordított összegekről. Az uniós 

szinten működő közös alapmutatókészlet („zaragozai mutatók”) révén jobban átlátható az 

Unió országaiban végbemenő integráció, ám ezeket nem minden tagállam alkalmazza, és a 

Bizottság véleménye szerint e mutatók alkalmazhatósága is korlátozott. Tagállami szinten is 

különböző hiányosságok figyelhetők meg a monitoring terén. Az ERFA-rendelet jelenlegi 

felülvizsgálatával összefüggésben a Bizottság külön mutatók létrehozását javasolja az ERFA 

számára. Ez elősegítheti a tényeken alapuló szakpolitikai döntéshozatal fejlesztését (43–47. 

bekezdés). 

6. kihívás: Az integráció végeredményeinek eredményes módon történő monitoringja a 

haladás mérése és a szakpolitikák szükség szerinti kiigazítása érdekében 

IX. Egy adott célcsoportra irányuló intézkedéstípus több uniós alapból is részesülhet 

finanszírozásban. Az uniós alapok közötti koordináció és szinergiák biztosítására különböző 

mechanizmusok és eszközök állnak uniós szinten rendelkezésre, amelyek közül számosat a 

Bizottság dolgozott ki. Végső soron a tagállamok felelősek eredményes koordinációs 

mechanizmusok működtetéséért. A tagállamokban több mind 400 különböző szervezet vesz 

részt a migránsok integrációját célzó intézkedések irányításában. A legtöbb tagállam 

rendelkezik koordinációs testülettel, de az alkalmazott koordinációs mechanizmusokban 

hiányosságok észlelhetők (48–54. bekezdés). 

7. kihívás: A források uniós és tagállami szinten történő eredményes koordinációja 
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BEVEZETÉS 

Migránsok 

Leila épp csak megérkezett az Európai Unióba. Sorban áll az útlevélellenőrzéshez, egyik 
kezében a vízumát, a másikban a kisbabáját tartja. Férjéhez érkezik, aki már korábban az 
Unióba költözött, rendelkezik munkahellyel, és saját vállalkozásba szeretne fogni. Leila nem 
beszéli a helyi nyelvet, de optimistán látja családja jövőjét. 

1. Leila csak kitalált személy, de több mint 21 millió uniós állampolgárság nélküli személy 

tartózkodik hozzá hasonlóan az Unió területén. Ez azt jelenti, hogy az Unió lakosságának 

körülbelül 4%-a az Unión kívülről érkező, jogszerűen tartózkodó migráns (lásd: 1. ábra). 

Minden évben van, aki közülük uniós állampolgárságot szerez. A 2013 és 2016 közötti 

időszakban körülbelül 3,2 millió unión kívülről érkezett migráns szerezte meg az Unió 

valamely tagállamának állampolgárságát. A második generációs migránsokat is figyelembe 

véve az Unió lakosságának közel 18%-a migráns hátterű1. 

1. ábra. 2017-ban az Unió lakosságának körülbelül 4%-a volt az Unión kívülről érkező, 
jogszerűen tartózkodó migráns 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, az Eurostat 2018. márciusi adatai alapján. 

2. A tájékoztatóban a „migráns” kifejezés az Unióban jogszerűen, uniós állampolgárság 

nélkül élő személyeket jelöli, a menedékkérőket és menekülteket is beleértve. Az uniós 

jogszabályok a migránsokra „harmadik országok állampolgárai”-ként hivatkoznak. A 

migránsok szélesebben vett kategóriája több különböző, eltérő jogokkal, szükségletekkel és 

kötelezettségekkel bíró csoportokat foglal magában (lásd: 2. ábra). Ez a tájékoztató nem 

foglalkozik az Unióban jogszerűtlenül tartózkodó személyekkel. A terminológiával 

kapcsolatos további részletes magyarázat az I. mellékletben található. 

2014 2015 2016

19,5 millió 19,9 millió 20,9 millió 

+ 1,71% + 5,03%

2017

3,85% 3,91% 4,09%

+ 3,76%

21,7 millió

4,23%
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2. ábra. Az Unión kívülről érkező migránsok 

 
Forrás: Számvevőszék. 

3. Az Unió mindig is ki volt téve a migrációs áramlásoknak, de a migránsok egy 

csoportjának, jelesül az Unió területén menedéket kérők számának a közelmúltban 

bekövetkezett jelentős növekedése felhívta a figyelmet arra, hogy sürgősen javítani kell a 

migráció kezelését. A 2014 és 2017 közötti négyéves időszakban közel 3,7 millió személy kért 

első alkalommal menedéket az Unióban, ami háromszorosan haladja meg a korábbi 

négyéves időszak ugyanezen értékét. A kérelmezők körülbelül fele kapott oltalmat (lásd: 3. 

ábra). 

3. ábra. Az első alkalommal benyújtott menedékkérelmek száma 2014–2017-ben 
megháromszorozódott, de az oltalmat csak az esetek kevesebb mint felében ítélték meg  
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+ 123%

- 4%
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- 35%
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Megjegyzés: Az „első alkalommal benyújtott menedékkérelem” az adott tagállamban nemzetközi 
védelem iránt először benyújtott kérelmet jelent. Pozitívan elbírált menedékkérelemként említjük a 
nemzetközi védelmet megadó összes határozatot, az eljárás állásától függetlenül (vagyis mind az 
elsőfokú, mind a fellebbezést követő másodfokú határozatokat) és a menedékkérelem benyújtásának 
időpontjára való tekintet nélkül. Pozitív kimenetelű döntés esetén az adott személyek már nem 
menedékkérőnek, hanem menekültnek vagy más, védelemben részesülő személynek minősülnek. 

Forrás: Európai Számvevőszék, az Eurostat 2018. márciusi adatai alapján. 

4. 2016-ban az Unióban jogszerűen tartózkodó migránsok többsége a korábban 

bemutatott Leilához hasonlóan olyan személy, aki családtagjaihoz érkezett (39%), illetve 

munkavállalóként vagy kutatóként fizetett tevékenységet végez (16%). További 6%-uk 

tanulmányokat folytat. A menekültek és más, nemzetközi védelem alatt álló személyek csak 

6%-ot tesznek ki. 33%-uk esetében nem áll rendelkezésre információ a migráció okáról2. 

5. Az Unió minden országában élnek migránsok, 77%-ukat öt tagállam fogadja be 

(Németország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország és az Egyesült Királyság). A 

migránsok így az említett országok lakosságának mintegy 5%-át teszik ki. A II. melléklet 

részletesebben is tájékoztat a migránsok Unión belüli eloszlásáról. Az uniós migráns lakosság 

körében a Törökországból, Marokkóból, Ukrajnából és Kínából érkezettek száma a 

legmagasabb; ezek együttesen az Unióban élő migránsok 31%-át tették ki 2016-ban2. Az 

Unióban 174 különböző országból származó migráns él. 

Integráció 

Leila számára minden újdonságot jelentett. Az újonnan érkezett migránsoknak tanácsadást 
nyújtó helyi információs központnál lelt támogatásra. Leilának már volt némi képzettsége, és 
úgy döntött, hogy részt vesz egy képzésen, amelyre beiratkozást hirdettek. Elkezdett egy 
nyelvtanfolyamot és új barátokra tett szert. Gyermekét beíratta a helyi iskolába. 

Eleinte szüksége volt valakire, aki tolmácsol a számára. Egyszer egy civil szervezet önkéntese 
segítette a kommunikációban, amikor orvoshoz kellett mennie. Leila idővel megtanulta a 
helyi nyelvet, és egy képzési programba jelentkezett, hogy további végzettséget szerezzen. 
Most már dolgozhatott volna legálisan, de nem talált munkát. 

Évekkel később, már a munkaerőpiac aktív tagjaként Leila úgy döntött, hogy ő a soros: nem 
akart a társadalom adósa maradni. Ma már egy civil szervezetnél önkéntes ő is, tanácsokkal 
szolgál az újonnan érkezetteknek, valamint tolmácsolást és kulturális közvetítést vállal a 
rászorulóknak. Gyermeke már felnőtt, saját családot alapított és dolgozik. 
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6. Az integráció a migrációs folyamat része (lásd: 4. ábra). A migráció kezelése érdekében 

az Unió párbeszédet folytat az Unión kívüli országokkal a migráció kiváltó okait kezelendő; 

meghatározza az Unió területére történő belépési és jogszerű tartózkodás 

minimumfeltételeit a migránsokra nézve, biztonsági és határellenőrzési intézkedéseket 

határoz meg, valamint támogatja a tagállamoknak a migránsok integrációját célzó 

szakpolitikáit. Tanulmányok kimutatták, hogy a migránsok jobb integrációja nagyobb hosszú 

távú gazdasági, társadalmi és pénzügyi előnyöket jelent a befogadó országoknak3. 

4. ábra. Az integráció a migrációs folyamat része 

 
Forrás: Számvevőszék. 

7. A migránsok integrációja számos területen igényelhet cselekvést, például az oktatás, a 

foglalkoztatás, a lakhatás, az egészségügy és a kultúra területén. Az integrációs politikák 

kialakítása során világos elképzeléssel kell rendelkezni az integráció gyakorlati 

megvalósításáról (pl. kik alkotják a célcsoportot, mely intézkedéseket kell végrehajtani, és 

hogyan történjen hatásuk értékelése). Ezért az „integráció” jelentése országonként változik. 

Hivatalos uniós szintű fogalommeghatározás ugyan nincsen, de a Tanács 2004-ben tizenegy 

közös alapelvet dolgozott ki a bevándorlók integrációs politikájára vonatkozóan. Ezek az 

alapelvek az integrációt „kölcsönös alkalmazkodáson alapuló, kétirányú”4 társadalmi 

folyamatként határozták meg, amelynek részesei mind a migránsok, mind az őket befogadó 

társadalom. 
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5. ábra. A migránsok integrációjára vonatkozó közös alapelvek 

 
Forrás: Számvevőszék, a bevándorlók uniós integrációs politikájáról szóló 2004-es tanácsi 
következtetések alapján. 

8. Az 1. háttérmagyarázat szemléltető példákkal szolgál a tagállamokban az integráció 

különböző területein uniós finanszírozással kidolgozott projektekre. 

1. háttérmagyarázat. Az uniós tagállamokban a migránsokra irányuló, az Unió által támogatott 
integrációs projektek: néhány példa 

Foglalkoztatás Annak elősegítése, hogy nemzetközi védelemben részesülő személyek 
gyakornokoskodhassanak egy iparági szervezetnél, szakmai készségeik 
fejlesztésének és munkavállalásuk orientálásának céljával. 

Oktatás Nyelvi képzések tartása migránsoknak a rendszeres iskolai részvétel 
kiegészítéseként: a projekt a migránsok azon növekvő számú csoportját célozta 
meg, akik a közoktatásba belépve gyakran nem ismerik az ország nyelvét. 

Szakképzés Migráns hátterű személyeknek nyújtott szakképzés: a projekt célja a résztvevők 
nyelvi készségeinek javítása volt, a szakmai szókincs elsajátítását a szakmai 
továbbképzés elemeivel ötvözve. 

Lakhatás A nemzetközi védelem alatt állók lakhatásának elősegítése, a célcsoportnak több 
szolgáltatást is nyújtó, szélesebb körű projekt részeként. 

Egészségügy A befogadó tagállam nyelvét nem beszélő páciensek és az egészségügyi dolgozók 
közötti kommunikációt segítő kézikönyv kidolgozása. 

Társadalmi 
befogadás 

Műhelytalálkozók a tárasadalom és a menedékjogban részesülő személyek közötti 
közvetlen együttműködés ösztönzésére: ezek események szervezését, a társas 
készségek fejlesztését és szabadidős programokat foglalnak magukban. 

Forrás: Az Európai Számvevőszék által készített felmérés. 

9. Az, hogy a migránsok, illetve az uniós polgárok körében a foglalkoztatás, az oktatás, a 

társadalmi befogadás és az aktív polgárság terén elért végeredmények között eltérés 
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mutatkozik, világosan rámutat az eredményes integrációs politikák szükségességére (lásd: 6. 

ábra). 

6. ábra. A kiválasztott teljesítménymutatók alakulása (%) 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, az Eurostat 2018. márciusi adatai alapján. 

A tájékoztató célja és a benne alkalmazott megközelítés 

10. Ez a tájékoztató dokumentum nem ellenőrzési jelentés, célja annak bemutatása, hogy az 

Unió mivel támogatja a migránsok integrációját. Az első részben bemutatjuk az uniós 

intézmények által az elmúlt két évtizedben az integráció területén hozott intézkedéseket, 

különös figyelemmel az elmúlt évek során intenzívebbé váló migrációs beáramlásra adott 
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integrációs intézkedéseket és megvizsgáljuk, hogy az uniós kezdeményezések hogyan 

formálják ezeket a szakpolitikákat. 

11. A dokumentumban ismételten kitérünk arra, hogy melyek a migránsok eredményes 

integrációja terén az Unió előtt álló, magas szinten kezelendő főbb kihívások (lásd: 2. 

bekezdés). Nem témánk sem az illegális migráció, sem a határellenőrzés, sem a 

menekültkérelmek feldolgozása. A Bizottság által a tagállamokkal együtt irányított alapokra 

összpontosítunk, mivel uniós keretben ezek nyújtják a migránsok integrációjára fordítható 

legtöbb forrást. 

12. A tájékoztatóban bemutatott tények forrása: 

- A Bizottság, két uniós ügynökség (az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége és az Európai 

Menekültügyi Támogatási Hivatal), más intézmények (Nemzetközi Migrációs Szervezet, 

Migration Policy Group (bevándorláspolitikai csoport), az ENSZ menekültügyi főbiztosa 

és a Vöröskereszt) munkatársaival készített interjúk. 

- A tagállamok (és Norvégia) körében az európai integrációs hálózat (EIN) támogatásával 

készített felmérés5. A felmérésre 32 választ kaptunk6. A III. melléklet mutatja be a 

kérdéseket és a beérkezett válaszokat. 

- 22 tagállam legfőbb ellenőrző intézménye által a 2011 óta az országukban az 

integrációval kapcsolatban végzett intézkedésekről készített 44 jelentés7 elemzése. A 

fennmaradó hat tagállam ebben az időszakban nem végzett ide kapcsolható 

tevékenységeket. 

- A hotspot-rendszerre8, az Európai Menekültügyi Alapra és a harmadik országok 

állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alapra9, valamint a Menekültügyi, 

Migrációs és Integrációs Alapra (AMIF)10 vonatkozó korábbi ellenőrzéseink. 

- A 28 tagállam által az AMIF 2016-os végrehajtási jelentéseiben, az AMIF időközi 

értékeléseiben, valamint a leginkább rászoruló személyeket támogató európai 

segítségnyújtási alap (FEAD) 2016-os éves végrehajtási jelentéseiben közölt, a 

teljesítménnyel kapcsolatos tényezők áttekintése. 

- A témában közzétett kiadványok, többek között uniós dokumentumok és az Európai 

Migrációs Hálózat (EMN)11 kiadványainak áttekintése. 
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13. A Bizottságnak lehetőséget adtunk e tájékoztató tervezetének véleményezésére. 

AZ UNIÓ ÖSZTÖNZÉST ÉS TÁMOGATÁST NYÚJT A MIGRÁNSOK INTEGRÁCIÓJÁHOZ 

14. A tájékoztató e részében áttekintjük a Bizottság által az évek során kidolgozott főbb 

eszközöket és kezdeményezéseket. Ezenkívül elemezzük, hogy az uniós migrációs és 

megkülönböztetés elleni szakpolitikák miként képesek befolyásolni az integrációs politikákat, 

megvizsgáljuk az uniós alapok szerepét és áttekintjük a migránsok integrációjának 

elősegítése érdekében a közelmúltban tett uniós intézkedéseket. 

Az Unió közel két évtizede nyújt támogatást a tagállamoknak 

15. A 2009-es Lisszaboni Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) új uniós politikai keretet 

hozott létre a migránsok integrációjára, és ez volt az első alkalom, hogy konkrét jogalap 

született az e téren nyújtott uniós ösztönzőkre és támogatási kezdeményezésekre 

vonatkozóan12. Az integrációs politikákért azonban továbbra is elsősorban a tagállamok 

felelősek. A Szerződés módosítását megelőzően az Unió már korábban is együttműködött az 

integráció terén, és 1999 óta az Amszterdami Szerződésben13 és a tamperei programban14 

kidolgozott kezdeményezéseket is továbbfejlesztette. Azóta a Tanács, az Európai Parlament 

és a Bizottság számos jogilag nem kötelező jellegű közleményt adott ki és kezdeményezést 

indított az integráció terén. 

16. A migránsok integrációjára vonatkozó jelenlegi uniós keret három fő dokumentumra 

épül: 

- A Tanács által 2004-ben kidolgozott, az Európai Parlament által 2013-ban15 és a Tanács 

által 2014-ben16 megerősített, az integrációs politikára vonatkozó közös alapelvek (7. 

bekezdés) határozzák meg a migránsok integrációjára vonatkozó uniós szakpolitikai 

együttműködés alapjait. 11 nem kötelező érvényű alapelvről van szó, amelyek alapján a 

tagállamok saját erőfeszítéseiket értékelhetik (lásd: 5. ábra). 

- A harmadik országbeli állampolgárok integrációjának európai programja17, amelyet a 

Bizottság 2011-ben fogadott el, kiemeli a migránsok integrációja előtt álló kihívásokat és 

intézkedései területeket javasolt mind a Bizottság mind a tagállamok számára az 

integrációs politikák előmozdítása érdekében. 
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- A Bizottság 2016 júniusában kiadott, a harmadik országbeli állampolgárok 

integrációjára vonatkozó cselekvési terve átfogó keretet nyújt az integrációs politikák 

kidolgozására és megerősítésére irányuló tagállami törekvések támogatására18. 

17. Ezenkívül az Unió erőfeszítéseket tett az információcsere és a bevált gyakorlatok 

megosztása terén olyan európai hálózatok létrehozásával, mint az EIN, valamint az uniós 

együttműködés elősegítésével és a témával kapcsolatos információk szabványosított módon 

történő elérhető tételével (pl. integrációs kézikönyvek19, az integrációval foglalkozó európai 

weboldal20 és egy sor közös mutató – a zaragozai mutatók – lásd: 43. bekezdés). A IV. 

melléklet mutatja be a kifejlesztett kezdeményezések és eszközök ütemezését. Ezek az 

eszközök segítik a tagállamokat az integrációhoz kapcsolódó nemzeti keretek értékelésében, 

fejlesztésében, monitoringjában és értékelésében. 

Az uniós migrációs politika hatással van a nemzeti integrációs politikákra 

18. A Szerződésben meghatározott közös uniós migrációs politika (15. bekezdés) fényében 

az Unió egységes migrációs és vízumszabályokat dolgoz ki a migránsokra vonatkozóan (a 

szóban forgó jogszabállyal kapcsolatban lásd: V. melléklet). 2018. márciusi állapot szerint az 

uniós irányelvek két csoportja különbséget tesz az elismert, hivatalos csatornákon keresztül 

érkező migránsok (jogszerű migráció) és az Unió határainál (menedékkérők), valamint az 

Unión kívüli országokból (áttelepítés) védelemért folyamodó migránsok között. Ennek 

eredményeként különböző csatornákon keresztül érkezhetnek az Unióban letelepedni 

kívánó migránsok (lásd: 7. ábra). 
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7. ábra. Az Unióban letelepedni kívánó migránsok több csatornán keresztül érkezhetnek 

 
Forrás: Számvevőszék. 

19. A migrációs irányelvek meghatározzák a migránsokra vonatkozó, az Unió területére 

történő belépési és jogszerű tartózkodásra vonatkozó minimumfeltételeket, amelyek közül 

egy sor jog alapvető fontosságú a sikeres integrációhoz, mint pl. a családegyesítéshez való 

jog, valamint a munkaerőpiachoz, oktatáshoz és szociális juttatásokhoz való hozzáférés joga. 

Attól függően, hogy az adott személyek mely migrációs csatornán keresztül érkeznek és mi a 

tartózkodásuk célja (pl. menekült, magasan képzett munkavállaló, családtag, diák stb.), 

eltérő feltételek vonatkoznak rájuk. A VI. melléklet mutatja be az uniós szabályokat 

alkalmazó 25 tagállamban 2018 márciusában hatályban levő feltételeket21. 2018 

márciusában a jogszabályok felülvizsgálat alatt álltak (lásd: V. melléklet). Az integrációval 

kapcsolatos kérdések terén a Bizottság által javasolt fő változtatás az, hogy kilencről hat 

hónapra csökkentsék a maximális várakozási időszakot, mielőtt a menedékkérők munkát 

vállalhatnak. 
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20. Az uniós migrációs jogszabályok végrehajtásának felelőssége a tagállamokat terheli, 

amelyek kötelesek az uniós irányelveket nemzeti jogszabályba ültetni. Az átültetést a 

Bizottság figyelemmel kíséri. Mivel a tagállamok rendelkeznek némi mérlegelési jogkörrel 

ennek végrehajtása során, a migránsokra alkalmazott szabályok uniós tagállamonként 

eltérőek lehetnek. E különbségekre számos kiadvány22 hoz példát. 

21. A migránsokra vonatkozó nemzeti szabályok országok közötti eltérései jelentik az egyik 

okot, amely miatt a migránsok, beleértve a menekülteket és menedékkérőket, az érkezési 

országból egy másik országba utaznak tovább23. 2016-ban a menedékkérők 30%-a korábban 

már nyújtott be egy másik tagállamban kérelmet24. Ez késlelteti az integrációs folyamat 

megindítását és csökkentheti az integráció eredményességét, mivel minél korábban 

kezdődik meg az integráció, annál nagyobb eséllyel lesz sikeres25. Késleltető tényező a 

kérelmek feldolgozásának időtartama is. Ezt az időtartamot a legfőbb ellenőrző intézmények 

hét jelentése – öt tagállamra vonatkozóan – hosszúnak minősítette. A Bizottság hotspot-

rendszeréről szóló jelentésünkben is megállapítottuk, hogy a migránsok érkezését és 

regisztrációját követő eljárások (menedékjog megadása, áthelyezés vagy visszaküldés) az 

ellenőrzésünk időpontjában gyakran lassúak és szűk keresztmetszetekkel terheltek voltak26. 

1. kihívás: Az integráció megindítása terén jelentkező késedelmek csökkentése  
Minél korábban kezdődik meg az integráció, annál nagyobb az esély a sikerre. Az integrációs 
folyamat megindítását késleltető tényezők (például ha a belépési és tartózkodási feltételek 
országok közti eltérései vagy a kérelmek feldolgozásának hosszú átfutási ideje miatt a 
migránsok másik uniós tagállamba utaznak tovább) hátráltathatják a migránsok eredményes 
társadalmi integrációját. 

A jogegyenlőség és a megkülönböztetésmentesség kritikus fontosságú a migránsok 

integrációja szempontjából 

Cseng az elmúlt négy évben az Unióban végezte tanulmányait és végre diplomát szerzett. 
Barátnőjével él együtt, és le szeretne telepedni. Már elég jól ismeri a nyelvet, de nem talál 
munkát; vagy nem hívják be állásinterjúra, vagy csak olyan állásajánlatokat kap, amelyekhez 
képest túlképzett. Cseng úgy érzi, hogy hátrányos megkülönböztetésnek van kitéve. 

22. A jogegyenlőség és a megkülönböztetésmentesség fontos olyan tényezők, amelyek 

segítik a migránsok sikeres integrációját27. Felmérésünk során négy tagállam jelezte, hogy a 

befogadó lakosság migránsokhoz való viszonyulása kedvezőtlenül hat azok integrációjára. Az 
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uniós jogszabályok – a Szerződés28, az Európai Unió Alapjogi Chartája és az uniós másodlagos 

jogforrások – keretet biztosítanak a hátrányos megkülönböztetés ellen29. Az uniós migrációs 

jogszabályok is tartalmaznak rendelkezéseket a migránsokkal való egyenlő bánásmódra 

nézve, de ezeket az egyes tagállamokban eltérően alkalmazzák30. A legtöbb tagállam nemzeti 

szinten igyekszik tenni a migránsok hátrányos megkülönböztetése ellen: hat tagállamban a 

közelmúltban fogadtak el jogszabályokat erre nézve, négy további tagállamban pedig 

nemzeti cselekvési tervet, illetve stratégiát. Ezenkívül kilenc tagállam figyelemfelhívó 

kampányt szervezett a hátrányos megkülönböztetés kezelésére31. Az Európai Unió Alapjogi 

Ügynöksége segítséget nyújt a tagállamoknak az alapvető jogokkal kapcsolatos kérdésekben, 

például a migránsokkal szembeni gyűlölet elleni küzdelemben. 

23. A „Diszkrimináció az Európai Unióban” című 2015-ös Eurobarométer felmérés32 szerint 

az etnikai származáson alapuló diszkrimináció a hátrányos megkülönböztetés leginkább 

elterjedt formája az Unióban. A 2017 tavaszi standard Eurobarométer felmérés33 ehhez 

hozzáteszi, hogy az Unión kívülről érkezett migránsok negatív érzelmeket keltenek az 

európai polgárok többségében (54%). A Bizottság szerint fel kell hívni „a figyelmet a 

[jogegyenlőség terén] már meglévő védelmi mechanizmusokra, valamint biztosítani kell „az 

egyenlőséggel kapcsolatos irányelvek jobb gyakorlati végrehajtását és alkalmazását”34. Az 

Európai Parlament emlékeztett a tömegkommunikációs médiumok fontosságára a 

bevándorlással és a migránsok integrációjával kapcsolatos közvélekedés formálásában35. 

2. kihívás: Jogegyenlőség és megkülönböztetésmentesség biztosítása  
A jogegyenlőség és a megkülönböztetésmentesség fontos olyan tényezők, amelyek segítik a 
migránsok sikeres integrációját. Ha a migránsok megkülönböztetése elleni politika nem 
működik eredményesen, az visszavetheti sikeres társadalmi beilleszkedésüket. 

A migránsok integrációját támogató uniós alapok 

24. Az integrációval kapcsolatos tényleges kiadások nem ismertek, mert csak az AMIF gyűjt 

erről adatokat. Az uniós költségvetésben a migránsok integrációját célzó intézkedéseket 

több uniós alapból is lehet finanszírozni. A 8. ábra sorolja fel a 2014–2020-as programozási 

időszak vonatkozásában leginkább releváns, a migránsok integrációjára és más 

célkitűzésekre irányuló finanszírozási forrásokat. E források összesen 128 milliárd eurót 
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tesznek ki, de ez csak egy elméleti összeg, amely akkor lenne érvényes, ha minden 

felhasználható forrást erre a célra fordítottak volna. 

8. ábra. A migránsok integrációját támogató leginkább releváns uniós alapok 
 

Uniós alap 
Rendelkezésre 

álló forrás1 
(millió euró) 

Az alapot 
felhasználó 
tagállamok 

száma4 

Mely migránsok 
alkotják a 

célcsoportot 
Integrációs 

intézkedések 

 AMIF 8842 27 Minden 
jogszerűen itt 

tartózkodó 
Tanácsadás, 

szakoktatás és -képzés  Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap  
Hozzájárulás a migrációs áramlások hatékony 
kezeléséhez 

 ESZA/IFK 85 4553 20 
Munkavállalásra 

jogosultak és 
kiskorúak5 

Oktatás és képzés, 
valamint a 

munkaerőpiacra való 
belépést megkönnyítő 

intézkedések 

 Európai Szociális Alap/ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezés 
A foglalkoztatás, képzés és társadalmi befogadás 
előmozdítása 

 ERFA 21 9063 4 
Nincs közvetlen 

célcsoport 
Oktatási, szociális, 

egészségügyi és 
lakhatási infrastruktúra 

 Európai Regionális Fejlesztési Alap 
A gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
megerősítése 

 EMVA 15 2183 3 Nincs közvetlen 
célcsoport 

Segítségnyújtás a 
lakhatás, egészségügy, 

oktatás és 
foglalkoztatás terén 

 Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
A fenntartható fejlődés előmozdítása 

 ETHA 5813 0 
Nincs közvetlen 

célcsoport 
Szakmai képzés és 

kezdő vállalkozások 
támogatása 

 Európai Tengerügyi és Halászati Alap 
A kiegyensúlyozott fejlődés előmozdítása a halászat 
és az akvakultúra területén 

 
FEAD 3 814 4 

A tagállamok 
által 

meghatározottak 
szerint 

Az aktív munkaerő-piaci 
intézkedéseken kívüli, az 
élelmiszerellátással, az 

alapvető 
segítségnyújtással és a 

társadalmi befogadással 
kapcsolatos 

tevékenységek 

 
A leginkább rászorulókat támogató európai 
segítségnyújtási alap 
A szegénység enyhítése 

1 2018. márciusi állapot. Az összegek tekintetbe veszik az AMIF-források közelmúltbeli 
megnövelését (lásd: 32. bekezdés). Úgy tekintettük, hogy a migránsokkal kapcsolatos 
intézkedések egyedi tematikus célkitűzések (esb-alapok) vagy egyedi célkitűzések (AMIF) 
keretében történnek. 

2 2. sz. egyedi célkitűzés (integráció/jogszerű migráció). Az 1. sz. egyedi célkitűzés (menekültügy) 
is tartalmazhat az integrációval kapcsolatos intézkedéseket, de az összeg nem ismert, ezért nem 
is szerepel a táblázatban. 

3 Az esb-alapokból elkülönített teljes, valamennyi célcsoport számára rendelkezésre álló összeg a 
8. (a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása), a 
9. (a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem) és a 10. sz. tematikus célkitűzés (az oktatásba, a képzésbe és 
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a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás 
érdekében) keretében. 

4 Az alap felhasználása a migránsok integrációja céljából, a tagállamok által a felmérésünkre adott 
válaszok alapján. 

5 A nemzetközi védelemért folyamodó kérelmezők esetében a tagállamok a munkavállalás 
engedélyezése előtt már engedélyt adhatnak szakképzésben és oktatásban való részvételre. 

Forrás: Számvevőszék, az uniós programokban 2018. januárig elfogadott, a Bizottság weboldalán 
(https://cohesiondata.ec.europa.eu) megtalálható összegek, a számvevőszéki felmérés, valamint a 
Bizottság szinergiákkal foglalkozó feljegyzése (lásd: 72. végjegyzet) alapján. 

25. A migránsok integrációját célzó intézkedések más, a Bizottság által közvetlenül vagy 

közreműködő szervek útján kezelt uniós alapok (pl. a „Horizont 2020”, Erasmus +, COSME, 

Európa a polgárokért, valamint a foglalkoztatás és a szociális innováció európai uniós 

programja) felhasználásával is finanszírozhatók. A Bizottság az AMIF egy részét is közvetlenül 

kezeli. A tájékoztató ezekre az alapokra nem tér ki. 

26. Az egyes alapok céljai eltérőek a migránsok integrációjára vonatkozóan. Például míg az 

ESZA következetesen a migránsok munkaerőpiaci integrációját célozza és a társadalmi 

kirekesztés problémáját a foglalkoztatás, az oktatás és a társadalmi befogadás támogatásával 

kezeli, addig az AMIF tágabban értelmezi az integráció fogalmát, és különösen a migránsok 

Unióba érkezését követő kezdeti időszakra összpontosít. A FEAD és az EMVA kimondottan a 

szegénység enyhítésére és a társadalmi befogadás előmozdítására lett kialakítva: míg az 

EMVA a vidéki területekre összpontosít, a FEAD inkább az azonnali, élelmiszerellátási és 

alapvető anyagi támogatásnyújtásra. Az ERFA kiegészíti az ESZA-t további közép- és hosszú 

távú intézkedésekkel a szociális szolgáltatások, az egészségügy, az oktatás, valamint a 

lakhatási és gyermekgondozási infrastruktúra terén. 

27. Felmérésünk eredményei alapján a gyakorlatban a legtöbb tagállam az AMIF és az ESZA 

útján finanszírozza a migránsok integrációjának támogatását, a 8. ábrán bemutatott többi 

alaphoz viszont nagyon kevesen folyamodnak. Felmérésünk szerint hat tagállam kivételével 

valamennyien felhasználnak nemzeti forrásokat is a migránsok integrációjára. 

Az Unió 2015 óta fokozta a migránsok integrációjára irányuló intézkedéseit 

28. Az Unióba érkező menedékkérők számának közelmúltban bekövetkezett emelkedése (3. 

bekezdés) számos olyan, az Uniós vezetésével megvalósított intézkedés meghozatalához 

vezetett, amelyek célja a tagállamok támogatása a migránsok integrációjában. A migráció 
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kezelése bekerült a Bizottság 10 fő politikai prioritása közé36, és a migránsok integrációjára 

vonatkozó eredményes szakpolitikák szükségességét a 2015-ös európai migrációs stratégia is 

hangsúlyozta37. Az Unió erre úgy reagált, hogy a menekültekkel kapcsolatos költségeket 

rugalmasabban kezeli, az európai szemeszter során nagyobb hangsúlyt helyez a migrációval 

kapcsolatos kérdésekre, további forrásokat mozgósít, valamint cselekvési tervet fogadott el a 

migránsok integrációjára vonatkozóan. 

A stabilitási és növekedési paktum rugalmasságot nyújt a menekültekkel kapcsolatos 

költségek kezelésében  

29. A Stabilitási és Növekedési Paktum (továbbiakban: a paktum)38 célja a tagállami 

államháztartások fenntarthatóságának biztosítása39 A paktum rendelkezései hagynak némi 

rugalmasságot egy adott tagállam költségvetési helyzetét tekintve40, így például a kormány 

hatókörén kívül eső olyan rendkívüli esemény esetén, amely jelentős mértékben befolyásolja 

az államháztartást41. 

30. 2015 óta a Bizottság a menedékkérők növekvő beáramlását rendkívüli eseménynek 

tekinti, így az ebből adódó többletkiadások csökkenthetik a paktum által előírt kiigazítások 

mértékét42. 2015-ben öt tagállam (Belgium, Olaszország, Magyarország, Ausztria és 

Finnország), majd 2016-ban szintén öt tagállam (Belgium, Olaszország, Ausztria, Szlovénia és 

Finnország) esetében alkalmazták a rugalmassági rendelkezéseket43. 2016-ban például ezek 

a rugalmassági rendelkezések segítették a tagállamokat a menekültek ellátásával kapcsolatos 

mintegy 2,6 milliárd euró költség fedezésében. 

31. A migráció témájával kapcsolatban 2014 után az Európai Szemeszter ciklusai során is 

készültek részletesebb gazdasági elemzések44. A 2016-ban és 2017-ben elvégzett elemzések 

alapján a Tanács a migránsokkal kapcsolatos szakpolitikákra közvetlenül irányuló 

országspecifikus ajánlásokat adott ki 2016-ban Ausztria, Belgium és Finnország, valamint 

2017-ben Ausztria, Belgium és Franciaország számára. Ezek az ajánlások főként azt fejtik ki, 

hogy javítani kell a migráns hátterű személyeket célzó, az oktatással, szakképzéssel és 

munkaerőpiaci hozzáféréssel kapcsolatos szakpolitikákon. 
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Az Unió növelte az ahhoz nyújtott támogatást, hogy a tagállamok uniós forrásokat 

használjanak fel a migránsok integrációjára 

32. A növekvő migrációs beáramlásra válaszul az uniós költségvetés 2015-től kezdve 

legkésőbb 2021-ig több mint 5000 millió eurót mozgósít a migrációt célzó további 

finanszírozásra. Ebből körülbelül 3200 millió euró a rugalmassági eszközből45, több mint 

2000 millió euró pedig a rendkívüli tartalékból46 származik. Ennek egy részét az AMIF teljes 

költségvetésének növelésére használta fel, amelyből 115 millió eurót (több mint 15%) tett ki 

az integrációra és jogszerű migrációra elkülönített összeg. Az összes AMIF-programot a 

forrásnövelésnek megfelelően módosították. 

33. A programozási időszak második felére (2018–2020) az AMIF programok időközi 

értékelésének keretében a Bizottság felkérte a tagállamokat, hogy értékeljék újra a 

menekültügyekkel, migrációkezeléssel és integrációval kapcsolatos szükségleteiket. A 

tagállamok kijelentették, hogy a migránsok integrációjához kapcsolódó szükségleteik 

kielégítésére körülbelül 450 millió eurónyi többletforrásra van szükségük az AMIF-ból. Ez 

körülbelül az integráció céljára jelenleg rendelkezésre álló AMIF-források felével egyenértékű 

(lásd: 8. ábra). A Bizottság szerint a szükségletek finanszírozását az éves költségvetési 

eljárásokkal összefüggésben rendszeresen értékelni kell. 

34. Hogy támogassák a tagállamokat az újonnan felmerülő szükségletek kiértékelésében és 

segítséget nyújtsanak nekik abban, hogy uniós forrásokat tudjanak felhasználni a növekvő 

migrációs beáramlás kezelésére, a Bizottság munkatársai felkeresték a nyugat-balkáni 

útvonal mentén fekvő tagállamokat, és támogatást ajánlottak minden tagállamnak az uniós 

programok átalakítására vonatkozóan. A Bizottság ezenkívül emlékeztette a tagállamokat 

arra, hogy az esb-alapok is felhasználhatók a migránsok integrációjának céljára. Minden 

tagállam (az AMIF-et nem alkalmazó Dánia kivételével) hozzáigazította nemzeti AMIF-

programjait a megemelt finanszírozáshoz. Ami az esb-alapokat illeti, a tagállamok úgy ítélték 

meg, hogy a programok megfelelően reagáltak az új helyzetre, ezért 2018 márciusáig csak 

két ERFA- és egy EMVA-programot módosítottak. Felmérésünk kitöltése során 22 tagállam 

jelezte, hogy a migránsok integrációját szolgáló forráselosztás 2015 után megváltozott. 
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3. kihívás: A szükségletek és források megbízható és átfogó értékelése  
Az integrációs politikák megkövetelik a migránsok és a befogadó ország társadalmi 
szükségleteinek megbízható és átfogó értékelését, és azokat megfelelő, szükségessé 
válásukkor rendelkezésre álló forrásokból kell finanszírozni. Ha nincsen megbízható és átfogó 
becslés a tagállami szinten szükséges finanszírozásra és arra nézve, hogy az uniós 
finanszírozás miként tudja kiegészíteni a nemzeti intézkedéseket, fennáll annak a kockázata, 
hogy a szakpolitikák eredménytelenek lesznek. 

A Bizottság a migránsok integrációját célzó cselekvési tervet fogadott el 

35. A Bizottság 2016 júniusában kiadott, a harmadik országbeli állampolgárok integrációjára 

vonatkozó cselekvési terve (a továbbiakban: cselekvési terv, lásd: 16. bekezdés) megerősíti a 

Bizottságnak az integráció terén betöltött koordinációs szerepét. A cselekvési terv 

célcsoportja az Unió területén jogszerűen tartózkodó valamennyi migráns, kizárva a második 

és harmadik generációs bevándorlókat. Ez a kezdeményezés figyelembe veszi a Bizottság 

által felhalmozott szakértelmet és minden releváns érdekelt felet bevon az integrációs 

folyamatba: A terv az alábbi területeken határoz meg intézkedéseket: 

- Indulás előtti és érkezés előtti intézkedések, amelyek célja, hogy a migrációs folyamat 

legkorábbi pontján támogassák a migránsokat. Ide tartoznak például a nyelvi és szakmai 

képzések. 

- Oktatás és képzés, mint a sikeres integráció döntő fontosságú eszközei. Alapvető a 

jelentősége a nyelvi képzésnek, akárcsak a gyermekgondozási szolgáltatásokhoz és a 

minőségi gyermekoktatáshoz való jognak, és annak, hogy meg lehessen ismerni a 

fogadó társadalom törvényeit, kultúráját és értékeit . 

- Foglalkoztatás és szakképzés a migránsok időben történő teljes munkaerőpiaci 

integrációjának támogatása érdekében. Az ilyen képzések enyhíthetik az Unió és az 

elöregedő társadalmak speciális készségek iránti igényeit. Ide tartozik többek között a 

készségek és a végzettségek elismerésének egyszerűsítése. 
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- Az alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés, mint pl. lakhatás és egészségügy, teszi 

lehetővé a migránsok számára életük megkezdését az új országban és ez nyújt ésszerű 

lehetőséget a munkavállalásra. Ide kapcsolódó kezdeményezések: megfizethető 

szociális lakások rendelkezésre bocsátása, a városi diverzitás okozta gondoknak, pl. a 

földrajzi szegregációnak a kezelése, valamint a migránsok egészégügyi szükségleteinek 

felmérése. 

- A migránsok aktív társadalmi szerepvállalása a is előmozdítja társadalmi 

befogadásukat. Ehhez a befogadó közösségekkel együtt végzett, pl. társadalmi, 

kulturális és sporttevékenységek szükségesek, valamint a migránsok ösztönzése a helyi, 

regionális és országos társadalmi-gazdasági környezetben és a hátrányos 

megkülönböztetés elleni küzdelemben való szerepvállalásra. 

- Koordinációs, finanszírozási és nyomonkövetési eszközök. 

36. A cselekvési terv 52 olyan, a migránsok integrációját elősegítő, 2016-ban és 2017-ben 

végrehajtandó intézkedést határozott meg, amelyekre vonatkozóan a Bizottság támogatást 

nyújt a tagállamoknak és más szervezeteknek. A cselekvési terv intézkedéseire a 2. 

háttérmagyarázat ad példát. 2017. december végéig a Bizottság 23 intézkedést nem 

fejezett még be47. A Bizottság 2018 során fog beszámolni a Parlamentnek és a Tanácsnak a 

cselekvési terv végrehajtásáról. 

37. Ezenkívül a Tanács által is elismert48 cselekvési terv arra ösztönzi a tagállamokat, hogy 

erőfeszítéseiket olyan intézkedésekre összpontosítsák, amelyeket végre lehetne hajtani 

nemzeti szinten. A Bizottság szerint mivel ezekkel az intézkedésekkel kapcsolatban csak 

ajánlásokat tettek a tagállamoknak és azok teljes mértékben tagállami hatáskörbe tartoznak, 

nem végez monitoringot ezekre az intézkedésekre vonatkozóan. 

2. háttérmagyarázat. A cselekvési terv intézkedései: egy példa 

Az európai készségfejlesztési program keretében a Bizottság 2017 novemberében indította el a 
migránsok számára készített uniós készségprofil-készítő eszközét49. Ennek célja a menedékkérők, 
menekültek és más migránsok készségeinek és végzettségeinek azonosítása és nyilvántartása, 
valamint hogy további konkrét tanácsot lehessen számukra nyújtani a következő lépésekről (pl. 
szakmai továbbképzés, diplomák elismertetése, készségek ellenőrzése vagy foglalkoztatási 
támogatás). Az eszközt a migránsoknak szolgáltatásokat nyújtó nemzeti és más szervezetek 
használhatják. 
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4. kihívás: A tagállamok elkötelezettsége a cselekvési terv végrehajtása mellett 
A cselekvési terv tagállamokra vonatkozó intézkedéseinek eredményes végrehajtása azok 
elkötelezettségétől függ. Mivel ezeket az intézkedéseket a Bizottság nem kíséri figyelemmel, 
ezekhez kapcsolódóan nem feltétlenül tud további támogatást nyújtani a tagállamoknak. 

A tagállamok elismerik a Bizottság szerepét, de legtöbbjük szerint nem kellene növelni azt 

38. A felmérésre válaszolók közül szinte mindenki részlegesen vagy teljes mértékben 

relevánsnak ítélte a Bizottság által az integrációs politikák kidolgozásához és végrehajtásához 

nyújtott támogatást. A tagállamok különösen a migránsokat célzó, külön erre a célra szolgáló 

források (AMIF) rendelkezésre állását és a követendő példáknak az EIN révén történő 

megosztását emelték ki. Az EIN 13 tagállama azonban úgy nyilatkozott, hogy értékelné a 

nagyobb rugalmasságot az uniós források felhasználása terén, illetve a kiadásokhoz társuló 

adminisztratív terhek csökkentését. Az EIN tagjainak többsége (a választ beküldő 29 közül 

20) úgy véli, hogy a Bizottság hatáskörét a migránsok integrációja terén nem szükséges 

tovább növelni. 

ELSŐDLEGESEN A TAGÁLLAMOK FELELŐSEK A MIGRÁNSOK INTEGRÁCIÓJÁÉRT 

39. Noha az Unió fontos szerepet tölt be, az integrációs politikákért elsődlegesen a 

tagállamok felelősek, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. Ezzel összefüggésben 

áttekintettük, hogy a tagállami integrációs politikák, beleértve a végeredményeket 

figyelemmel kísérő eszközöket is, miként befolyásolják a migránsok integrációját, illetve hogy 

az uniós és nemzeti szintű koordinációs megállapodások milyen módon biztosítják az alapok 

közti szinergiát és azok egymást kölcsönösen kiegészítő jellegét. 

A legtöbb tagállam rendelkezik integrációs politikával 

Ali mindent maga mögött hagyva a közelmúltban érkezett meg az Európai Unióba. A helyi 
nyelvet nem ismeri eléggé, és sürgősen valami megoldást kell találnia, hogy el tudja tartani 
magát. Ezért egy elvárásainak nem megfelelő állást volt kénytelen elvállalni. Nyelvtudásának 
fejlesztése érdekében szeretett volna nyelvtanfolyamra járni, de ezt napközben tartották, és 
Ali a munkabeosztása miatt nem tudott rajta részt venni. Hirdettek ugyan esti tanfolyamot is, 
de annak szervezője még finanszírozásra várt, és az indulás időpontja bizonytalan volt. 
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40. A migránsokat célzó intézkedéseket különböző szakpolitikai keretek között dolgozzák 

ki. Egyes tagállamoknak van nemzeti integrációs politikájuk, mások helyi vagy regionális 

szinten dolgoznak ki intézkedéseket, megint mások nem kifejezetten a migránsokhoz 

kapcsolódó szakpolitikák keretében foglalkoznak azok integrációjával. 2017 végén 25 

tagállam rendelkezett a migránsokat célzó nemzeti/regionális vagy helyi integrációs 

politikával50. Felmérésünk szerint 2014 óta 22 tagállam vizsgálta felül integrációs politikáját. 

Bár a konkrét szakpolitika hiánya nem jelenti azt, hogy ne hoznának a migránsok 

integrációját segítő intézkedéseket, de azt megnehezítheti, hogy célcsoportra vonatkozó 

átfogó megközelítést alkalmazzanak. 

41. Felmérésünk szerint jelenleg a menekültek alkotják a migránsok azok csoportját, akikre 

leggyakrabban vonatkoznak kormányzati intézkedések . Számos tagállam azonban nem hoz 

intézkedéseket a migránsok bizonyos csoportjaira (például fiatal migránsok51 vagy hontalan 

személyek – lásd: 9. ábra) vagy az integráció bizonyos területeire (lásd: 10. ábra) 

vonatkozóan. Ezenkívül 14 tagállam jelezte, hogy 2014 óta elvégezték a migránsok 

szükségleteinek újraértékelését, 16 tagállam pedig azt, hogy a migrációs beáramlás 

növekedésére reagálva az integrációs intézkedéseket más célcsoportokra összpontosították. 

9. ábra. Számos tagállam nem rendelkezik a migránsok egyes konkrét csoportjaira 
vonatkozó szakpolitikákkal 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a felmérés alapján. 
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10. ábra. A tagállamok nem minden területre vonatkozóan dolgoznak ki integrációs 
intézkedéseket 

  Oktatás Társadalmi 
befogadás Foglalkoztatás Egészségügy Lakhatás Szakképzés 

Az intézkedésekkel rendelkező 
tagállamok száma (az összes %-
ában) 

23 
(82%) 

22 
(79%) 

18 
(64%) 

18 
(64%) 

17 
(61%) 

14 
(50%) 

Megjegyzés: A kérdést négy tagállam nem válaszolta meg. 
Forrás: Európai Számvevőszék, a felmérés alapján. 

42. A legfőbb ellenőrző intézmények általunk áttekintett jelentései több hiányosságról 

számoltak be a tagállamok integrációs politikáinak kialakítása és végrehajtása terén: 

- az integrációs politikák kialakításának hiányosságai (22 jelentés 11 tagállamra 

vonatkozóan). A jelentések problémákat találtak olyan joghézagokra vagy jogszabályi 

korlátozásokra vonatkozóan, amelyek a cselekvések zökkenőmentes végrehajtását 

akadályozzák (12 jelentés), hiányosságokat a különböző integrációs intézkedések 

tervezése terén (hét jelentés), valamint az integrációs folyamat szempontjából releváns 

érdekelt felek bevonásával kapcsolatosan (három jelentés); 

- a migránsok integrációjára vonatkozó intézkedések végrehajtásához kapcsolódó 

hiányosságok. Az intézkedések elégtelennek vagy nem megfelelőnek ítélték, illetve nem 

használták ki azokat a lehető legnagyobb mértékben (19 jelentés 12 tagállamra 

vonatkozóan). Például egyes intézkedések a migránsok bizonyos csoportjait kizárják a 

részvételből, néhány intézkedés nem ad teljes választ a migránsok szükségleteire, míg 

más intézkedések végrehajtása nem hatékony. A legfőbb ellenőrző intézmények által 

jelentett nem megfelelő vagy nem elégséges integrációs intézkedésekre a 3. 

háttérmagyarázat hoz példákat. 

3. háttérmagyarázat. A legfőbb ellenőrző intézmények jelentéseiben szereplő nem megfelelő vagy 
nem elégséges integrációs intézkedésekre: néhány példa 

Egy tagállamban a legfőbb ellenőrző intézmény arról számolt be, hogy a kevesebb mint egy éve 
védelem alatt álló személyek az integrációs intézkedésekhez csak az ország fővárosában férhettek 
hozzá. Egy másik tagállamban a védelem alatt álló személyeknek nyújtott támogatás jobbára 
készpénz kifizetésében nyilvánult meg. A jelentések szerint a nyelvoktatás sem volt négy tagállamban 
alkalmas arra, hogy a migránsok el tudják sajátítani az adott nemzeti nyelvet (pl. nem volt elégséges a 
képzési óraszám, a migránsok nem tudtak részt venni a képzésen, vagy nem állt rendelkezésre 
elegendő forrás). 

A legfőbb ellenőrző intézmények azt is kiemelték, hogy egyes célcsoportok szisztematikusan 
kimaradtak az integrációs intézkedésekből. Például egy tagállamban 33 önkormányzat addig nem 
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kínált fel semmilyen egyéni támogatási intézkedést a védelemben részesülő személyeknek, ameddig 
azok nem minősültek hivatalosan az adott önkormányzat lakosainak. Egy másik tagállamban az 
érkezésüket követő első öt évben nem terveztek egyedi integrációs intézkedéseket nyújtani a 
védelemben részesülő személyek számára. 

 
5. kihívás: A migránsok teljes körének valamennyi vonatkozó szakpolitikai terület 
keretében történő támogatása  
A tagállami szintű integrációs szakpolitikák átfogó keretet igényelnek a migránsok 
valamennyi szakpolitikai területen történő támogatásához. Az olyan integrációs 
szakpolitikák, amelyek nem terjednek ki a migránsok összes csoportjára és az összes 
vonatkozó szakpolitikai területre, csökkenthetik az integráció eredményességét. 

Az integrációval kapcsolatban jelenleg kevés az adat 

43. A jó minőségű adatok rendelkezésre állása alapvető fontosságú a migránsok 

szükségleteire reagáló integrációs politikák kidolgozásához. Uniós szinten a Tanács52 2010-

ben állapodott meg egy sor alapvető közös uniós mutatóról (a zaragozai mutatók), amelyek a 

migránsok integrációját mérik a foglalkoztatás, az oktatás, a társadalmi befogadás és az aktív 

polgári szerepvállalás területén. E mutatók révén jobban átlátható az Unió országaiban 

végbemenő integráció. A Bizottság szerint azonban a mutatók alkalmazhatósága 

korlátozott53: a migráns lakossággal kapcsolatos adatok nem minden esetben harmonizáltak, 

a mutatók nem mindig megbízhatóak, és nem lehet azonosítani a migránsok különböző 

csoportjait. Ez főként annak tudható be, hogy a zaragozai mutatók az Unió egészére 

kiterjedő szabványosított mintafelmérésekből származó információkon alapulnak54, amelyek 

nem fedik le a migránsok összes csoportját, és a migránsok körében valószínűleg alacsony a 

kérdőívek megválaszolási aránya. A kérdőívre választ adók mintegy fele jelezte, hogy nem 

használják a zaragozai mutatókat az integrációs politikáik végeredményeinek monitoringjára. 

A válaszadóknak összesen 30%-a nem használ semmilyen mutatót az integrációs politika 

végeredményeinek nyomon követésére. 

44. A Bizottság is dolgozik az adatok rendelkezésre állásának javításán. 2016-ban a 

Bizottság Közös Kutatóközpontja (JRC) létrehozta a Migrációs és Demográfiai 

Tudásközpontot, amelynek célja a jelenleg rendelkezésre álló információk jobb kezelése és a 

Bizottság reagálási képességének megerősítése a migráció jelentette kihívások terén. A 

Bizottság ezenkívül a migránsok egészségére vonatkozó két új mutatót is kidolgozott, 
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valamint egy regionális dimenzió és az urbanizációs szint hozzáadásával bővített ki néhány 

foglalkoztatási mutatót. 2018-ban a Bizottság az OECD-vel együtt jelentés készül kiadni az 

integrációs mutatókról az uniós tagállamok és az Unión kívüli országok helyzetének 

összehasonlítása céljából55. 2021-ben56 a Bizottság további tájékoztatást kíván nyújtani a 

migránsok és közvetlen leszármazottjaik munkaerőpiaci helyzetéről, a 2014-es jelentéshez 

hasonlóan57. A két magánszervezet által AMIF-forrásból kidolgozott, az integrációs 

politikákról értékelést adó MIPEX (migránsintegrációs szakpolitikai index) lehetővé teszi 

tagállamok és más országok összevetését is58. 

45. Nemzeti szinten a legfőbb ellenőrző intézmények általunk áttekintett jelentései azt 

emelik ki, hogy nem áll rendelkezésre elegendő információ az integrációs intézkedésekről. 

Ennek oka, hogy nincsenek vagy nem megfelelőek az integráció mérésére szolgáló mutatók 

(hat jelentés négy tagállamra vonatkozóan), illetve nem megfelelő vagy hiányos adatgyűjtés 

folyik (15 jelentés 12 tagállamban). Ezenkívül az uniós városfejlesztési menetrendre 

vonatkozó kezdeményezés59 kapcsán hiányosságokat jelentettek a városok tényeken alapuló 

integrációs szakpolitikai döntéshozatalával kapcsolatban60. A felmérésünk szerint a legtöbb 

tagállam (18) csak részben ismeri vagy (négy) nem ismeri az integrációs intézkedések révén 

támogatásban részesülő migránsok számát és a vonatkozó kiadásokat. A felmérésre választ 

adó tagállamok egyike sem tudott a migránsok csoportjai (pl. menekültek, 

családegyesítésben résztvevők stb.) szerinti bontást adni a felhasznált uniós és nemzeti 

források egészéről. 

46. Az uniós támogatást tekintve az AMIF, az esb-alapok és a FEAD 2014–2020-as időszakra 

vonatkozó jogi keretei nem írják elő a tagállamok számára a migránsokat célzó integrációs 

intézkedések végeredményeinek (pl. eredmények, hatás) külön monitoringját. A 

gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az AMIF kivételével a Bizottság nem rendelkezik átfogó 

áttekintéssel arról, hogy a tagállamok milyen intézkedésekkel támogatják a migránsokat. Az 

egyes alapokra a következő nyomonkövetési intézkedések vonatkoznak: 

- Az AMIF konkrétan előírja a tagállamoknak, hogy éves gyakorisággal információkat 

gyűjtsenek a támogatásban részesülő migránsok számáról, az elért integrációs 

eredményekről (pl. hogy elsajátítottak-e egy nyelvet, sikerült-e munkát találniuk stb.) 

azonban nem. Az AMIF által támogatott intézkedések végeredményeit a 2023 végéig 
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elkészülő utólagos értékelési jelentések fogják elemezni61. 2017 végén a kiadások szintje 

alacsony volt (átlagosan 16%, két tagállam egyáltalán nem teljesített kifizetéseket). 

2017 végéig62 azonban sikerült elérni a támogatott migránsok számára vonatkozó 

integrációs AMIF-célérték körülbelül 30%-át63, négy tagállam pedig már meg is haladta a 

2020-ra kitűzött célokat. 

- Az ESZA/IFK esetében a migránsok a „migránsok, külföldi származású személyek, 

kisebbségek” célcsoportba tartoznak (az outputokról történő beszámoláshoz), illetve a 

„hátrányos helyzetű résztvevők” célcsoportba (az eredményekről történő 

beszámoláshoz). Ezért a rendelkezésre álló mutatók nem tudnak tájékoztatást adni a 

konkrétan a migránsokat célzó intézkedések végeredményeiről. Ezenkívül a tagállamok 

dönthetnek úgy, hogy személyes adatok védelmével kapcsolatos megfontolásból nem 

végeznek szisztematikus adatgyűjtést64. 

- Az ERFA és ETHA jelenleg nem rendelkezik migránsokra vonatkozó egyedi mutatókkal. 

Az ERFA esetében a Bizottság 2016-ban új, a migránsokra és menekültekre vonatkozó 

egyedi beruházási prioritás és új, külön erre a célra szolgáló mutatók hozzáadását 

javasolta65, amelyek közül néhány konkrétan a támogatásban részesülő migránsok 

számát méri. Ezek a kezdeményezések elősegíthetik a tényeken alapuló szakpolitikai 

döntéshozatal kidolgozását. 

- Az EMVA esetében 2016 óta a tagállamok felkéréssel bírnak arra, hogy mutassanak rá, 

mely esetekben segítheti elő potenciálisan egy művelet a migránsok integrációját66. 

- A FEAD keretében is támogathatóak migránsok (attól függően, hogy a tagállam miként 

határozza meg a célcsoportot). Itt az adatok meghatározása nem a végső 

kezdeményezettek által adott információk, hanem a partnerszervezetek információkra 

alapozott becslései alapján történik67. 

47. 2016-os éves jelentésünkben68 az AMIF tekintetében általunk vizsgált két tagállam 

esetében a monitoringrendszerek hiányosságairól számoltunk be. A monitoring az a terület, 

ahol a legfőbb ellenőrző intézmények is a legtöbb problémát tárják fel. Ezek közé 

különösen az alábbi területeken megfigyelhető hiányosságok tartoznak: 

- a monitoringra vonatkozó rendelkezések (nyolc jelentés nyolc tagállamra vonatkozóan); 
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- informatikai rendszerek (három jelentés három tagállamra vonatkozóan); 

- a monitoringhoz kapcsolódó látogatások (négy jelentés három tagállamra vonatkozóan); 

- az intézkedések értékelése (nyolc jelentés hat tagállamra vonatkozóan); 

- az eredményekhez kapcsolódó jelentéstétel (négy jelentés négy tagállamra 
vonatkozóan); 

- általános jelentéstétel (10 jelentés hat tagállamra vonatkozóan). 

6. kihívás: Az integráció végeredményeinek eredményes módon történő monitoringja a 
haladás mérése és a szakpolitikák szükség szerinti kiigazítása érdekében 
Az integráció végeredményeinek monitoringja lehetővé teszi, hogy az érdekelt felek mérni 
tudják az integrációs politikák végrehajtásában elért haladást, fel tudják mérni a korlátokat 
és szükség szerint ki tudják igazítani a szakpolitikát. A jó minőségű adatok vagy megfelelő 
monitoring hiányában előfordulhat, hogy az intézkedéseket, illetve szakpolitikákat nem 
igazítják a migránsok valós szükségleteikhez. 

A szinergiák és a kölcsönösen kiegészítő jelleg az uniós és tagállami koordináció 
eredményességén múlik 

Leila örömmel végezte az önkéntes munkát, de többet szeretett volna tenni. Saját civil 
szervezetet szeretett volna létrehozni a migránsok segítésére. Különböző kiadványok szerint 
erre számos forrás érhető el, ezért úgy gondolta, hogy egyszerű lesz finanszírozást szerezni. 
Gyorsan rá kellett azonban jönnie, hogy nem ez a helyzet. 

Az uniós alapok nem minden esetben egymást kizáró jellegűek 

48. Ugyanarra a célcsoportra irányuló ugyanolyan típusú intézkedéseket több különböző 

uniós alapból is lehet finanszírozni (lásd: VIII. melléklet). Az uniós alapok közötti koordináció 

és kiegészítő jelleg biztosítása érdekében az AMIF-rendelet69 és az esb-alapokra vonatkozó 

szabályozási keretek70 előírják a tagállamoknak, hogy programozási dokumentumaikban 

részletesen mutassák be a különböző uniós és nemzeti eszközök közötti koordináció 

megtervezésére szolgáló mechanizmusaikat. A FEAD esetében nem írnak elő külön 

koordinációs mechanizmust. Három tagállam legfőbb ellenőrző intézményeinek jelentései 

azonosították az átfedések kockázatát, és egy esetben kettős finanszírozásról számoltak be. 

49. A jogalkotási intézkedéseken túl a Bizottság belső irányítási struktúrával is rendelkezik 

a koordináció tekintetében. A Bizottság munkatársai minden uniós programot annak 

jóváhagyása előtt szolgálatközi konzultáció keretében felülvizsgálnak. A migránsok növekvő 

beáramlására válaszul a Bizottság 2015 novemberében a migránsok integrációjával 
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foglalkozó szolgálatközi csoportot is létrehozott, amely különböző bizottsági főigazgatóságok 

munkatársaiból áll. 

50. Egy korábbi ellenőrzésünk során jelentős átfedéseket találtunk az AMIF elődje, az 

Európai Integrációs Alap, illetve az ESZA között71. Jelentésünk megállapította, hogy az ESZA-

ra vonatkozó koherencia és kiegészítő jelleg sem az Európai Integrációs Alap kialakítását, 

sem végrehajtásai fázisait tekintve sem volt eredményes. Az átfedések miatt nemcsak a 

kettős finanszírozás kockázata nő meg, hanem többletköltségek (pl. munkaerő-költség) is 

felmerülnek, és szinergialehetőségek maradnak kihasználatlanul. 

51. A Bizottság közlése szerint e kockázatok minimalizálása érdekében az AMIF jelenlegi, 

2014–2020-as programozási időszakra vonatkozó jogalapját kiigazították. Ezenkívül a 

Bizottság szakpolitikai párbeszédet folytatott a tagállamokkal és a programok jóváhagyása 

előtt belsőleg felülvizsgálta azokat. 2015-ben a Bizottság két feljegyzést72 is közzétett az 

alapok közötti különbségek egyértelmű bemutatása céljával, valamint hogy útmutatást 

nyújtson a tagállamoknak, hogyan biztosítsák legjobban a kiegészítő jelleget és a szinergiák 

kibontakozását. A Bizottság ezenkívül konferenciákat és szakmai találkozókat73 is tartott, 

valamint hálózatokat74 hozott létre a tagállami hatóságokkal az alapok felhasználására 

vonatkozóan. 2018 januárjában a Bizottság az uniós alapok felhasználásával kapcsolatos 

eszköztárat tett közzé75. Ezen túlmenően az AMIF időközi felülvizsgálati folyamatának 

részeként a Bizottság előírta a tagállamok76 számára annak értékelését, hogy mennyire 

egészíti ki egymást az AMIG, illetve más releváns uniós alapok működése. A Tanács azonban 

a 2020 utáni kohéziós politikával kapcsolatos következtetéseiben77 azt kérte a Bizottságtól, 

hogy „a 2020 utáni időszakra készülve végezzen alapos elemzést az uniós eszközök közötti 

átfedésekről, illetve azok egymást kiegészítő jellegéről a szinergiák erősítése érdekében”, 

hangsúlyozva, hogy valamennyi uniós költségvetési eszköznek ki kell egészítenie egymást. 

A tagállamok felelősek a koordinációs mechanizmusok eredményes működtetéséért 

52. A tagállamok felelősek annak eldöntéséért, hogy mely alapokat veszik igénybe, és azért, 

hogy ezeket következetesen, a szinergiákra adódó lehetőségek kiaknázásával használják fel, 

megelőzve a kettős finanszírozást. A felmérésünkben 23 tagállam78 nyilatkozott úgy, hogy 

rendelkezik olyan testülettel, amely koordinálja a migránsok integrációjáért felelős 
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különböző szervezetek munkáját. A legfőbb ellenőrző intézmények általunk áttekintett 

jelentései azonban e 23 tagállam közül nyolc esetében hiányosságokat tártak fel. Ezenkívül 

csak három tagállam számolt be arról, hogy iránymutatást adtak ki a koordinációra 

vonatkozóan. Ez azt jelzi, hogy még koordinációs testület működtetése esetén is fennáll a 

szinergiák és a kiegészítő jelleg elvesztésének kockázata. 

53. A tagállamok erős irányító szerepe különösen fontos, mivel az integrációhoz 

felhasználható, különböző szervezeteket és felelősségeket érintő alapok többszintű irányítási 

struktúrát kívánnak meg. Számításaink szerint több mint 400 különböző szervezet vesz részt 

a 2014–2020-as időszakban az uniós alapokból finanszírozott, a migránsok integrációját célzó 

intézkedések irányításában, és ezenkívül további 500 szervezet vesz részt csak a kohéziós 

politikai alapok (ESZA/IFK, ERFA és KA) végrehajtásában79. A korábbi számvevőszéki 

jelentések80 és bizottsági tanulmányok81 rámutattak, hogy az ESIF kialakítása és működési 

mechanizmusa igen összetett. Az ESIF-re vonatkozó szabályok egyszerűsítése céljából a 

Bizottság az alapra vonatkozó rendelet felülvizsgálatát javasolja a 2014–2020-as többéves 

pénzügyi keret félidős értékelése részeként. 2017 novemberében a Tanács felkérte a 

Bizottságot a kohéziós politika és az ESIF egyszerűsítésére a 2020 utáni időszak 

tekintetében77. 

54. Tagállami szinten nem csak a különböző alapokkal foglalkozó szervezetek között (a 

tagállami forrásokat kezelő alapokat is beleértve). hanem a végrehajtás különböző rétegei 

között (a nemzeti/regionális szintű tagállami hatásoktól kezdve az önkormányzati/helyi 

közreműködő szervezetekig) is koordinációra van szükség. A városfejlesztési menetrenddel 

összefüggésben végzett elemzés (lásd: 45. bekezdés) szerint a városok általánosságban nem, 

vagy csak korlátozott mértékben férnek hozzá integrációs célú forrásokhoz, mert az ESIF 

vagy AMIF keretében a forrásokat a nemzeti vagy regionális hatóságokon keresztül 

folyósítják82. A legfőbb ellenőrző intézmények is a migránsok integrációját célzó forrásokhoz 

történő hozzáférés nehézségeiről számoltak be (hét jelentés hat tagállamra vonatkozóan). 

Az általunk megkérdezett egyéb szervezetek arról számoltak be, hogy nem mindig átlátható 

a forrásoknak a nemzeti/regionális hatóságoktól a kedvezményezettekhez történő elosztása. 

Ezt hat legfőbb ellenőrző intézmény hét jelentésben is kiemelte.  
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7. kihívás: A források uniós és tagállami szinten történő eredményes koordinációja 
Uniós és tagállami szintű eredményes koordináció nélkül fennáll annak kockázata, hogy a 
finanszírozási rendszerek összetettsége miatt a szakpolitika végrehajtása nem lesz 
eredményes (gyengébb egymást kiegészítő jelleg, kevesebb szinergia, nehézségek a 
forrásokhoz való hozzáférésben, a kettős finanszírozás kockázata). 

ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK 

55. Az integráció „kölcsönös alkalmazkodáson alapuló, kétirányú folyamat” a migránsok és a 

befogadó társadalom között. A migránsok társadalmi integrációja az Unióban nem könnyű 

feladat, különösen a migránsok számának az elmúlt évtized során bekövetkezett jelentős 

növekedését tekintve. Az Unió azonban elkötelezte magát, hogy teljesíti a feladatot, az 

eredményes integráció pedig potenciálisan egy sor pozitív gazdasági, társadalmi és pénzügyi 

hatással járhat a befogadó országok számára (lásd: 6. bekezdés). 

56. Tájékoztatónkban kifejtettük, hogy melyek a migránsok integrációjához kapcsolódó 

legfontosabb kérdések, és hét fő kihívásra hívtuk fel a figyelmet: 

- Az integrációs folyamat megindítása terén jelentkező késedelmek csökkentése; 

- Jogegyenlőség és megkülönböztetésmentesség biztosítása; 

- A szükségletek és források megbízható és átfogó értékelése; 

- A tagállamok elkötelezettsége a cselekvési terv végrehajtása mellett; 

- A migránsok teljes körének valamennyi vonatkozó szakpolitikai terület keretében 

történő támogatása; 

- Az integráció eredményeinek eredményes módon történő monitoringja a haladás 

mérése és a szakpolitikák szükség szerinti kiigazítása érdekében; 

- A források uniós és tagállami szinten történő eredményes koordinációja. 

57. E kihívások kezelése eredményes és koordinált erőfeszítéseket kíván meg minden 

érintettől, uniós, nemzeti és regionális szinten, továbbá más ügynökségek és önkéntes 

szervezetek részéről egyaránt. A migránsok integrációja érdekében végzett intézkedések 

révén juthat érvényre az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke, amely szerint „az Unió az 
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emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a 

jogállamiság, valamint az emberi jogok (...) tiszteletben tartásának értékein alapul”. 

A tájékoztatót 2018. április 25-i luxembourgi ülésén fogadta el az Iliana IVANOVA 

számvevőszéki tag elnökölte II. Kamara. 

 a Számvevőszék nevében 

 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 

 elnök 
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I. melléklet 

Glosszárium 

A migrációval kapcsolatos terminológia: a migránsok, menekültek és menedékkérők 
közötti fogalmi eltérések 

A migráns, menekült és menedékkérő nem tekinthetők egymás szinonimáinak. Az e 
fogalmak közötti egyértelmű különbségtétel az első lépés az integrációra vonatkozó uniós 
keretek jobb megértése felé. A migrációs vonatkozású terminológiával kapcsolatos további 
információkért lásd az Európai Migrációs Hálózat (EMN) glosszáriumát83. 

• Áthelyezés: egy nemzetközi védelemben részesülő (vagy nemzetközi védelemért 
folyamodó) személy áthelyezése a védelmet megadó (vagy a kérelem elbírálásáért 
felelős) uniós tagállamból egy másik olyan tagállamba, ahol hasonló védelemben fog 
részesülni (vagy ahol a kérelmét el fogják bírálni). 

• Áttelepítés: uniós kontextusban egy migráns harmadik országból egy uniós tagállamba 
történő áthelyezését jelenti, ahol vagy menekültstátuszt kapnak, vagy olyan státuszt, 
amely a nemzeti és uniós jogszabályok által a menekültstátusszal megegyező jogokat és 
előnyöket biztosít. 

• Harmadik országok állampolgárai: minden olyan személy, aki nem az EUMSZ 20. cikkének 
(1) bekezdése értelmében vett uniós polgár, azaz nem rendelkezik valamely tagállam 
állampolgárságával (a hontalanok is ebbe a csoportba tartoznak). E tájékoztató 
alkalmazásában a harmadik országok állampolgárai az „Unión kívülről érkező migránsok”. 

• Hontalan személy: olyan személy, akit saját joga alkalmazásában egyetlen állam sem 
tekint állampolgárának. E tájékoztató alkalmazásában a hontalanok a harmadik országok 
állampolgárainak csoportjába tartoznak. 

• Jogellenesen tartózkodó személy: olyan migráns, aki a Schengeni határellenőrzési 
kódexben vagy más jogszabályban meghatározott beutazási és tartózkodási feltételeknek 
nem vagy már nem felel meg valamely tagállamban. 

• Kiegészítő (humanitárius) védelemben részesülő személy: olyan migráns, aki számára 
nemzeti jogszabály alapján nyújtanak védelmet. Az EMN szerint a humanitárius védelem 
az oltalom egy uniós szinten nem harmonizált formája, amelyet néhány tagállam 
kivételével már felváltott az oltalmazotti jogállás. 

• Menedékkérő (vagy menedékjogért folyamodó személy): olyan migráns, aki az 1951-es 
genfi egyezmény84 (nemzetközi védelem) vagy a nemzeti menekültügyi törvény (nemzeti 
védelem) alapján kér védelmet. 

• Menekült: nemzetközi védelemre szorulóként elismert személy. Uniós kontextusban ez 
olyan migránst jelent, aki faji, illetőleg vallási okok, nemzeti hovatartozása, politikai 
meggyőződése avagy meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozása miatti 
üldöztetéstől való megalapozott félelme miatt az állampolgársága szerinti országon kívül 
tartózkodik, és nem tudja, vagy az üldöztetéstől való félelmében nem kívánja annak az 
országnak a védelmét igénybe venni, és akire nem alkalmazandó a 2011/95/EU irányelv (a 
kvalifikációs irányelv) 12. cikke (Kizáró okok). 
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• Oltalmazotti jogállásban levő személy: olyan migráns, aki a genfi egyezmény szerint 
szigorúan véve nem minősül menekültnek (pl. nem áll fenn az „üldöztetéstől való 
megalapozott félelem”), de akinek vonatkozásában megalapozott okokból azt kell 
feltételezni, hogy a származási országukba vagy hontalan személyek esetén a korábbi 
szokásos tartózkodási helyük szerinti országba való visszatérésük esetén súlyos sérelem 
elszenvedése tényleges veszélyének lennének kitéve (pl. kivégzés, kínzás, háborús 
konfliktus vagy az emberi jogok tömeges megsértése). 

• Unión kívülről érkezett migráns: lásd a harmadik országok állampolgárainak 
fogalommeghatározásánál. 

Mindebből következik, hogy a migránsok a menekülteken kívül különböző kategóriákba 
sorolhatók. A védelmet kérelmező személyek egyértelműen különválaszthatók a migránsok 
azon csoportjaitól, akik munkavállalás, családegyesítés, tanulmányok vagy kutatás céljából 
változtatnak országot. 

Az Eurostat weboldalán85 az alábbi hasznos további fogalommeghatározások találhatók: 

• A menekültkérelemmel kapcsolatos elsőfokú határozat a fogadó ország illetékes 
hatósága által a menekültügyi eljárás első fokán hozott döntés. A döntés lehet kedvező 
(menekültstátusz megadása) vagy elutasító (a kérelem elutasítása). Elutasító határozat 
esetén a menedékkérő fellebbezésre jogosult. 

• A menedékjog iránti kérelmet először benyújtó személy olyan személy, aki egy adott 
tagállamban a referenciaidőszak alatt első alkalommal nyújt be nemzetközi védelemre 
irányuló kérelmet, függetlenül attól, hogy esetleg más tagállamban is kérelmet 
nyújthatott be. 

• A tartózkodási engedély egy uniós tagállam hatóságai által kiállított, a migráns számára a 
tagállam területén történő tartózkodást engedélyező, legalább három hónapig érvényes 
engedély. 

• A menekültkérelemmel kapcsolatos végleges határozat a menekültügyi eljárás végén, az 
eljárás előző szakaszában elutasított menedékkérő által benyújtott fellebbezést követően 
hozott jogerős döntés. 

Egyéb terminológia 

• EUMSZ: az Európai Unió működéséről szóló szerződés. 

• Európai integrációs hálózat (EIN): a nemzeti, helyi és regionális szervezetek, valamint 
egyéb uniós szintű hálózatok közötti együttműködést segíti elő a migránsok 
integrációjához kapcsolódó területeken. Az EIN a Bizottság által végrehajtott integrációs 
cselekvési terv egyik intézkedéseként született meg, és a beilleszkedéssel foglalkozó 
nemzeti kapcsolattartó pontok korábbi hálózatának helyébe lépett. 

• Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA): az EMVA a vidékfejlesztési 
programok számára nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulás, célja a mezőgazdaság 
versenyképességének javítása, a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás 
és az éghajlat-politikai fellépés biztosítása, valamint a vidéki gazdaság kiegyensúlyozott 
területi fejlődésének megvalósítása, ezen belül munkahelyek létrehozása és fenntartása. 
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• Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA): az Európai Regionális Fejlesztési Alap célja az 
Európai Unión belüli gazdasági és társadalmi kohéziónak a regionális egyenlőtlenségek 
kiigazításával történő megerősítése az infrastruktúrateremtés és a produktív 
munkahelyteremtő beruházások – elsősorban a vállalkozásoknak nyújtott – pénzügyi 
támogatásával. 

• Európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok): az uniós finanszírozás több mint 
felét az öt európai strukturális és beruházási alap révén folyósítják. Az alapokat az Európai 
Bizottság és a tagállamok közösen kezelik. Ezek az alapok a következők: Európai Regionális 
Fejlesztési Alap (ERFA), Európai Szociális Alap (ESZA), Kohéziós Alap, Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és Európai Tengerügyi és Halászati Alap 
(ETHA). 

• Európai Szociális Alap (ESZA): az Európai Szociális Alap célja az Európai Unión belüli 
gazdasági és társadalmi kohézió megerősítése a magas szintű foglalkoztatás és a minőségi 
munkahelyek előmozdításával, mindenki számára magas szintű oktatás és képzés 
ösztönzésével, a szegénység elleni küzdelemmel és a társadalmi befogadás 
előmozdításával. 

• Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA): célja, hogy támogassa a halászokat a 
fenntartható halászatra való áttérésben, valamint a partmenti településeket gazdaságuk 
diverzifikációjában. 

• Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (IFK): az IFK célja pénzügyi támogatás nyújtása a 
25%-ot meghaladó ifjúsági munkanélküliséggel sújtott régiók számára. 

• Integráció/befogadás: a bevándorlási integrációs politikára vonatkozó közös európai 
uniós alapelvek értelmezésében az integráció „a bevándorlók és a tagállamok 
állampolgárai egymáshoz való alkalmazkodásának dinamikus és kétirányú folyamata”. Az 
integráció és a befogadás fogalmát gyakran egymás szinonimáiként alkalmazzák: az 
integrációt általában az – EUMSZ 2. cikkében megfogalmazottakhoz hasonló – alapvető 
jogok vagy értékek tényleges alkalmazására irányuló cselekvésekkel összefüggésben 
használják, míg a befogadást leginkább a társadalmi-gazdasági intézkedésekkel 
összhangban szokták említeni. 

• Kohéziós politika: a kohéziós politika az egyik legjelentősebb az uniós költségvetés kiadási 
területei közül. Célja a különböző régiók eltérő fejlettségi szintjei közötti különbségek 
csökkentése, a hanyatló ipari területek szerkezetátalakítása, a vidéki térségek 
diverzifikálása és a határokon átnyúló, transznacionális és régióközi együttműködés 
ösztönzése. Finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai 
Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) keretében történik. 

• Legfőbb ellenőrző intézmények: a kormányzati bevételek és kiadások vizsgálatáért felelős 
országos szervek. Minden uniós tagállam rendelkezik egy legfőbb ellenőrző intézménnyel, 
az Unió legfőbb ellenőrző intézménye az Európai Számvevőszék. 

• A leginkább rászorulókat támogató európai segítségnyújtási alap (FEAD): a leginkább 
rászoruló személyek számára nyújtott természetbeni támogatással, pl. élelmiszerek és 
alapvető anyagi javak formájában történő támogatással, valamint a leginkább rászorulók 
társadalmi integrációját célzó tevékenységekkel járul hozzá a szegénység legsúlyosabb 
formáinak enyhítéséhez. 
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• A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (AMIF) célja, hogy hozzájáruljon a 
migrációs áramlások eredményes kezeléséhez, valamint a menekültügyben és 
bevándorlásban alkalmazandó közös uniós koncepció kialakításához, erősítéséhez és 
megvalósításához. 
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II. melléklet 

Migránsok száma az egyes tagállamokban, illetve a tagállami népesség százalékában kifejezve 

(2017) 

 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, az Eurostat 2018. márciusi adatai alapján. 
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III. melléklet 

Felmérés a migránsok integrációjáról 

A felmérésünkre adott válaszok 2017. október 18. és december 20. között érkeztek be. Az 
európai integrációs hálózat valamennyi tagja válaszolt, a felmérésre összesen 32 válasz 
érkezett: Belgiumból négy (a Brüsszel fővárosi régió, a német nyelvi közösség, a flamand és a 
vallon régió), a többi 27 tagállamból és Norvégiából pedig egy-egy. 

A kérdésekre adott válaszok számát alább mutatjuk be. Nem minden EIN-tag válaszolt 
valamennyi kérdésre. A számok a felmérés adott kérdésére választ adó EIN-tagokra 
vonatkoznak, így nem feleltethetők meg a tagállamok számának. 
1. kérdés. A felmérést kitöltő személy neve és elérhetősége 

2. kérdés. Melyek az Önök által folytatott integrációs politika célcsoportjai? 

 Jelölje be, ha 
alkalmazható Jelölje be, ha kiemelt terület4 

Menedéket kérő vagy menedékjogot kapott személyek 
Menekültek 29 20 
Kiegészítő védelemben részesülők 27 17 
Humanitárius védelemben részesülők 21 12 
Menedékkérők 20 6 
Más migránsok 
Családtagok 26 5 
Magasan képzett munkavállalók 16 4 
Kutatók 15 4 
Diákok 18 5 
Más munkavállalók 20 3 
Hontalan személyek 19 4 
Migráns gyermekek1 25 11 
Migráns nők 23 7 
Fiatal migránsok 26 6 
Vidéki területeken letelepedett migránsok 20 3 
Újonnan érkezett2, tartózkodási engedéllyel bíró 
migránsok 23 8 

Külföldön született állampolgárok3 14 5 
Uniós állampolgárok3 14 4 

Megjegyzések: 1 Vagyis kiskorú migránsok kisérővel vagy anélkül. 2 A befogadó országban kevesebb mint egy 
éve jogszerűen tartózkodó. 3 Nem minősül az Unión kívülről érkezett migránsnak. 4 Jelölje be, ha a célcsoportot 
konkrét intézkedések vagy a finanszírozás jelentős része érinti. 
 

3. kérdés. Hogyan járulnak hozzá az alábbi tényezők a migránsok integrációjának eredményességéhez?1 

 Előnyösen Hátrányosan Nincs 
hatással 

Gazdasági és politikai környezet 
Gazdasági környezet (foglalkoztatottsági ráta, demográfiai 
változások stb.) 11 22 3 

Politikai környezet 8 23 3 
Integrációs források 
Uniós források rendelkezésre állása és elérhetősége 1 28 0 
Nemzeti/regionális, illetve helyi források rendelkezésre állása és 
elérhetősége 2 26 3 

Integrációs politika 
Nemzeti/regionális vagy helyi szintű integrációs politika megléte 0 30 1 
A nemzeti/regionális vagy helyi szintű integrációs politika minősége 0 27 2 
Az integrációs politika általános érvényesítése más vonatkozó 
szakpolitikákban 0 27 3 

A civil szervezetek és más érdekelt felek szerepe 0 31 0 
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A különböző kormányzati szintek közötti koordináció 0 28 2 
A migránsok integrációjával foglalkozó intézmények 0 24 3 
Szakpolitikai monitoring 0 24 5 
Uniós jogszabályok és szakpolitikai eszközök 2 26 4 
Az integrációval kapcsolatos hozzáállás 
Megkülönböztetés elleni intézkedések az országban 2 28 1 
A befogadó lakosság hozzáállása 62 19 3 
A migránsok hozzáállása 1 21 5 
Az integrációval kapcsolatos előnyökre irányuló figyelemfelhívás 0 24 4 
Harmadik országok állampolgárainak jogai 
A munkaerőpiacra való belépés lehetősége 1 29 0 
Családegyesítés lehetősége 1 27 1 
Állampolgárság / huzamos tartózkodási engedély megszerzésének 
lehetősége 0 26 3 

Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz történő hozzáférés 2 29 0 
Lakhatáshoz jutás 3 24 2 
Az oktatáshoz való hozzáférés 0 28 1 
Készségek és oktatás 
A befogadó társadalom nyelvének harmadik országok állampolgárai 
általi ismerete 4 26 2 

A képesítések elismerésére szolgáló eljárás 4 26 1 
A migránsok képzettségi szintje 4 18 8 

Megjegyzés: 1 Bizonyos esetekben a válaszadók egy adott tényezőre vonatkozóan egynél több hatást jelöltek 
meg. Ezért az egyes tényezőkre vonatkozó válaszok teljes száma meghaladhatja a válaszadók számát. 2 Két 
válaszadó a befogadó lakosság hozzáállását mind előnyös, mind hátrányos hatásúnak értékelte. 

4. kérdés. Az Unó közelmúltbeli migrációs kihívásai (2014 óta) következtében az Ön országa módosított az 
integrációs politika bármely aspektusán? 
 Jelölje be, ha 

alkalmazható 
Nemzeti és/vagy regionális és/vagy helyi stratégiákat/cselekvési terveket hoztak létre 22 
A forráselosztás módosítása a migránsok integrációjának javára 22 
Új, a szakpolitika egy adott részével foglalkozó szervezet létrehozása, vagy új 
hatáskörök biztosítása egy meglévő szervezetnek 

17 

Újraértékelték a migránsok szükségleteit 14 
A hangsúly más célcsoportra került (pl. menekültek, fiatal migránsok stb.)  16 
További intézkedéseket dolgoztak ki 15 
További mutatókat dolgoztak ki 7 
Egyéb (nevezze meg) 3 

 

5. kérdés. Készültek tanulmányok vagy vannak bizonyítékok az ország integrációs politikája által a migránsok 
integrációjára gyakorolt hatásokra vonatkozóan? 
Igen – 22 Nem – 9 

 

6. kérdés. Mely alapokat használ fel az Ön országa a migránsok integrációjához kapcsolódó intézkedések 
végrehajtására? 
Uniós alapok 
AMIF Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 30 
SOLID-
eszközök 

A Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program négy alapja 
(EIF, ERF, EBF, RF) 

23 

EMVA Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 3 
ETHA Európai Tengerügyi és Halászati Alap 0 
ESZA Európai Szociális Alap 23 
ERFA Európai Regionális Fejlesztési Alap 5 
FEAD A leginkább rászorulókat támogató európai segítségnyújtási alap 4 
EaSI A foglalkoztatás és szociális innováció uniós programja 1 
Horizont 2020 Az Unió kutatási és innovációs keretprogramja 1 
IFK Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 1 
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ERASMUS+ Uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram 6 
COSME A vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő 

program 
0 

„Európa a polgárokért” program 0 
„Jogok, egyenlőség és polgárság” program 0 
„Jogérvényesülés” program 0 
 
Tagállami forrás 24 

 
7. kérdés. Ismert a támogatott migránsok száma és a vonatkozó uniós és nemzeti forrásból származó 
finanszírozás (kötelezettségvállalások) összege? 
Igen – 6 Részben – 20 Nem – 5 

 
8. kérdés. A támogatásban részesülő migránsok száma és a vonatkozó uniós és nemzeti forrásból származó 
finanszírozás le van bontva migránsok csoportjai szerint (pl. munkavállalók, menekültek, családtagok stb.)? 
Uniós 
alapok 

Igen, minden alap esetében Igen, néhány alap esetében Nem 
1 10 18 

Tagállami 
alapok 

Igen, minden alap esetében Igen, néhány alap esetében Nem 
2 5 16 

 
9. kérdés. Van a migránsok integrációjához kapcsolódó intézkedések végrehajtásáért felelős különböző 
intézmények közötti koordinációt végző szervezet? 
Igen – 26 Nem – 5 

 
10. kérdés. A különböző uniós alapok ugyanazokra a célcsoportokra irányuló ugyanolyan típusú 
beavatkozásokat támogatnak az intézkedések Ön országában történő végrehajtása során? 
Igen – 2 Részben – 8 Nem – 19  

 
11. kérdés. Kérem, adja meg a migránsok integrációjához kapcsolódó intézkedések végrehajtásáért és 
nyomon követéséért felelős szervezetek számát összesen és az alábbiak szerinti bontásban: 
Megjegyzés: Az e kérdésre adott válaszok különböző megközelítéseket követtek, így az 
eredmények nem értelmezhetők, ezért azokat nem is szerepeltetjük. Összesen 

Nemzeti alapok végrehajtása  
Minisztériumok (főosztályai)  
Egyéb (nevezze meg)  
Egyéb (nevezze meg)  
Uniós alapok végrehajtása  
Irányító hatóságok  
Közreműködő szervezetek  
Felelős hatóságok  
Felhatalmazott hatóságok  
Egyéb (nevezze meg)  
Egyéb (nevezze meg)  
ÖSSZESEN  

 
12. kérdés. Az Ön országában alkalmazzák a zaragozai mutatókat?  

 Minden mutatót 
alkalmaznak 

A mutatókat részben 
alkalmazzák 

Nem alkalmazzák a 
mutatókat 

Foglalkoztatás 1 13 16 
Oktatás 1 14 15 
Társadalmi 
befogadás 

3 11 16 

Aktív polgárság 2 11 17 
 

13. kérdés. Az Ön országa alkalmaz más mutatókat az integrációs politika alakulásának nyomon követésére? 
Igen – 16 Nem – 15  
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14. kérdés. Az Ön országa rendelkezik olyan szabályokkal, amelyek korlátozzák az adatgyűjtést a migránsok 
csoportjai szerinti bontásban? 
Igen – 10 Nem – 20 

 
15. kérdés. Hozzon két példát az országában végrehajtott olyan uniós finanszírozású projektre, amely nagy 
jelentőséggel bír a migránsok integrációjára nézve (az integráción belüli két külön területre, a 2014–2020-as 
programozási időszakban). 
 

16. kérdés. Véleménye szerint az Európai Bizottság által az országában az integrációs politika fejlesztésére és 
végrehajtására nyújtott támogatás releváns? 

Releváns – 19 
Részlegesen vagy 
nem teljesen 
releváns – 8 

Nem releváns – 0 Nem érkezett támogatás – 2 

 
17. kérdés. A Bizottság által nyújtott támogatás mely szempontja volt a leginkább releváns? 
 
18. kérdés. Hogyan lehetne javítani a Bizottság által nyújtott támogatáson? 
 

19. kérdés. Az Ön országa úgy véli-e, hogy növelni kell az Unió hatásköreit a migránsok integrációjára 
vonatkozóan? 
Megjegyzés: a számok az egyes kategóriákra adott számszerűsített válaszokat mutatják. 
Igen – 9  Nem – 20  

 
 
A felmérés melléklete. Jelölje meg az integráció azon területeit, ahol a 2014–2020-as programozási időszak 
vonatkozásában a migránsok integrációját célzó intézkedéseket hajtanak végre. 
 

Uniós 
alap Integrációs intézkedések Jelölje be, ha 

alkalmazható 
Uniós 
alap Integrációs intézkedések Jelölje be, ha 

alkalmazható 

AMIF 

Foglalkoztatás 12 

FEAD 

Foglalkoztatás 0 
Oktatás 24 Oktatás 0 
Szakképzés 11 Szakképzés 0 
Lakhatás 16 Lakhatás 0 
Egészségügy 16 Egészségügy 0 
Társadalmi befogadás 26 Társadalmi befogadás 4 

ESZA/ 
IFK  

Foglalkoztatás 15 

ERFA 

Foglalkoztatás 0 
Oktatás 8 Oktatás 0 
Szakképzés 13 Szakképzés 2 
Lakhatás 2 Lakhatás 2 
Egészségügy 2 Egészségügy 3 
Társadalmi befogadás 14 Társadalmi befogadás 3 

EMVA 

Foglalkoztatás 0 

ETHA 

Foglalkoztatás 0 
Oktatás 0 Oktatás 0 
Szakképzés 0 Szakképzés 0 
Lakhatás 0 Lakhatás 0 
Egészségügy 0 Egészségügy 0 
Társadalmi befogadás 2 Társadalmi befogadás 0 
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IV. melléklet 

A migránsok integrációjára vonatkozó uniós keret ütemezése 

 

Forrás: Számvevőszék. 

2009

Az Európai Integrációs Alap indulása a 2007–2013-as időszakra 
Az alap támogatást nyújt a tagállamoknak és a civil  szervezeteknek integrációs politikáik és intézkedéseik 
kidolgozásában, végrehajtásában, monitoringjában és értékelésében, valamint az integrációval kapcsolatos 
kérdésekkel történő információcserében.

Az integrációs kézikönyv 2. kiadása 

2007

2005

A migrációs áradat intenzívebbé válása

Tamperei 
program 

1999–2004
Közös 

bevándorláspolitika 
kialakítását kéri, 

amely dinamikusabb 
szakpolitikákat foglal 
magában az Unióban 

jogszerűen 
tartózkodó migránsok 

integrációjára

A nemzeti integrációs kapcsolattartó pontok létrehozása
Kormányzati szakértők hálózata, amelynek célja a követendő példák megosztásának előmozdítása és a 
nemzeti integrációs szakpolitikák koordinációjának erősítése

Hágai program 
2005–2009 

Tíz, az integrációs 
politika fontosságát 

hangsúlyozó prioritást 
határoz meg, valamint 

holisztikus 
megközelítést fogad el 

a helyitől az uniós 
szintűig terjedő 

interakciók elősegítése 
és támogatása 

érdekében

Stockholmi 
program 

2010-2014 
További előrelépésre 
szólít fel a fő mutatók 

értékelése és 
nyomon követése 

terén

2003

A bevándorlók integrációs politikájára vonatkozó közös alapelvek
Az alapelvekkel kapcsolatos nem kötelező jellegű iránymutatás, amelynek segítségével a tagállamok 
értékelhetik saját erőfeszítéseiket

Az integrációs kézikönyv 1. kiadása
A szakpolitikai döntéshozók és gyakorló szakemberek tapasztalatai alapján megállapított tanulságok és 
követendő példák

2004

Közös beilleszkedési program 
A migránsok Unióban történő integrációjának keretei
A közös alapelvek végrehajtására szolgáló keretek

Hatályba lép a Lisszaboni Szerződés
Kifejezett jogalapot biztosít az Unióban jogszerűen tartózkodó migránsok integrációját elősegítő tagállami 
intézkedésekhez kapcsolódó uniós ösztönzőknek és támogatásoknak

Az európai integrációs fórum létrehozása
A civil  szervezetek és az európai intézmények közötti párbeszéd platformja

Tanácsi kezdeményezések Integrációs eszközök Uniós integrációs források

Bizottsági fellépések Szerződés
Jelmagyarázat

Az integrációval foglalkozó uniós weboldal elindítása
Zaragozai Nyilatkozat (és zaragozai mutatók)
A tagállamok megállapodtak egy sor közös mutató alkalmazásában az adatok összevethetőségének javítása, 
az integrációs politikák végeredményeinek nyomon követése, valamint a jövőbeni szakpolitikai tervezés 
elemzése érdekében

2010

A migránsok integrációjának európai programja
A migránsok integrációjának támogatására szolgáló uniós kezdeményezések áttekintése

Az integrációs kézikönyv 3. kiadása

2011

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap a 2014–2020-as időszakra
Az alap hozzájárul a migrációs áramlások eredményes kezeléséhez, valamint a menekültügyben és 
bevándorlásban alkalmazandó közös uniós koncepció kialakításához, erősítéséhez és megvalósításához

A migránsok integrációjára vonatkozó európai modulok
A kézikönyveken túlmutatóan ad az integrációra vonatkozó referenciakereteket

2014

Európai migrációs stratégia
A legutóbbi migrációs hullámra adott válaszként közvetlen intézkedéseket vázol fel a migráció terén

A migránsok integrációjára vonatkozó cselekvési terv
Támogatja a tagállamoknak az integrációs politikáik kidolgozására és megerősítésére vonatkozó 
törekvéseit, valamint bemutatja a Bizottság által végrehajtandó konkrét intézkedéseket

Az európai migrációs fórum létrehozása
Az új fórum az európai integrációs fórum helyébe lép 

2015

az Unió területén jogszerűen tartózkodó migránsok integrációjáról 
szóló következtetések
Az Európai Tanács elismeri a Bizottság integrációs cselekvési tervét és aktív részvételre kéri fel a 
tagállamokat

2016

Stratégiai 
iránymutatások 

2015–2019 
a szabadságon, a 

biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló 

térségen belül

Hangsúlyozza, hogy az 
Uniónak támogatnia kell  
a tagállamoknak az aktív 

integrációs politikával 
kapcsolatban kifejtett 

erőfeszítéseit
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V. melléklet 

A migránsok integrációjára vonatkozó hatályos irányelvek 

A jogszerű migrációhoz kapcsolódó uniós migrációs politikai irányelvek 

Irányelv Cél Státusz 
A 2011/51/EGK 
irányelvvel 
módosított 2003. 
november 25-i 
2003/109/EK tanácsi 
irányelv 

Huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállás: 
egy uniós ország területén legalább öt évig folyamatosan 
jogszerűen tartózkodó migránsok „huzamos tartózkodási 
engedéllyel rendelkező” jogállást kapnak. 

A célravezetőségi vizsgálattal 
(REFIT-kezdeményezés) 
kapcsolatos nyilvános 
konzultáció 2017. 
szeptember 18-án zárult le. 
 
Megjegyzés: a REFIT-
kezdeményezés keretében a 
meglévő jogszabályok és 
intézkedések elemzésével 
bizonyosodnak meg arról, 
hogy az uniós jog által 
biztosított előnyök az 
érdekelt felek, a polgárok és a 
közigazgatások részéről 
történő lehető legkisebb 
költségráfordítással 
valósuljanak meg, továbbá, 
hogy a szabályozási költségek 
úgy csökkenjenek, hogy az 
lehetőleg ne legyen hatással 
az adott kezdeményezés 
szakpolitikai céljaira. 

A 2003. szeptember 
22-i 2003/86/EK 
tanácsi irányelv 

Családegyesítés: meghatározza azokat a szabályokat és 
feltételeket, amelyek alapján egy unióban jogszerűen 
tartózkodó migráns nem uniós állampolgár házastársait, 
valamint saját és házastársa kiskorú gyermekeit a 
tartózkodási helye szerinti uniós tagállamba hozhatja. 

A 2011. december 
13-i 2011/98/EU 
irányelv 

Összevont engedély: a migránsok valamely tagállam 
területén való tartózkodására és munkavállalására 
vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont 
kérelmezési eljárás, valamint a valamely tagállam 
területén jogszerűen tartózkodó migráns munkavállalók 
közös jogainak meghatározása. 

A 2014. május 15-i 
2014/66/EU irányelv 

Vállalaton belül áthelyezett személyek: a migránsok 
belépési és tartózkodási feltételeinek meghatározása a 
vállalaton belüli kiküldetések egyszerűsítése érdekében. 

A 2014. február 26-i 
2014/36/EU irányelv 

Idénymunkások: az alacsonyan képzett migráns 
munkavállalók befogadására vonatkozó 
minimumfeltételek meghatározása. 

A 2016. május 11-i 
2016/801/EU 
irányelv 

Felsőoktatási hallgatók és kutatók: új szabályok a 
migráns diákok és kutatók, valamint az iskolai diákok, 
gyakornokok, önkéntesek és au pairek belépésére és 
tartózkodására vonatkozóan. 

A 2009. május 25-i 
2009/50/EK tanácsi 
irányelv1 

Uniós kékkártya (felülvizsgálat alatt): a harmadik 
országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget 
igénylő munkavállalás céljából való belépésének és 
tartózkodásának feltételeit határozza meg. 

2018 márciusában 
felülvizsgálat alatt állt: a 
Bizottság COM(2016) 378 
javaslata. 

A közös európai menekültügyi rendszer (KEMR) második üteméhez kapcsolódó irányelvek 

A 2013. június 26-i 
2013/32/EU irányelv 
(átdolgozás) 

Felülvizsgált menekültügyi eljárások: közös eljárásokat 
határoz meg a nemzetközi védelem megadásáról és 
visszavonásáról. 

2018 márciusában 
felülvizsgálat alatt állt: a 
Bizottság COM(2016) 467 
javaslata. 

A 2013. június 26-i 
2013/33/EU irányelv 
(átdolgozás) 

Felülvizsgált befogadási feltételek: szabályokat állapít 
meg a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására 
vonatkozóan. 

2018 márciusában 
felülvizsgálat alatt állt: a 
Bizottság COM(2016) 465 
javaslata. 

A 2011. december 
13-i 2011/95/EU 
irányelv (átdolgozás) 

Felülvizsgált kvalifikációs irányelv: az irányelv célja a 
harmadik országbeli állampolgárok nemzetközi 
védelemre jogosultként való elismerésére, a menekültek 
és a kiegészítő védelemre jogosultak egységes 
jogállására, valamint a nyújtott védelem tartalmára 
vonatkozó szabályoknak a megállapítása. 

2018 márciusában 
felülvizsgálat alatt állt: a 
Bizottság COM(2016) 466 
javaslata. 
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A 2001. július 20-i 
2001/55/EK tanácsi 
irányelv 

Átmeneti védelem: meghatározza a lakóhelyüket 
elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása 
esetén nyújtandó átmeneti védelem 
minimumkövetelményeit, valamint a tagállamok e 
személyek befogadása és a befogadás 
következményeinek viselése tekintetében tett 
erőfeszítései közötti egyensúly előmozdítására irányuló 
intézkedéseket 

Az irányelvet eddig még nem 
alkalmazták. A Bizottság 
2016-ban végzett értékelést. 

Megjegyzés: Dánia nem alkalmaz uniós szintű szabályokat a migrációs-, vízum- és menekültpolitika 
területén. Írország és az Egyesült Királyság eseti alapon dönt az egyes szabályok alkalmazása mellett. 
1 Ez a javaslat a 2003/109/EK tanácsi irányelvre vonatkozó módosításokat is tartalmaz. 

Forrás: Számvevőszék. 
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VI. melléklet 
Az uniós migrációs jogszabályokban szereplő integrációs feltételek 

  Tartózkodási engedély Munkavállaláshoz való 
hozzáférés 

Oktatáshoz való 
hozzáférés 

Képesítések 
elismerése 

Szociális 
juttatásokhoz 

való hozzáférés 

Egészségügyi 
ellátáshoz való 

hozzáférés 

Családegyesítési 
jog Szabad mozgás 

Menedékkérők 
2013/33/EU irányelv 

Nem szerepel az 
irányelvben 

Legfeljebb a nemzetközi 
védelemre irányuló 

kérelem benyújtásától 
számított 9 hónapon 

belül 

Kiskorúak esetében: 
az állampolgárokkal 

megegyező 
Nem szerepel az irányelvben 

Legalábbis sürgősségi 
ellátás, valamint a 

betegségek és súlyos 
mentális 

rendellenességek 
alapszintű kezelése 

A 2003/86/EK 
irányelv kizárja 

A befogadó 
tagállamon vagy a 
kijelölt területen 

belül 

Menekültek 
2011/95/EU irányelv Min. 3 év, megújítható 

Közvetlenül a 
menekültstátusz 

megadását követően 

Az állampolgárokkal megegyező Engedélyezett A jogszerűen 
tartózkodó más 

migránsokkal 
megegyező 

Kiegészítő védelemben 
részesülők 
2011/95/EU irányelv 

Legalább 1 év, 
megújítható Az állampolgárokkal megegyező 

Az 
alapjuttatásokra 

korlátozható 

Az állampolgárokkal 
megegyező 

A 2003/86/EK 
irányelv kizárja 

Családtagok 
2003/86/EK irányelv 1 év, megújítható 

Az állampolgárokkal 
megegyező, de a tagállam 

korlátozhatja 

Az állampolgárokkal 
megegyező Nem szerepel az irányelvben 

A családegyesítőnek 
kell 

egészségbiztosításról 
gondoskodnia 

N.a. Nem szerepel az 
irányelvben 

Magasan képzett 
munkavállalók 
2009/50/EK irányelv 

1–4 év, a tagállam által 
meghatározottak 

szerint megújítható Ha 
a munkaszerződés 2 
évnél rövidebb időre 

szól: a szerződés 
hossza + 3 hónap 

Az első két évben csak a 
fogadási feltételeknek 

megfelelő tevékenységre 
korlátozott. Ezt követően 

a tagállam az 
állampolgárokkal 

megegyező bánásmódot 
alkalmazhat 

Az állampolgárokkal megegyező Engedélyezett Engedélyezett 

Idénymunkások 
2014/36/EU irányelv 

Egy 12 hónapos időszak 
alatt 5–9 hónap 

Az engedélyben 
meghatározott egyedi 

foglalkoztatási 
tevékenységre 

korlátozott 

Az állampolgárokkal 
megegyező, de a 

tagállam 
korlátozhatja 

Az 
állampolgárok

kal 
megegyező 

Az 
állampolgárokkal 
megegyező, de a 

tagállam 
kizárhatja a 
családi és 

munkanélküliségi 
juttatásokból 

Nem szerepel az 
irányelvben 

A 2003/86/EK 
irányelv 3. cikke 

kizárja 
Engedélyezett 

Vállalaton belül 
áthelyezett személyek 
2014/66/EU irányelv 

Max. 3 év a vezetők és 
szakértők, 1 év a 

gyakornokok esetében 

Az engedélyben 
meghatározott egyedi 

foglalkoztatási 
tevékenységre 

korlátozott 

Nem szerepel az 
irányelvben Az állampolgárokkal megegyező 

Nem szerepel a 
2014/66/EU 
irányelvben 

Engedélyezett Engedélyezett 
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  Tartózkodási engedély Munkavállaláshoz való 
hozzáférés 

Oktatáshoz való 
hozzáférés 

Képesítések 
elismerése 

Szociális 
juttatásokhoz 

való hozzáférés 

Egészségügyi 
ellátáshoz való 

hozzáférés 

Családegyesítési 
jog Szabad mozgás 

Más migráns 
munkavállalók 
2011/98/EU irányelv 

Nem szerepel az 
irányelvben 

Csak az engedélyeben 
szereplő tevékenységre 

korlátozott 
Az állampolgárokkal megegyező 

Az állampolgárokkal 
megegyező, de a 

tagállam 
korlátozhatja 

Engedélyezett Engedélyezett 

Kutatók, felsőoktatási 
hallgatók, 
szakképzésben 
résztvevők, 
önkéntesek, 
cserediákok, au pairek 
(EU) 2016/801 irányelv 

A tevékenység 
időszakára Kutatók és 
felsőoktatási hallgatók 
esetében legfeljebb 9 

hónappal 
meghosszabbítható 

Kutatók és felsőoktatási 
hallgatók számára a 

kutatás vagy 
tanulmányok befejezése 

után engedélyezett 

Az állampolgárokkal 
megegyező A 

tagállam 
korlátozhatja, ha 

nincs viszonossági 
megállapodás a 

migráns származási 
országával 

Az 
állampolgárok

kal 
megegyező 

Tagállami hatáskör 

Egészségbiztosítás 
szükséges a 
tartózkodás 

időtartamára 

Engedélyezett a 
kutatók számára Engedélyezett 

Hosszú távon 
tartózkodó migránsok 
2003/109/EK irányelv 

Legalább 5 év, kérésre 
megújítható Az állampolgárokkal megegyező Engedélyezett Engedélyezett 

Forrás: Európai Számvevőszék, a migrációval kapcsolatos uniós jogszabályok alapján. 
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VII. melléklet 

Az integrációhoz kapcsolódó, az AMIF, az esb-alapok és a FEAD keretében támogatható 

intézkedések áttekintése 

Ez a melléklet tekinti át a különböző megosztott irányítású uniós alapok keretében végzett 
hasonló beavatkozásokat az AMIF-rendeletben (az 516/2014/EU rendelet 9. cikke) a 
migránsok integrációjához kapcsolódóan meghatározott intézkedésenkénti bontásban. 

 Az AMIF kiemelt cselekvési területei FEAD ESZA ERFA EMVA ETHA 

In
te

gr
ác

ió
 

Integrációs stratégiák kialakítása és 
fejlesztése, beleértve a szükségletelemzést, az 
integrációs mutatók javítását és az értékelést 

Nem Igen Nem Nem Nem 

A lakhatással, létfenntartási eszközökkel, 
közigazgatási és jogi iránymutatással, 
egészségügyi, pszichológiai és szociális 
ellátással, valamint gyermekgondozással és 
családegyesítéssel kapcsolatos területeken 
nyújtott tanácsadás és támogatás 

Igen1 Részben Részben5 

Igen 
(főként 
CLLD/ 

LEADER) 

Nem 

Olyan intézkedések, amelyek bevezetik a 
migránsokat a fogadó társadalomba, segítik 
őket az alkalmazkodásban, tájékoztatják őket 
jogaikról és kötelezettségeikről, segítik 
részvételüket a civil és kulturális életben és 
abban, hogy magukévá tegyék az Európai 
Unió Alapjogi Chartájában foglalt értékeket 

Igen1 Igen4 Nem Nem Nem 

Oktatás és képzés, beleértve a nyelvi képzést 
és a munkaerőpiacra való belépés 
megkönnyítő előkészítő intézkedéseket 

Nem Igen Részben5 Igen Igen 

Az önálló fellépést elősegítő intézkedések, 
beleértve azokat, amelyek a migránsoknak 
lehetővé teszik az önálló megélhetést 

Igen2 Igen4 Részben6 Igen Részben8 

Olyan intézkedések, amelyek előmozdítják a 
migránsok és a fogadó társadalom közötti 
tartalmas kapcsolatokat és konstruktív 
párbeszédet, illetve amelyek előmozdítják a 
fogadó társadalom részéről az elfogadást 

Nem Igen Nem Igen Igen9 

Egyenlő hozzáférés és egyenlő bánásmód a 
magán- és állami szolgáltatások terén, 
beleértve e szolgáltatásoknak a migránsok 
igényeihez igazítását 

Igen1 Igen Igen7 Igen Nem 

A kedvezményezettek kapacitásépítése Igen3 Igen Igen Nem Nem 
Megjegyzések: 
1 (OP II) a társadalmi befogadás céljából. 
2 (OP II) a társadalmi befogadás céljából (az aktív munkaerőpiaci intézkedéseken kívül). 
3 Partnerszervezetek számára. 
4 Amennyiben ezek az intézkedések egy, a menedékkérők munkaerőpiaci integrációját segítő 

integrált intézkedéscsomag részét képezik. 
5 Mivel az ERFA felhasználható olyan beruházásokra, amelyek a migránsokat kiszolgáló szociális 

infrastruktúra kiépítését és felújítását célozzák. 
6 Például induló vállalkozások, mikrovállalkozások és az önfoglalkoztatás támogatása révén. 
7 Különösen a közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztésébe történő beruházások. 
8 Ha a támogatás induló vállalkozáshoz kapcsolódik. 
9 Közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) keretében (az infrastruktúra kivételével). 
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Forrás: A Bizottság „Synergies between the AMIF and other EU funding instruments in relation to 
reception and integration of asylum seekers and other migrants” (Az AMIF és más uniós 
finanszírozási eszközök közötti szinergiák a menedékkérők és más migránsok fogadására és 
integrációjára vonatkozóan) című feljegyzése, illetve a Bizottság egyes részlegei. 
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1 2014-es adat. Eurostat, 'Migrant integration’ (Migránsok integrációja), 2017-es kiadás, a 2014-es 
LFS ad hoc modul alapján; Dánia, Írország és Hollandia nélkül. 

2 Az Eurostat statisztikái a tartózkodási engedélyekről, 2018. márciusi adatok. 
3 JRC Working papers in Economics and Finance, 2017/4, 'Long-term Social, Economic and Fiscal 
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bevándorlás hosszú távú társadalmi, gazdasági és pénzügyi hatásai: az integrációs politika 
szerepe), d’Artis Kancs és Patrizio Lecca, 2017. 

4 A Bel- és Igazságügyi Tanács 2004. novemberi következtetései az integrációs politikára 
vonatkozó közös uniós alapelvekről. 
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intézkedéseként született meg, és a beilleszkedéssel foglalkozó nemzeti kapcsolattartó pontok 
korábbi hálózatának helyébe lépett. 

6 A felmérésre 32 válasz érkezett: Belgiumból négy (a Brüsszel fővárosi régió, a német nyelvi 
közösség, a flamand és a vallon régió), a többi 27 tagállamból és Norvégiából pedig egy-egy. 

7 A legfőbb ellenőrző intézmények 78 jelentést adtak át, de ezek közül 34 az a tájékoztatónk 
hatókörén kívül eső integrációs vonatkozásokhoz kapcsolódott, mint pl. a biztonság és 
menekültügy, vagy a helyi pénzügyi irányítás konkrét vonatkozásai. 

8 A Számvevőszék 6/2017. sz. különjelentése: „Az EU válasza a menekültválságra: a hotspot-
rendszer”. 

9 A Számvevőszék 22/2012. sz. különjelentése: „Az Európai Integrációs Alap és az Európai 
Menekültügyi Alap eredményesen járul-e hozzá a harmadik országok állampolgárainak 
integrációjához?” 

10 A Számvevőszék éves jelentése a 2014-es pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról (HL C 
375, 2016.10.13., 1. o.) és a Számvevőszék éves jelentése a 2014-es pénzügyi év 
költségvetésének végrehajtásáról (HL C 322, 2017.9.28., 1.o.). 
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szakpolitikai döntéshozatalát, https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-
do/networks/european_migration_network_en. 

12 A Szerződés lehetővé teszi az Unió számára, hogy intézkedéseket állapítson meg – „kizárva 
azonban a tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek bármilyen 
harmonizációját – azoknak a tagállami intézkedéseknek az ösztönzésére és támogatására, 
amelyek a területükön jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok 
beilleszkedésének elősegítésére irányulnak". Az EUMSZ (HL C 326., 2012.10.26., 47. o.) 79. 
cikkének (4) bekezdése. 

13 HL C 340., 1997.11.10., 1. o. 
14 A tamperei program a Bel- és Igazságügyi Tanács 1994–2004-es időszakra vonatkozó ötéves 

                                                      

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en
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programja, amelyet a Tanács 1999. október 15–16-i ülésén fogadtak el. 

15 Az Európai Parlament 2013. március 14-i állásfoglalása a migránsok integrációjáról, ennek 
munkaerőpiacra gyakorolt hatásairól és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásának külső 
dimenziójáról. 

16 A Tanács és a tagállamok kormányainak képviselői által a Tanács 2014. június 5–6-i ülésén 
elfogadott következtetések az Európai Unió területén jogszerűen tartózkodó harmadik 
országbeli állampolgárok integrációjáról. 

17 A harmadik országbeli állampolgárok integrációjának európai programjáról szóló bizottsági 
közlemény és a kapcsolódó szolgálati munkadokumentum (COM(2011) 455 végleges és 
SEC(2011) 957 végleges, 2011.7.20.). 

18 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: A harmadik országbeli állampolgárok integrációjára 
vonatkozó cselekvési terv (COM(2016) 377 final, 2016.6.7.). 

19 A Jogérvényesülés, Szabadság és Biztonság Főigazgatóságának „Kézikönyv az integrációról 
szakpolitikusok és szakemberek számára” című kiadványa. A kiadványból három kiadás érhető 
el: 2004. novemberi, 2007. májusi és 2010. áprilisi. 

20 https://ec.europa.eu/migrant-integration/home. 
21 Dánia nem alkalmaz uniós szintű szabályokat a migrációs, vízum- és menekültpolitika területén. 

Írország és az Egyesült Királyság eseti alapon dönt az egyes szabályok alkalmazása mellett vagy 
ellen. 

22 Lásd például az Európai Migrációs Hálózat alábbi tanulmányait: 'Family Reunification of Third-
Country Nationals in the EU plus Norway: National Practices’ (Harmadik országbeli 
állampolgárok családegyesítése az Unióban és Norvégiában: nemzeti gyakorlatok), 2017. április; 
'Integration of beneficiaries of international/ humanitarian protection into the labour market: 
policies and good practices' (Nemzetközi/humanitárius védelemben részesülők munkaerőpiaci 
integrációja: szakpolitikák és jó gyakorlatok), 2016. július; 'Migrant access to social security and 
healthcare: policies and practice' (Migránsok hozzáférése a társadalombiztosítási és 
egyészségügyi ellátáshoz: szakpolitikák és gyakorlat), 2014. július; 'Comparative Study of the 
Laws in the 27 EU Member States for Legal Immigration' (A 27 uniós tagállam jogszerű 
bevándorlásra vonatkozó jogszabályainak összehasonlító tanulmánya), Európai Parlament és 
IOM , 2009; 'Strategic developments on migrant integration policies in Europe’ (Stratégiai 
fejlemények a migránsok integrációját célzó európai szakpolitikákban), Huddleston et al., a 
Migration Policy Group (bevándorláspolitikai csoport) jelentése, 2016. 

23 Lásd: a Bizottság javaslata a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó 
szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és a tanács irányelvre (COM(2016) 465 
final, 2016.7.13.) és a Parlament 2017. októberi tájékoztató dokumentuma az Unió 
menekültügyi rendszerében szereplő menedékkérők továbbutazásáról. 

24 Az Eurodac központi rendszer 2016. évi tevékenységeiről, valamint annak technikai működéséről 
és biztonságosságáról szóló, a 603/2013/EU rendelet 40. cikkének (1) bekezdésével összhangban 
készített éves jelentés, 2017. május. 

25 Lásd például: i. a Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: A harmadik országbeli 
állampolgárok integrációjára vonatkozó cselekvési terv (COM(2016) 377 final, 2016.6.7.) és ii. a 
„Making Integration Work: Refugees and others in need of protection” (Az integráció 
megvalósítása – Menekültek és más, védelmet igénylő személyek) című OECD jelentés, 2016. . 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/home
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26 A külső határ olyan területeit, amelyekre aránytalanul nagy migrációs nyomás nehezedik, 

migrációs csomópontnak („hotspot”) nevezzük. Lásd: 6/2017. sz. különjelentés: „Az EU válasza a 
menekültválságra: a hotspot-rendszer”. 

27 A harmadik országbeli állampolgárokkal szembeni egyenlő bánásmód szükségességét a 
harmadik országok állampolgárainak az Európai Unióban történő beilleszkedése 
keretrendszerének közös programjáról szóló bizottsági közlemény (COM(2005) 389 végleges, 
2005.9.1.), a harmadik országbeli állampolgárok integrációjának európai programjáról szóló 
bizottsági közlemény (COM(2011) 455 végleges, 2011.7.20.) és az 1999. évi tamperei 
következtetések is kiemelik. 

28 Az EUMSZ 10. és 18. cikke. 
29 Különösen a személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő 

bánásmód elvének alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi irányelv 
(HL L 180., 2000.7.19., 22. o.) és a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő 
bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi 
irányelv (HL L 303, 2000.12.2., 16. o.). 

30 Lásd például a Bizottság által a Parlamentnek és a Tanácsnak az alábbi témákban benyújtott 
jelentéseket: 1) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező 
állampolgárainak jogállásáról szóló 2003/109/EK irányelv alkalmazásáról (COM(2011) 585 
végleges, 2011.9.29.) és 2) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget 
igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 
2009/50/EK irányelv végrehajtásáról (COM(2014) 287 final, 2014.5.22.). 

31 Az Európai Migrációs Hálózat 2016-os éves jelentése a migrációról és a menedékkérőkről, 2017. 
április 25., végleges változat (56. oldal). 

32 Eurobarométer, 437. sz. tematikus felmérés, „Diszkrimináció az Európai Unióban, 2015 – 
Összefoglaló“, 2015. október. A felmérést a Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóság 
(DG JUST) megbízásából a TNS Opinion & Social végezte, és a Kommunikációs Főigazgatóság (a 
DG COMM „Stratégia, szervezeti kommunikációs intézkedések és Eurobarométer” egysége) 
koordinálta. 

33 Eurobarométer, 87. sz. standard felmérés, „Közvélemény-kutatás az Európai Unióban”, 2017 
tavasza. A felmérést a Kommunikációs Főigazgatóság megbízásából a TNS Opinion & Social 
végezte. 

34 A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 2000/43/EK tanácsi irányelv és a 
2000/78/EK tanácsi irányelv alkalmazásáról, COM(2014) 2 final, 2014.1.17. 

35 Az Európai Parlament 2013. március 14-i állásfoglalása a migránsok integrációjáról, ennek 
munkaerőpiacra gyakorolt hatásairól és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásának külső 
dimenziójáról. 

36 Jean-Claude Juncker: Új kezdet Európa számára: a munkahelyteremtés, a növekedés, a 
méltányosság és a demokratikus változás programja – Politikai iránymutatás a hivatalba lépő 
következő Európai Bizottság számára, Juncker elnök nyitóbeszédének egy új migrációs politika 
felé történő elmozdulásról szóló szakasza az Európai Parlament nyitó plenáris ülésén, 
2014. július 15. 

37 A Bizottság közleménye (2015. május 31), Európai Migrációs Stratégia, COM(2015) 240 final. 
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38 A stabilitási és növekedési paktumot az EUMSZ 121., 126. és 136. cikke, valamint az EUMSZ-hez 

csatolt 12. sz. jegyzőkönyv határozza meg. A paktum végrehajtása másodlagos jogforrások, a 
költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és 
összehangolásáról szóló, 1997. július 7-i 1466/97/EK tanácsi rendelet (HL L 209., 1997.8.2., 1. o.) 
és a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról 
szóló, 1997. július 7-i 1467/97/EK tanácsi rendelet (HL L 209., 1997.8.2., 6. o.) révén történik. 

39 A stabilitási és növekedési paktummal kapcsolatos további információkért lásd: "Vade Mecum 
on the Stability growth Path” (Vademecum a stabilitási és növekedési paktumról), European 
Economy Institutional Paper, 052. sz., az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi 
Főigazgatósága, ISSN 2443-8014, 2017. március. 

40 A rugalmassági feltételekkel kapcsolatos további információkért lásd: „A Stabilitási és 
Növekedési Paktum hatályos szabályai által biztosított rugalmasság legjobb kihasználása” című 
bizottsági közlemény (COM(2015) 12 final, 2015.1.12) és az Ecofin Tanács által jóváhagyott 2016. 
februári „Közös álláspont a Stabilitási és Növekedési Paktum által biztosított rugalmasságról”. 

41 Lásd: az EUMSZ 126. cikkének (2) bekezdése, az 1466/97/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdése 
és 6. cikkének (3) bekezdése, valamint az 1467/97/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdése. 

42 Lásd: az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatósága által a Tanács gazdasági és 
pénzügyi bizottságának készített „Orientation for the SGP treatment of refugee-related 
budgetary costs“ (Iránymutatás a menekültekkel kapcsolatos költségvetési kiadások kezelésére a 
stabilitási és növekedési paktum fényében) című tájékoztatója, Ares(2015) 4678008, 2015.10.29. 

43 Lásd: az adott országokra vonatkozó 2016. és 2017. évi országspecifikus ajánlások. 
https://ec.europa.eu/info/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-
specific-recommendations/2016-european_en. 

44 Az európai szemeszter a gazdaságpolitikai koordináció éves ciklusa, amely novembertől a 
következő év júliusáig tart. Célja, hogy az egyes tagállamok törekvéseit koordinálva és 
koncentrálva a kívánt módon hasson a növekedésre. A Bizottság részletesen elemzi az egyes 
országok gazdasági és strukturális reformprogramjait, majd országspecifikus ajánlásokat tesz a 
következő 12–18 hónapra. A Tanács megvitatja és hivatalosan elfogadja ezeket az ajánlásokat, 
amelyeket az Európai Tanács jóváhagy. A tagállamok így szakpolitikai tanácsokban részesülnek, 
mielőtt véglegesítenék a következő évre szóló nemzeti költségvetést. 

45 2018. januári adat. Az Európai Parlament és a Tanács 2015. október 28-i (EU) 2015/2248 
határozata a Rugalmassági Eszköznek az európai migrációs stratégia keretében meghozandó 
azonnali költségvetési intézkedésekre vonatkozó igénybevételéről (HL L 318., 2015.12.4., 36 o.); 
az Európai Parlament és a Tanács 2015. november 25-i (EU) 2016/253 határozata a 
Rugalmassági Eszköznek a menekültválság kezelése keretében meghozandó azonnali 
költségvetési intézkedésekre vonatkozó igénybevételéről (HL L 47., 2016.2.24., 6. o.); az Európai 
Parlament és a Tanács 2016. december 14-i (EU) 2017/342 határozata a Rugalmassági Eszköznek 
a jelenlegi migrációs, menekültügyi és biztonsági válság kezelésére szolgáló azonnali 
költségvetési intézkedések finanszírozása céljából történő igénybevételéről (HL L 50., 2017.2.28., 
53. o.); az Európai Parlament és a Tanács 2017. december 12-i (EU) 2018/8 határozata a 
Rugalmassági Eszköznek a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi 
kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából 
történő igénybevételéről (HL L 3., 2018.1.6., 5. o.); az Európai Parlament és a Tanács 2017. 
október 25-i (EU) 2018/51 határozata a Rugalmassági Eszköznek az Európai Fenntartható 
Fejlődési Alap finanszírozása céljából történő igénybevételéről (HL L 7., 2018.1.12., 37. o.). 

46 Az Európai Parlament és a Tanács 2016. december 14-i (EU) 2017/339 határozata a rendkívüli 
tartalék 2016. évi igénybevételéről, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016. december 
14-i (EU) 2017/344 határozata a rendkívüli tartalék 2017. évi igénybevételéről. 

https://ec.europa.eu/info/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-specific-recommendations/2016-european_en
https://ec.europa.eu/info/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-specific-recommendations/2016-european_en
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47 https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions. 
48 A Tanács és a tagállamok kormányainak képviselői által 2016. december 9-én elfogadott 

következtetések az Európai Unió területén jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárok integrációjáról (15312/16). 

49 A készségprofil-készítő eszköz az alábbi weboldalon érhető el: www.ec.europa.eu/migrantskills. 
50 Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének „Together in the EU - Promoting the participation of 

migrants and their descendants“ (Együtt az Unióban – A migránsok és leszármazottjaik a 
társadalmi szerepvállalásának előmozdítása) című 2017-es jelentése szerint 2015 végén öt 
tagállam nem rendelkezett nemzeti vagy regionális integrációs politikával. A felmérésünkre 
adott válaszában két további tagállam jelezte, hogy azóta kidolgoztak cselekvési tervet. 

51 Lásd még: az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének „Together in the EU - Promoting the 
participation of migrants and their descendants“ (Együtt az Unióban – A migránsok és 
leszármazottjaik társadalmi szerepvállalásának előmozdítása) című 2017-es jelentése. 

52 A 2010. április 15-16-án Zaragozában tartott, beilleszkedéssel foglalkozó európai miniszteri 
konferenciának a Bel- és Igazságügyi Tanács 2010. június 3–4-i ülésén elfogadott nyilatkozata. 

53 Lásd: az Eurostat „Zaragoza pilot study - Indicators of immigrant integration” (A zaragozai 
kísérleti tanulmány: a bevándorlók integrációjára vonatkozó mutatók) című 2011. márciusi 
jelentése, valamint a Belügyi Főigazgatóság által megrendelt, „Using EU Indicators of Immigrant 
Integration” (A bevándorlók integrációjára vonatkozó uniós mutatók használata) című 2013. 
márciusi, Thomas Huddleston, Jan Niessen és Jasper Dag Tjaden által készített tanulmányt. 

54 Az uniós munkaerő-felmérés (EU-LFS), valamint az Európai Unió jövedelmekre és 
életkörülményekre vonatkozó statisztikája (EU-SILC). 

55 Az OECD „Indicators of Immigrant Integration 2015: Settling In” (A bevándorlók integrációjának 
mutatói – Beilleszkedés 2015) című jelentéséhez (http://www.oecd-
ilibrary.org/content/book/9789264234024-en) kapcsolódó nyomonkövetési jelentés. 

56 A Bizottság 2016. június 14-i (EU) 2016/1851 felhatalmazáson alapuló rendelete az 577/98/EK 
tanácsi rendelet szerinti mintavételes munkaerő-felmérésre vonatkozó 2019., 2020. és 2021. évi 
ad hoc modulprogram elfogadásáról (HL L 284, 2016.10.20., 1–4. o.). 

57 A Bizottság 2010. március 16-i (EU) 220/2010 rendelete az 577/98/EK tanácsi rendelet által 
előírt, a munkaerő mintavételes felméréséhez kapcsolódó 2013–2015. évi ad hoc modulprogram 
elfogadásáról (HL L 67, 2010.3.17., 1-3. o.). 

58 A MIPEX az AMIF által társfinanszírozott és a Barcelona Centre for International Affairs, valamint 
a Migration Policy Group által kidolgozott uniós projekt. A projekt az országok azon képességét 
értékeli, hogy mennyire tudnak munkaerőpiaci mobilitást, családegyesítést, oktatást, politikai 
részvételt, állandó tartózkodást, valamint az állampolgársághoz, egészségügyhöz és a 
megkülönböztetés elleni szakpolitikákhoz való hozzáférést nyújtani a migránsoknak. Az index 
167 szakpolitikai mutatót fog össze. További információ: http://mipex.eu/. 

59 A 2016 májusában elindított uniós városfejlesztési menetrend előmozdítja a tagállamok, a 
városok, az Európai Bizottság és más érdekelt felek közötti együttműködést a városi 
területekben rejlő potenciál teljes kiaknázása érdekében. A menetrend célja, hogy gyakorlati 
ötlekkel gazdagítsa az uniós jogalkotás, a finanszírozás és a tudásmegosztás témaköreit. A 
menetrend 12 kiemelt témából áll, ezek egyike a „migránsok és menekültek társadalmi 
befogadása”. Ez utóbbit a migránsok és menekültek társadalmi befogadásával foglalkozó, 
városokat, tagállamokat és az uniós intézményeket összefogó partnerség elemzi. Az elemzés a 
migránsok és menekültek közép- és hosszú távú integrációs kilátásaival foglalkozik a helyi 
közösség általi fogadtatás és a velük kölcsönösen fennálló kapcsolatok, a lakhatás, az oktatás és 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions
http://www.ec.europa.eu/migrantskills
http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264234024-en
http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264234024-en
http://mipex.eu/
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a veszélyeztetett csoportok több területet is érintő kérdésköre terén. A menetrend 
koordinátorai Amszterdam városa és (társkoordinátorként) a Bizottság Migrációügyi és Uniós 
Belügyi Főigazgatósága. 

60 Lásd: a migránsok és menekültek társadalmi befogadásával foglalkozó partnerség cselekvési 
tervének 7. cselekvése (a városok tényeken alapuló integrációs szakpolitikai döntéshozatala felé: 
a menetrend meghatározása, összehasonlítható mutatók kialakítása, valamint eszközkészlet 
kidolgozása a követendő példák átadására) a következő weboldalon: 
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-
partnership-inclusion-migrants-and-refugees. 

61 Az 514/2014/EU rendelet 57. cikke. 
62 A feltüntetett értékek a tagállamok által 2018 márciusában benyújtott 2017-es AMIF 

végrehajtási jelentésen alapulnak. 2018. április 4-ig még nem állt rendelkezésre Görögország 
2017-es végrehajtási jelentése. Ezeket az értékeket a Bizottság még nem validálta. 

63 Az érték kiszámítása során nem vettünk figyelembe 2 olyan nemzeti jelentést, amely kiugró 
értékeket tartalmazott, mivel ezek a kitűzött célok több mint 10-szeres túlteljesítéséről 
számoltak be. 

64 Az 1304/2013/EU rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 470. o.) I. melléklete. 
65 Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az Unió általános költségvetésére 

alkalmazandó pénzügyi szabályokról, valamint a 2012/2002/EK, az 1296/2013/EU, az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU, az 
1307/2013/EU, az 1308/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU, a 
283/2014/EU és a 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, továbbá az 
541/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat módosításáról (COM(2016) 605 final, 
2016.9.14.). 

66 A Bizottság 2016. november 11-i (EU) 2016/1997 végrehajtási rendelete 
(HL L 308., 2016.11.16., 5. o.). 

67 A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról szóló 223/2014/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az éves és a záró végrehajtási jelentések tartalmának 
és ezen belül a közös mutatók listájának a megállapítása révén történő kiegészítéséről szóló 
2014. július 17-i 1255/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL L 337., 
2014.11.25., 46. o.) (5) preambulumbekezdése. 

68 Lásd: a 2016-os pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtásáról szóló számvevőszéki éves 
jelentés 8.3. háttérmagyarázata. 

69 A Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a 
bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására 
szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 514/2014/EU 
rendelet 14. cikke (2) bekezdésének e) pontja. 

70 Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 
vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az 
Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 
vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet kiegészítéséről szóló 2014. március 3-i 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló 
bizottsági rendelet 15. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 96. cikke (6) bekezdésének a) pontja. 

71 22/2012. sz. különjelentés: „Az Európai Integrációs Alap és az Európai Menekültügyi Alap 
eredményesen járul-e hozzá a harmadik országok állampolgárainak integrációjához?” 

https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees
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72 „Support to asylum seekers under the ESF and the FEAD“ (A menedékkérőknek az ESZA és a 

FEAD keretében nyújtott támogatás) és „Synergies between the AMIF and other EU funding 
instruments in relation to reception and integration of asylum seekers and other migrants” (Az 
AMIF és más uniós finanszírozási eszközök közötti szinergiák a menedékkérők és más migránsok 
fogadására és integrációjára vonatkozóan), 2015. 

73 Például a DG HOME 2017. május 29-én Brüsszelben tartott információs napja a tagállamokat, 
valamint a regionális és helyi szintű szereplőket célozta meg. 

74 Például a Bizottság létrehozta az ESZA migránsokkal foglalkozó transznacionális tematikus 
hálózatát (https://ec.europa.eu/esf/transnationality/forums/migrants). 

75 A migráns hátterű személyek integrációját célzó uniós alapok használatát szabályozó bizottsági 
eszköztár, Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság, 2018. január. Elérhető a következő címen: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2018/toolkit-on-the-
use-of-eu-funds-for-the-integration-of-people-with-a-migrant-backgound. 

76 A Bizottság 2016. október 3-i (EU) 2017/207 felhatalmazáson alapuló rendelete a 514/2014/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti közös monitoring és értékelési keretről (HL L 33., 
2017.2.8., 1. o.). 

77 A Tanács 2017. november 15-i következtetései a 2020 utáni kohéziós politika területén 
alkalmazandó szinergiákról és egyszerűsítésről (14263/17, 6. o.). 

78 Belgiumot beleértve, ahol három régió számolt be koordinációs testület működtetéséről, míg 
egy nem rendelkezett ilyennel. 

79 A számítások a Bizottságnak a hatóságok és a vonatkozó közreműködő szervezetek kijelölésével 
kapcsolatos információin alapulnak. Csak azokat az uniós alapokat vettük figyelembe, amelyek 
felhasználásról a tagállamok nyilatkoztak, és azt feltételeztük, hogy valamennyi rendelkezésre 
álló program releváns intézkedéseket tartalmaz. 

80 Lásd: a 2015-ös pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló számvevőszéki éves jelentés 
6.76. bekezdése (1. ajánlás) és a 2016-os pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló 
számvevőszéki éves jelentés 6.41. bekezdése (3. ajánlás). 

81 Lásd például: A Bizottság „A 2007–2013 közötti időszak kohéziós politikai programjainak az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapra (ERFA) és a Kohéziós Alapra (KA) összpontosító utólagos 
értékelése“ című 2016. augusztusi zárójelentése és „A 2020 utáni egyszerűsítéssel foglalkozó 
magas szintű munkacsoport végső következtetései és ajánlásai” című 2017. júliusi dokumentum. 

82 Lásd: a városfejlesztési menetrend migránsok és menekültek társadalmi befogadásával 
foglalkozó partnersége cselekvési tervének 4. cselekvése (az integrációt célzó uniós források 
hozzáférhetőségének javítása a városok számára) a következő 
weboldalon:https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-
plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees. 

83 Európai Migrációs Hálózat, „Asylum and Migration, Glossary 3.0“ (Menedékjogi és migrációs 
glosszárium, 3. kiadás), 2014. október. 

„84 A „genfi egyezmény" az 1967. január 31-i New York-i jegyzőkönyvvel módosított, a menekültek 
jogállására vonatkozó, 1951. július 28-án Genfben megkötött egyezmény. 

85 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Thematic_glossaries. 

https://ec.europa.eu/esf/transnationality/forums/migrants
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2018/toolkit-on-the-use-of-eu-funds-for-the-integration-of-people-with-a-migrant-backgound
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2018/toolkit-on-the-use-of-eu-funds-for-the-integration-of-people-with-a-migrant-backgound
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Thematic_glossaries
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