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PAGRINDINIŲ UŽDAVINIŲ, SUSIJUSIŲ SU VEIKSMINGA MIGRANTŲ INTEGRACIJA, 

APIBENDRINIMAS 

I. Šis apžvalginis pranešimas nėra audito ataskaita. Jame surinkta informacija iš įvairių 

šaltinių. Kai kuri jau buvo paskelbta viešai, o likusią surinkome mes patys. Apžvalginiame 

pranešime išdėstoma, kaip Europos Sąjunga remia joje teisėtai gyvenančių ir ES pilietybės 

neturinčių („migrantų“) integraciją. Mes nustatėme kelis pagrindinius uždavinius, susijusius 

su migrantų integracija. 

II. Pastaruoju metu dėl apsaugos ES teritorijoje ieškančių asmenų skaičiaus padidėjimo ES 

migracijos politika atsidūrė dėmesio centre. Šis migrantų antplūdžio ilgalaikis poveikis 

priklauso nuo to, ar jie gerai integruojami. Nors už migrantų integraciją visų pirma yra 

atsakingos valstybės narės, pastaruosius du dešimtmečius ES atliko svarbų vaidmenį joms 

teikdama paramą ir paskatas. Be keitimosi informacija, gerąja praktika bei tarpusavio 

mokymosi ir bendradarbiavimo, ES siekia palengvinti naudojimąsi ES finansavimu ir sukurti 

migracijos ir kovos su diskriminacija politikų plėtojimo sistemą (1–17 dalys). 

III. Migracija ir integracija yra glaudžiai susijusios. Šiuo metu galiojančiose ES direktyvose 

dėl migracijos pateikiamos minimalios atvykimo ir gyvenimo sąlygos bei vienodo požiūrio 

laikymosi teisės. Valstybės narės turi tam tikrą veiksmų laisvę spręsti, kaip perkelti šias 

direktyvas į nacionalinę teisę, todėl migrantams taikomos taisyklės nėra vienodos visose 

valstybėse narėse. Dėl šių skirtumų migrantams, įskaitant prieglobsčio prašytojus ir 

pabėgėlius, sudaromos galimybės judėti tarp šalių, todėl vėluojama pradėti integracijos 

procesą. Kitas įtakos integracijai turintis veiksnys yra tai, kad laikas, per kurį išnagrinėjami 

prašymai, kartais gali būti ilgas (18–21 dalys). 

1 uždavinys. Vėlavimų pradėti integracijos procesą sutrumpinimas 

IV. Nepaisant galiojančių ES teisės aktų, skatinančių lygias teises ir nediskriminavimą, 

asmenų imigracija iš ES nepriklausančių šalių daugeliui europiečių ir toliau kelia neigiamus 

jausmus. Kai kuriose valstybėse narėse tai daro neigiamą poveikį migrantų integracijai (22 ir 

23 dalys). 
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2 uždavinys. Lygių teisių ir nediskriminavimo užtikrinimas 

V. Dėl migracijos srautų padidėjimo nuo 2015 m. iš ES biudžeto skirta daugiau nei 5 000 

milijonų eurų papildomo finansavimo migracijos srityje. Tačiau valstybės narės pareiškė, kad 

joms reikia papildomos maždaug 450 milijonų eurų sumos, specialiai skirtos atsižvelgti į 

migrantų integracijos poreikius pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo taikymo 

sritį. Remiantis Komisija, poreikiai bus reguliariai įvertinami metinių biudžeto procedūrų 

kontekste (32–34 dalys). 

3 uždavinys. Patikimas ir visapusiškas poreikių ir finansavimo įvertinimas  

VI. Be to, Komisija padidino valstybių narių pastangų, siekiant gerinti migrantų integraciją, 

rėmimą. 2016 m. ji parengė integracijos veiksmų planą, kuriame numatytos 52 ES lygmeniu 

taikytinos priemonės. 2018 m. Komisija Parlamentui ir Tarybai pateiks ataskaitą dėl šio 

veiksmų plano įgyvendinimo. 2017 m. gruodžio mėn. 23 veiksmai nebuvo užbaigti. Valstybės 

narės taip pat raginamos parengti konkrečias tam tikroms sritims skirtas priemones. 

Remiantis Komisija, kadangi šios priemonės buvo suformuluotos kaip pasiūlymai valstybėms 

narėms ir priklauso jų kompetencijai, Komisija nevykdo jų stebėjimo (35 ir 36 dalys). 

4 uždavinys. Valstybių narių įsipareigojimas įgyvendinti veiksmų planą 

VII. Daugumos valstybių narių integracijos politikos vykdomos pagal skirtingas politikos 

sistemas. Sistemingai neatsižvelgiama į visas migrantų grupes ir ne visuomet dėmesys 

skiriamas visoms integracijos sritims. Integracijos politikų rengimo ir įgyvendinimo trūkumai 

buvo nurodyti valstybių narių aukščiausiųjų audito institucijų ataskaitose (40–42 dalys). 

5 uždavinys. Visų migrantų visose atitinkamose politikos srityse rėmimas  

VIII. Dauguma valstybių narių neturi išsamios apžvalgos apie remtų migrantų skaičių ir 

(arba) apie integracijos priemonėms skirtas sumas. ES lygmeniu bendri pagrindiniai 

(Saragosos) rodikliai yra žingsnis į priekį, siekiant suprasti integraciją ES, tačiau ne visos 

valstybės narės juos naudoja ir, anot Komisijos, šie rodikliai turi tam tikrų apribojimų. 

Nacionaliniu lygmeniu yra įvairių stebėjimo trūkumų. Šiuo metu atliekamos ERPF reglamento 

peržiūros kontekste Komisija siūlo nustatyti specialius ERPF skirtus rodiklius. Tai galėtų 

palengvinti įrodymais grindžiamos politikos formavimo plėtojimą (43–47 dalys). 
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6 uždavinys. Veiksmingas integracijos išdavų stebėjimas, siekiant įvertinti pažangą ir 

prireikus pritaikyti politikas 

IX. Įvairių ES fondų lėšomis gali būti finansuojamas tos pačios tikslinės grupės to paties 

tipo veiksmas. Siekiant užtikrinti ES fondų koordinavimą ir sinergiją, ES lygmeniu veikia 

įvairūs mechanizmai ir priemonės, kai kuriuos jų nustatė Komisija. Galiausiai, valstybės narės 

yra atsakingos už veiksmingų koordinavimo mechanizmų įdiegimą. Daugiau kaip 400 įvairių 

subjektų dalyvauja valdant migrantų integracijos priemones valstybėse narėse. Dauguma 

valstybių narių turi koordinavimo įstaigą, tačiau vis dar yra trūkumų, susijusių su veikiančiais 

koordinavimo mechanizmais (48–54 dalys). 

7 uždavinys. Veiksmingas finansavimo koordinavimas ES ir nacionaliniu lygmeniu 
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ĮVADAS 

Migrantai 

Leila ką tik atvyko į ES. Ji stovi eilėje prie pasų kontrolės, vienoje rankoje laikydama vizą, 
kitoje – savo vaiką. Ji atvyko pas savo vyrą, kuris į ES persikėlė anksčiau. Jis dirba ir jau 
galvoja sukurti savo verslą. Leila visiškai nekalba vietos kalba, tačiau ji optimistiškai galvoja 
apie būsimą savo šeimos gyvenimą. 

1. Leila yra fiktyvus asmuo, tačiau daugiau nei 21 milijonas į ją panašių asmenų be ES 

pilietybės teisėtai gyvena ES teritorijoje. Tai reiškia, kad apie 4 % ES gyventojų yra teisėtai 

gyvenantys migrantai iš ES nepriklausančių šalių (žr. 1 diagramą). Kiekvienais metais kai 

kurie iš jų tampa ES piliečiais. 2013–2016 m. laikotarpiu maždaug 3,2 milijono migrantų iš ES 

nepriklausančių šalių įgijo pilietybę vienoje iš ES valstybių narių. Atsižvelgiant į antrosios 

kartos migrantus, beveik 18 % ES gyventojų yra migrantai1. 

1 diagrama. 2017 m. apie 4 % ES gyventojų buvo teisėtai gyvenantys migrantai iš ES 
nepriklausančių šalių 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2018 m. kovo mėn. Eurostato duomenimis. 

2. Šiame apžvalginiame pranešime kalbame apie visus teisėtai ES gyvenančius, ES 

pilietybės neturinčius „migrantus“, įskaitant prieglobsčio prašytojus ir pabėgėlius. Pagal ES 

teisės aktus visi migrantai vadinami „trečiųjų šalių piliečiais“. Bendrą migrantų kategoriją 

sudaro įvairios asmenų grupės (žr. 2 diagramą), turinčios skirtingas teises, poreikius ir 

įsipareigojimus. Šis apžvalginis pranešimas neapima neteisėtai ES gyvenančių asmenų. 

Išsamesnė informacija apie terminologiją pateikta I priede. 
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2 diagrama. Migrantai iš ES nepriklausančių šalių 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 

3. ES visuomet judėjo migracijos srautai, bet neseniai ES labai padidėjus prieglobsčio 

prašančių asmenų (vienos iš migrantų grupių) skaičiui, padidėjo supratimas apie poreikį 

skubiai spręsti migracijos klausimą. Per ketverių metų laikotarpį nuo 2014 m. iki 2017 m. 

beveik 3,7 milijono asmenų kreipėsi dėl prieglobsčio ES pirmą kartą, t. y. tris kartus daugiau 

nei per ankstesnius ketverius metus. Apie pusei jų buvo suteikta apsauga (žr. 3 diagramą). 

3 diagrama. 2014–2017 m. laikotarpiu pirmą kartą pateiktų prieglobsčio prašymų skaičius 
išaugo tris kartus, nors apsauga buvo suteikta mažiau nei pusės prašymų atveju  

 
Pastaba: pirmą kartą pateikti prieglobsčio prašymai yra pirmą kartą pateikti prašymai dėl tarptautinės 
apsaugos tam tikroje valstybėje narėje. Visi teigiami sprendimai dėl prieglobsčio prašymų yra visi 
sprendimai suteikti apsaugą, neatsižvelgiant į procedūros etapą (t. y. apima pirmosios instancijos 
sprendimus ir sprendimus dėl skundo) ir neatsižvelgiant į tai, kada prieglobsčio prašymas buvo 
pateiktas. Priėmus teigiamą sprendimą, asmenys daugiau nebėra prieglobsčio prašytojai, bet 
pabėgėliai ar kiti asmenys, kuriems suteikta apsauga. 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Eurostato duomenimis, 2018 m. kovo mėn. 
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4. 2016 m. dauguma migrantų, teisėtai gyvenančių ES, yra tokie kaip Leila, kurie atvyko į 

ES būti su savo šeimos nariais (39 %), arba kurie vykdo mokamą veiklą, pavyzdžiui, dirba ar 

atlieka mokslinius tyrimus (16 %). Kiti 6 % studijavo. Tik 6 % buvo pabėgėliai ir kiti asmenys, 

kuriems suteikta tarptautinė apsauga. Apie 33 % atvejų nėra informacijos apie migracijos 

priežastis2. 

5. Migrantai gyvena visoje ES, penkios valstybės narės (Vokietija, Ispanija, Prancūzija, Italija 

ir Jungtinė Karalystė) yra priėmusios apie 77 % visos migrantų populiacijos. Taigi migrantai 

šiose šalyse sudaro apie 5 % gyventojų. III priede pateikta išsamesnė informacija apie 

migrantų pasiskirstymą ES. ES migrantų populiacijoje daugiausiai yra migrantų iš Turkijos, 

Maroko, Ukrainos ir Kinijos; 2016 m. jie kartu sudarė 31 % ES gyvenančių migrantų2. Iš viso 

ES gyvena migrantai iš 174 skirtingų šalių. 

Integracija 

Leilai viskas buvo nauja. Ji gavo paramą iš vietos informacijos centro, kuris teikia 
konsultacijas naujai atvykusiems migrantams. Ji buvo gavusi nedidelį išsilavinimą, todėl 
nusprendė dalyvauti tam tikruose siūlomuose mokymuose. Ji pradėjo lankyti kalbų kursus ir 
susirado keletą draugų. Jos vaikas pradėjo eiti į vietos mokyklą. 

Iš pradžių reikėjo, kad kas nors jai vertėjautų. Vieną kartą NVO savanoris palydėjo ją pas 
gydytoją, kad palengvintų komunikaciją. Laikui bėgant ji išmoko vietos kalbą ir pateikė 
prašymą dalyvauti mokymosi programoje, kad pagerintų savo kvalifikaciją. Ji turėjo galimybę 
patekti į darbo rinką, tačiau vis dar neturi darbo. 

Praėjus keleriems metams, gerai integruota į darbo rinką, Leila nusprendė grąžinti skolą 
visuomenei. Šiuo metu ji dirba savanore NVO, konsultuoja ką tik atvykusius asmenis ir teikia 
vertimo ir kultūrinio tarpininkavimo paslaugas asmenims, kuriems jų reikia. Jos sūnus – jau 
nebe vaikas. Jis turi savo šeimą ir darbą. 

6. Integracija yra migracijos proceso dalis (žr. 4 diagramą). Kad suvaldytų migraciją, ES 

bendradarbiauja su ES nepriklausančiomis šalimis, siekdama pašalinti pagrindines migracijos 

priežastis, nustato minimalias atvykimo ir gyvenimo sąlygas migrantams teisėtai gyventi ES, 

saugumo ir sienų kontrolės priemones ir remia valstybių narių migrantų integracijos 

politikas. Tyrimai parodė, kad kuo migrantų integracija geresnė, tuo didesnė yra ilgalaikė 

ekonominė, socialinė nauda ir daugiau biudžeto pajamų šalyje, kurioje jie įsikuria3. 
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4 diagrama. Integracija – migracijos proceso dalis 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 

7. Integruojant migrantus gali prireikti imtis veiksmų daugelyje sričių, pavyzdžiui, 

švietimo, užimtumo, aprūpinimo būstu, sveikatos ir kultūros. Tie, kurie rengia integracijos 

politikas, turi suprasti, kaip integracija bus įgyvendinta (pavyzdžiui, kas bus tikslinė grupė, 

kurias priemones įgyvendinti ir kaip įvertinti jų poveikį). Todėl „integracijos“ sąvoka skiriasi 

priklausomai nuo šalies. Nors nėra oficialios apibrėžties ES lygmeniu, 2004 m. Taryba nustatė 

vienuolika bendrųjų pagrindinių imigrantų integracijos politikos principų. Pagal šiuos 

principus integracija apibrėžiama kaip „dinamiškas, ilgalaikis ir nuolatinis dviejų krypčių 

abipusio sutarimo procesas“4, t. y. socialinis procesas, kuris apima migrantus ir priimančiąją 

visuomenę (žr. 5 diagramą). 
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5 diagrama. Bendrieji pagrindiniai migrantų integracijos principai 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2004 m. Tarybos išvadomis dėl imigrantų integracijos politikos ES. 

8. 1 langelyje pateikti projektų, kurie buvo vykdomi valstybėse narėse ES lėšomis įvairiose 

integracijos srityse, iliustruojantys pavyzdžiai. 

1 langelis. ES remiamų projektų, skirtų migrantų integracijai ES valstybėse narėse, pavyzdžiai 

Užimtumas Tarptautinės apsaugos gavėjų stažuočių pramonės asociacijoje skatinimas, siekiant 
pagerinti migrantų profesinę kvalifikaciją ir juos orientuoti renkantis darbą. 

Švietimas Migrantams skirtas kalbų mokymas, papildomi kursai prie reguliarių pamokų 
mokykloje: projektas buvo skirtas spręsti vis didėjančio migrantų, kurie pradeda 
mokytis viešosiose mokyklose ir kurie dažnai nemoka priimančiosios šalies kalbos, 
skaičiaus klausimą. 

Profesinis 
mokymas 

Profesinis mokymas, skirtas migrantų kilmės asmenims: įgyvendinant šį projektą 
buvo siekiama pagerinti dalyvių kalbos mokėjimą, įskaitant su darbu susijusį techninį 
žodyną, derinant juos su tolesnio profesinio mokymo aspektais. 

Aprūpinimas 
būstu 

Palankesnės sąlygos gauti būstą tarptautinės apsaugos gavėjams, kaip dalis platesnio 
masto projekto, kuriuo sukuriama keletas paslaugų šiai tikslinei grupei. 

Sveikata Vadovo rengimas, siekiant palengvinti bendravimą tarp pacientų, kurie nemoka 
priimančiosios valstybės narės kalbos, ir sveikatos apsaugos darbuotojų. 

Socialinė 
įtrauktis 

Praktiniai seminarai, skirti skatinti tiesioginį bendradarbiavimą tarp visuomenės ir 
asmenų, kuriems suteiktas prieglobstis: tai apima renginių organizavimą, socialinių 
įgūdžių ugdymą ir laisvalaikio veiklą. 

Šaltinis: Audito Rūmų apklausa. 

9. Išdavų skirtumas tarp migrantų ir ES piliečių užimtumo, švietimo, socialinės įtraukties ir 

aktyvaus pilietiškumo srityse aiškiai rodo, kad reikia veiksmingų integracijos politikų 

(žr. 6 diagramą). 

2. Gerbiamos ES 
vertybės

4. Priimančiosios šalies kalbos, 
istorijos žinios ir žinios apie 

institucijas 

1. Dinamiškas, 
dvipusis procesas

6. Galimybė naudotis 
prekėmis ir paslaugomis 

kaip ES piliečiams

8. Kultūros ir religijų 
išsaugojimas

7. Bendravimas 
su ES piliečiais

10. Politikų integravimas

11. Stebėjimas ir vertinimas

5. Švietimas

9. Dalyvavimas 
demokratiniame procese

3. Užimtumas 

INTEGRACIJA
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6 diagrama. Atrinktų rodiklių pokytis (%) 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2018 m. kovo mėn. Eurostato duomenimis. 

Šio apžvalginio pranešimo tikslas ir metodas 

10. Šis apžvalginis pranešimas nėra audito ataskaita, tačiau jame nagrinėjama, kaip ES 

stengiasi remti migrantų integraciją. Pirmojoje dalyje pateikiame veiksmus, kurių per 

pastaruosius du dešimtmečius ėmėsi ES institucijos integracijos srityje; dėmesys visų pirma 

skiriamas iniciatyvoms, kurių buvo imtasi reaguojant į pastarųjų metų migracijos srautų 

padidėjimą. Antrojoje dalyje apžvelgiame valstybėse narėse įgyvendintas integracijos 

politikas ir nagrinėjame ES iniciatyvų vaidmenį šių politikų formavimui. 
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11. Šiame dokumente mes pabrėžiame pagrindinius didelius uždavinius, kurie kyla visoje ES 

veiksmingai integruojant migrantus (žr. 2 dalį). Mes nenagrinėjame klausimų, susijusių su 

nelegalia migracija, sienų kontrole ir prieglobsčio prašymų nagrinėjimu. Daugiausia dėmesio 

skiriame Komisijos kartu su valstybėmis narėmis valdomoms lėšoms, kadangi tai yra 

didžiausios ES sumos, skiriamos migrantų integracijos priemonėms. 

12. Šiame apžvalginiame pranešime pateikiami faktai nustatyti remiantis: 

- Interviu su Komisijos, dviejų ES agentūrų (Pagrindinių teisių agentūros ir Europos 

prieglobsčio paramos biuro) ir kitų organizacijų (Tarptautinės migracijos organizacijos, 

Migracijos politikos grupės, Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro ir 

Raudonojo Kryžiaus) darbuotojais. 

- Apklausa valstybėse narėse (taip pat Norvegijoje), kurią atlikti padėjo Europos 

integracijos tinklas (EIT)5. Mes gavome 32 atsakymus6. III priede pateikiami klausimai ir 

gauti atsakymai. 

- 22 valstybių narių aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) 44 ataskaitų7 analize, susijusia su 

darbu, kurį jos atliko nuo 2011 m. savo šalyje integracijos srityje. Likusios šešios 

valstybės narės per šį laikotarpį šioje srityje neatliko jokio darbo. 

- Mūsų ankstesni auditai dėl krizės centrų koncepcijos8, Europos pabėgėlių fondo ir 

Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai9 ir Prieglobsčio, migracijos ir integracijos 

fondo (PMIF)10. 

- Su veiksmingumu susijusių aspektų, kuriuos pateikė 28 valstybės narės 2016 m. PMIF 

įgyvendinimo ataskaitose ir PMIF tarpiniuose vertinimuose bei Europos pagalbos 

labiausiai skurstantiems asmenims fondo (EPLSAF) 2016 m. metinėse įgyvendinimo 

ataskaitose, peržiūra. 

- Daugelio įvairių leidinių šia tema, įskaitant ES dokumentus ir Europos migracijos tinklo 

(EMT) leidinius, peržiūra11. 

13. Komisijai buvo suteikta galimybė pateikti pastabas dėl šio pranešimo projekto. 
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ES TEIKIA PASKATAS IR PARAMĄ MIGRANTŲ INTEGRACIJAI 

14. Šioje apžvalginio pranešimo dalyje mes aptariame pagrindines Komisijos per 

pastaruosius metus parengtas priemones ir iniciatyvas. Taip pat nagrinėjame, kaip ES 

migracijos ir ES kovos su diskriminacija politikos galėtų daryti poveikį integracijos politikoms, 

vertiname ES fondų vaidmenį ir aprašome veiksmus, kurių ES pastaruoju metu ėmėsi 

skatindama migrantų integraciją. 

ES parama valstybėms narėms teikiama jau beveik du dešimtmečius 

15. 2009 m. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai (toliau – Sutartis), nustatyta nauja ES politinė 

sistema migrantų integracijai, pirmą kartą pateikiant aiškų teisinį pagrindą ES paskatoms ir 

paramos iniciatyvoms šioje srityje12. Tačiau pagrindinė atsakomybė už integracijos politikas 

ir toliau tenka valstybėms narėms. Sutarties pakeitimas susijęs su ankstesniu ES 

bendradarbiavimu integracijos srityje ir iniciatyvomis, kurias ES plėtojo nuo 1999 m., vykdant 

Amsterdamo sutartį13 ir Tamperės programą14. Nuo to laiko keletą neįpareigojančių 

komunikatų ir iniciatyvų integracijos srityje parengė Taryba, Europos Parlamentas ir Komisija. 

16. Šiuo metu galiojanti ES migrantų integracijos sistema pagrįsta trimis pagrindiniais 

dokumentais: 

- „Bendraisiais pagrindiniais integracijos politikos principais“ (7 dalis), kuriuos 2004 m. 

suformulavo Taryba, kuriuos 2013 m.15 priminė Europos Parlamentas ir kurie 2014 m.16 

buvo iš naujo patvirtinti Tarybos; jie yra ES bendradarbiavimo migrantų integracijos 

klausimais politikos pagrindas ir apima 11 neprivalomų principų, kuriais vadovaudamosi 

valstybės narės gali vertinti savo pastangas (žr. 5 diagramą). 

- Komisijos „Europos trečiųjų šalių piliečių integracijos darbotvarke“17, kurioje nuo 

2011 m. pažymimi su migrantų integracija susiję uždaviniai ir Komisijai bei valstybėms 

narėms siūlomos veiksmų sritys, skirtos skatinti integracijos politikas. 

- Komisijos „Trečiųjų šalių piliečių integracijos veiksmų planu“, kuriame nuo 2016 m. 

birželio mėn. numatyta išsami sistema, skirta remti valstybių narių pastangas plėtojant ir 

stiprinant savo integracijos politikas18. 
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17. Be to, ES dėjo pastangas skatindama keistis informacija ir dalintis geriausia praktika, 

sukuriant Europos tinklus, pavyzdžiui, EIT, plėtojant ES bendradarbiavimą ir teikiant su šia 

tema susijusią informaciją standartizuotu būdu (pavyzdžiui, integracijos vadovuose19, 

Europos integracijos svetainėje20 ir bendrais rodikliais – „Saragosos rodikliais“, žr. 43 dalį). 

IV priede pateiktas parengtų iniciatyvų ir priemonių tvarkaraštis. Šios priemonės padeda 

valstybėms narėms įvertinti, plėtoti, stebėti ir vertinti savo nacionalines integracijos 

sistemas. 

ES migracijos politika turi įtakos nacionalinėms integracijos politikoms 

18. Atsižvelgdama į bendrą ES migracijos politiką, kaip nustatyta Sutartyje (15 dalis), ES 

rengia bendras migracijos ir vizų išdavimo taisykles (žr. V priedą, kuriame aptarti teisės 

aktai). 2018 m. kovo mėn. dviejuose ES direktyvų rinkiniuose atskiriami migrantai, kurie juda 

pripažintais, teisėtais kanalais (teisėta migracija), ir migrantai, kurie prašo apsaugos ES 

pasienyje (prieglobsčio prašytojai) ar iš ES nepriklausančių šalių (persikėlimas). Tai reiškia, 

kad yra įvairių kanalų, kuriais migrantai galėtų įsikurti ES (žr. 7 diagramą). 
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7 diagrama. Migrantai turi įvairių migracijos kanalų gyventi ES 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 

19. Migracijos direktyvose nustatytos minimalios migrantų atvykimo ir apsigyvenimo ES 

sąlygos, kurios būtinos, kad integracija būtų sėkminga, kaip antai teisė į šeimos susijungimą 

ir galimybė patekti į darbo rinką, mokytis ar turėti socialinę gerovę. Atsižvelgiant į 

naudojamą migracijos kanalą ir gyvenimo tikslą (pavyzdžiui, pabėgėlis, aukštos kvalifikacijos 

darbuotojas, šeimos narys, studentas ir kt.), migrantams taikomos skirtingos sąlygos. Žr. 

VI priedą dėl sąlygų, kurios galiojo 2018 m. kovo mėn. 25 valstybėms narėms, kurios taiko ES 

taisykles21. 2018 m. kovo mėn. teisės aktai buvo peržiūrimi (žr. V priedą). Konkrečiai su 

integracija susijusių klausimų atveju pagrindinis Komisijos pasiūlytas pakeitimas buvo 

maksimaliai nuo devynių iki šešių mėnesių sutrumpinti laukimo laikotarpį, kol prieglobsčio 

prašytojai galėtų gauti darbą. 
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20. Atsakomybė už ES migracijos teisės aktų įgyvendinimą tenka valstybėms narėms, kurios 

turi perkelti ES direktyvas į nacionalinę teisę. Šį perkėlimą stebi Komisija. Kadangi valstybės 

narės turi tam tikrą veiksmų laisvę spręsti, kaip tai padaryti, migrantams taikomos taisyklės 

nėra vienodos visose ES valstybėse narėse. Šių skirtumų pavyzdžiai pateikti keliuose 

leidiniuose22. 

21. Šis migrantams taikomų nacionalinių taisyklių skirtumas yra vienas iš veiksnių, kuris 

galėtų paskatinti migrantus, įskaitant pabėgėlius ir prieglobsčio prašytojus, persikelti iš šalies, 

į kurią jie pirmiausia atvyksta, į kitą šalį23. 2016 m. 30 % visų prieglobsčio prašytojų anksčiau 

buvo pateikę prašymą kitoje valstybėje narėje24. Tai stabdo integracijos proceso pradžią ir 

šių migrantų integracija gali būti mažiau veiksminga, kadangi, kuo anksčiau integracija 

pradedama, tuo labiau tikėtina, kad ji bus sėkminga25. Kitas vėlavimo veiksnys – prašymų 

nagrinėjimo laukimo laikotarpis. Septyniose AAI ataskaitose (susijusiose su penkiomis 

valstybėmis narėmis) jis apibūdinamas kaip „ilgas“. Ataskaitoje dėl Komisijos krizės centrų 

koncepcijos26 taip pat padarėme išvadą, kad procedūros, kurios buvo vykdomos (audito 

metu) po migranto atvykimo ir registracijos (prieglobsčio, perkėlimo ir grąžinimo), dažnai 

užima daug laiko ir sudaro nemažai kliūčių. 

1 uždavinys. Vėlavimų pradėti integraciją sutrumpinimas  
Kuo integracija bus pradėta anksčiau, tuo labiau tikėtina, kad ji bus sėkminga. Veiksniai, dėl 
kurių vėluojama pradėti integracijos procesą (kaip antai, kai migrantai vyksta iš vienos ES 
šalies į kitą, pavyzdžiui, dėl nacionalinių taisyklių, susijusių atvykimo ir gyvenimo sąlygomis, 
skirtumų ar ilgų prašymams tvarkyti laukimo laikotarpių), gali turėti įtakos veiksmingai 
migrantų integracijai į visuomenę. 

Lygios teisės ir nediskriminavimas yra lemiami migrantų integracijos veiksniai 

Paskutinius ketverius metus Cheng studijavo ES ir pagaliau gavo diplomą. Dabar jis turi 
merginą ir nori įsikurti. Jis jau pakankamai gerai moka kalbą, tačiau negali rasti darbo; jo 
arba nepakviečia į pokalbį, arba jis pakviečiamas dirbti darbus, kurie aiškiai neatitinka jo 
kvalifikacijos. Cheng pradeda jausti esąs diskriminuojamas. 

22. Lygios teisės ir nediskriminavimas yra svarbūs veiksniai, padedantys migrantams 

sėkmingai integruotis27. Mums atliekant apklausą, keturios valstybės narės nurodė, kad 

priimančiųjų gyventojų požiūris į migrantus turi neigiamą poveikį jų integracijai. ES teisės 

aktuose nediskriminavimo sistema numatyta Sutartyje28, ES pagrindinių teisių chartijoje ir ES 
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antrinės teisės aktuose29. ES migracijos įstatyme taip pat įtvirtintos nuostatos dėl vienodo 

požiūrio į migrantus, tačiau jos valstybėse narėse taikomos skirtingai30. Nacionaliniu 

lygmeniu dauguma valstybių narių deda pastangas siekdamos užtikrinti, kad migrantai 

nebūtų diskriminuojami: šešios neseniai priėmė teisės aktus, keturios priėmė nacionalinį 

veiksmų planą ir (arba) strategiją. Be to, devynios valstybės narės inicijavo kampanijas ir 

informuotumo didinimo veiklą kovoje su diskriminacija31. ES pagrindinių teisių agentūra 

teikia pagalbą valstybėms narėms pagrindinių teisių srityje, pavyzdžiui, kovoje su neapykanta 

migrantams. 

23. 2015 m. „Eurobarometro“ apklausa dėl diskriminacijos ES32 parodė, kad „diskriminacija 

dėl etninės kilmės tebelaikoma plačiausiai paplitusia diskriminacijos forma ES“ ir 2017 m. 

pavasario standartinėje „Eurobarometro“ apklausoje33 priduriama, kad žmonių imigraciją iš 

ES nepriklausančių šalių dauguma europiečių vertina neigiamai (54 %). Komisijos nuomone, 

yra sudėtinga „didinti informuotumą apie esamą [lygių teisių] apsaugą ir užtikrinti geresnį 

[lygybės] direktyvų praktinį įgyvendinimą ir taikymą“34. Europos Parlamentas priminė 

žiniasklaidos svarbą formuojant visuomenės nuomonę apie imigraciją ir migrantų 

integraciją35. 

2 uždavinys. Lygių teisių ir nediskriminavimo užtikrinimas  
Lygios teisės ir nediskriminavimas yra svarbūs veiksniai, padedantys migrantams sėkmingai 
integruotis. Neveiksmingos kovos su diskriminacija politikos migrantams gali trukdyti 
sėkmingai integruotis į visuomenę. 

ES fondai naudojami integruoti migrantus 

24. Faktinės integracijos išlaidos nėra žinomos, nes šiuos duomenis registruoja tik PMIF. ES 

biudžete veiksmai, kuriais siekiama integruoti migrantus, gali būti finansuojami iš kelių ES 

fondų. 8 diagramoje nurodyti svarbiausi finansavimo šaltiniai 2014–2020 m. programavimo 

laikotarpiu, be kitų tikslų skirti remti ir migrantų integraciją. Iš viso šios lėšos sudaro 

128 milijardus eurų, tačiau tai yra tik teorinis skaičius, jei visos lėšos būtų buvusios 

panaudotos tik migrantų integracijai.  
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8 diagrama. Pagrindinių ES fondų, kuriais remiama migrantų integracija, apžvalga 
 

ES fondas 
Turimos 

lėšos1 
(milijonais 

eurų) 

Fondu 
besinaudojančių 
valstybių narių 

skaičius4 

Tikslinė 
migrantų grupė Integracijos priemonės 

 PMIF 8842 27 Visi teisėtai 
gyvenantys 

Konsultavimas, 
švietimas ir mokymas  Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas  

Padeda veiksmingai valdyti migracijos srautus 
 ESF / JUI 85 4553 20 Kurie gali teisėtai 

dalyvauti darbo 
rinkoje arba 

kurie yra 
nepilnamečiai5 

Švietimas ir mokymas 
bei veiksmai, skirti 

palengvinti patekimą į 
darbo rinką 

 Europos socialinis fondas / Jaunimo užimtumo 
iniciatyva 
Skatina užimtumą, švietimą ir socialinę įtrauktį 

 ERPF 21 9063 4 Tiesioginės 
tikslinės grupės 

nėra 

Švietimo, socialinė, 
sveikatos, ir 

apgyvendinimo 
infrastruktūra 

 Europos regioninės plėtros fondas 
Stiprina ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą 

 EŽŪFKP 15 2183 3 Tiesioginės 
tikslinės grupės 

nėra 

Pagalba apgyvendinimo, 
sveikatos priežiūros, 
švietimo ir užimtumo 

srityse 
 Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai 

Skatina tvarią kaimo plėtrą 
 EJRŽF 5813 0 Tiesioginės 

tikslinės grupės 
nėra 

Profesinis mokymas ir 
parama 

pradedančiosioms 
įmonėms 

 Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas 
Skatina darnų vystymąsi žuvininkystės ir 
akvakultūros srityse 

 
EPLSAF 3 814 4 

Kaip nustatyta 
valstybių narių 

Pagalba maistu, 
pagrindinė pagalba ir 
socialinės įtraukties 
veikla, nesusijusi su 

aktyvios darbo rinkos 
priemonėmis 

 Europos pagalbos labiausiai skurstantiems 
asmenims fondas 
Padeda mažinti skurdą 

1 Padėtis 2018 m. kovo mėn. Sumos apima naują lėšų padidėjimą PMIF (žr. 32 dalį). Darėme 
prielaidą, kad su migrantais susiję veiksmai apsiriboja konkrečiais teminiais tikslais (ESI fondai) ar 
konkrečiais tikslais (PMIF). 

2  Konkretus 2 tikslas (Integracija / teisėta migracija). Konkretus 1 tikslas (prieglobsčio) taip pat 
galėtų apimti su integracija susijusius veiksmus, tačiau suma nėra žinoma ir nebuvo įtraukta. 

3 Visi turimi ESI fondų asignavimai visoms tikslinėms grupėms teminiams tikslams 8 (tvaraus ir 
kokybiško užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas), 9 (socialinės įtraukties 
skatinimas, kova su skurdu ir visų rūšių diskriminacija) ir 10 (investicijos į švietimą, mokymą ir 
profesinį mokymą, siekiant lavinti įgūdžius ir mokymąsi visą gyvenimą). 

4 Fondo naudojimas migrantų integracijos priemonėms, kurias valstybės narės nurodė mūsų 
apklausoje. 

5 Dėl tarptautinės apsaugos prašytojų, valstybės narės taip pat gali suteikti profesinio rengimo ir 
mokymo galimybę prieš suteikdamos galimybę patekti į darbo rinką. 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis priimtomis sumomis ES programose, 2018 m. sausio mėn.; 
Komisijos interneto svetaine https://cohesiondata.ec.europa.eu; mūsų apklausa ir Komisijos 
pastabomis dėl sinergijos (žr. 72 išnašą). 

25. Kitas ES lėšas (pavyzdžiui, programos „Horizontas 2020“, „Erasmus +“, COSME, „Europa 

piliečiams“ir Užimtumo ir socialinių inovacijų programos) tiesiogiai įgyvendina Komisija arba 

įgaliotosios įstaigos, jos taip pat gali būti naudojamos finansuoti veiksmus, kuriais siekiama 

integruoti migrantus. Komisija taip pat tiesiogiai valdo dalį PMIF. Šios lėšos šiame 

apžvalginiame pranešime nenagrinėjamos. 
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26. Visi fondai turi skirtingus su migrantų integracija susijusius tikslus. Pavyzdžiui, ESF 

nuosekliai siekia integruoti migrantus į darbo rinką ir sprendžia socialinės atskirties 

problemas, teikdamas paramą užimtumo, švietimo ir socialinės įtraukties srityse, o PMIF 

integracijos klausimą siekia spręsti plačiau, ypač daug dėmesio skirdamas pirmiesiems 

etapams po migrantų atvykimo į ES. EPLSAF ir EŽŪFKP konkrečiai skirti sumažinti skurdą ir 

skatinti socialinę įtrauktį, EŽŪFKP daugiausia dėmesio skiria kaimo vietovėms, o EPLSAF – 

labiau orientuotas į neatidėliotiną paramą, skiriant maistą ir kitą būtiniausią materialinę 

pagalbą. ERPF papildo ESF įgyvendindamas daugiau vidutinės trukmės ir ilgalaikes 

priemones, susijusias su socialine, sveikatos, švietimo, apgyvendinimo ir vaikų priežiūros 

infrastruktūra. 

27. Iš tikrųjų, remiantis mūsų apklausos rezultatais, dauguma valstybių narių migrantų 

integracijai naudoja PMIF ir ESF finansinę paramą ir tik nedaugelis naudojasi kitais 

8 diagramoje nurodytais fondais. Taip pat remiantis mūsų apklausa, išskyrus šešias valstybes 

nares, visos kitos migrantų integracijai naudoja nacionalines lėšas. 

Nuo 2015 m. ES sustiprino savo veiksmus, kuriais siekiama skatinti migrantų integraciją 

28. Dėl pastaruoju metu į ES atvykstančių prieglobsčio prašytojų skaičiaus padidėjimo 

(3 dalis) ES pradėjo taikyti nemažai priemonių, skirtų remti valstybes nares vykdant migrantų 

integracijos užduotį. Migracijos valdymas tapo vienu iš 10 svarbiausių politinių Komisijos 

prioritetų36, o poreikis užtikrinti veiksmingas migrantų integracijos politikas buvo pabrėžtas 

2015 m. „Europos migracijos darbotvarkėje“37. ES reagavo lanksčiai tvarkydama pabėgėliams 

skirtas išlaidas, daugiau dėmesio skirdama su migrantų integracijos klausimais susijusiam 

Europos semestrui, sutelkdama papildomas lėšas ir priimdama migrantų integracijos veiksmų 

planą. 

Stabilumo ir augimo paktas suteikia lankstumo vertinant su pabėgėliais susijusias išlaidas  

29. Stabilumo ir augimo pakto (toliau – Pakto)38 tikslas – užtikrinti valstybių narių viešųjų 

finansų tvarumą39. Pakto nuostatos suteikia lankstumo vertinant valstybės narės fiskalinę 

būklę40: tai taikoma, pavyzdžiui, neįprastų įvykių atveju, kurių negali kontroliuoti valdžios 

institucijos ir kurie daro didelį poveikį viešiesiems finansams41.  
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30. Nuo 2015 m. Komisija laikėsi pozicijos, kad papildomos išlaidos dėl padidėjusios 

prieglobsčio prašytojų vidaus migracijos, yra neįprastas įvykis; dėl to gali sumažėti Pakte 

reikalaujamų pataisymų42. Penkios valstybės narės (Belgija, Italija, Vengrija, Austrija ir 

Suomija) pasinaudojo lankstumo išlygomis 2015 m., o penkios (Belgija, Italija, Austrija, 

Slovėnija ir Suomija) – 2016 m.43 Pavyzdžiui, 2016 m. šis lankstumas šioms valstybėms 

narėms padėjo finansuoti apie 2,6 milijardo eurų pabėgėlių priėmimo išlaidų. 

31. Išsamesnė ekonominė analizė migracijos tema taip pat buvo atliekama Europos 

semestro ciklų laikotarpiu po 2014 m.44 Remdamasi 2016 ir 2017 m. atlikta analize, Taryba 

pateikė konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas, tiesiogiai skirtas skatinti su migracija 

susijusias politikas: Austrijai, Belgijai ir Suomijai 2016 m. ir Austrijai, Belgijai ir Prancūzijai 

2017 m. Rekomendacijose iš esmės nurodoma, jog reikia tobulinti politikas švietimo, 

profesinio mokymo ir darbo rinkos srityse, susijusias su iš migrantų šeimų kilusiais 

asmenimis. 

ES padidino savo pagalbą valstybėms narėms naudojant migrantų integracijai skirtas ES lėšas 

32. Dėl migracijos srautų padidėjimo nuo 2015 m. iš ES biudžeto skirta daugiau nei 5 000 

milijonų eurų papildomo finansavimo migracijos srityje iki 2021 m. Maždaug 3 200 milijonų 

eurų šios sumos buvo iš lankstumo priemonės45 ir daugiau nei 2 000 milijonų eurų – iš 

nenumatytų atvejų rezervo46. Šių lėšų dalis taip pat buvo panaudota padidinti bendrą PMIF 

biudžetą, iš kurio daugiau kaip 115 milijonų eurų (t. y. daugiau kaip 15 %) buvo skirta 

specialiam asignavimui integracijai ir teisėtai migracijai. Visos PMIF programos buvo 

pakeistos siekiant atspindėti šį lėšų padidėjimą.  

33. Antroje programos laikotarpio pusėje (2018–2020 m.) PMIF programų laikotarpio 

vidurio peržiūros kontekste Komisija valstybių narių paprašė iš naujo įvertinti savo poreikius, 

susijusius su prieglobsčio, migracijos ir integracijos klausimais. Valstybės narės nurodė, kad 

joms reikia papildomos apie 450 milijonų eurų sumos, skirtos atsižvelgti į migrantų 

integracijos poreikius pagal PMIF. Tai yra maždaug pusė PMIF lėšų, šiuo metu skirtų 

integracijai (žr. 8 diagramą). Remiantis Komisija, finansavimo poreikiai bus reguliariai 

įvertinami metinių biudžeto procedūrų kontekste. 
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34. Siekdami padėti valstybėms narėms įvertinti jų naujus poreikius ir teikti pagalbą apie tai, 

kaip ES lėšomis galima būtų sureguliuoti padidėjusius migracijos srautus, Komisijos 

darbuotojai lankėsi valstybėse narėse, per kurias eina Vakarų Balkanų maršrutas, ir pasiūlė 

paramą pertvarkant ES programas, skirtas visoms valstybėms narėms. Komisija taip pat 

priminė valstybėms narėms, kad migrantų integracijai galėtų būti naudojami ESI fondai. Visos 

valstybės narės (išskyrus Daniją, kuri nenaudoja PMIF) iš dalies pakeitė savo nacionalines 

PMIF programas, siekdamos atsižvelgti į padidėjusį finansavimą. Dėl ESI fondų, valstybės 

narės manė, kad programos jau buvo tinkamos reaguoti į naują padėtį; iki 2018 m. kovo 

mėn. buvo iš dalies pakeistos tik dvi ERPF programos ir viena EŽŪFKP programa. Mums 

atliekant apklausą, 22 valstybės narės nurodė, kad migrantų integracijai skirti fondų 

asignavimai nuo 2015 m. pasikeitė. 

3 uždavinys. Patikimas ir visapusiškas poreikių ir finansavimo įvertinimas  
Pagal integracijos politikas turi būti atliktas patikimas ir visapusiškas migrantų ir 
priimančiosios visuomenės poreikių įvertinimas ir jos turi būti finansuojamos pakankamais 
ištekliais, kurie būtų skiriami, kai tik jų prireikia. Neturint tvirto finansavimo poreikio 
įvertinimo nacionaliniu lygmeniu ir nežinant, kaip ES finansavimas gali papildyti nacionalines 
intervencijas, atsiranda rizika, kad politikos bus neveiksmingos. 

Komisija priėmė migrantų integracijos veiksmų planą 

35. 2016 m. Komisijos „Trečiųjų šalių piliečių integracijos veiksmų plane“ (toliau – veiksmų 

plane, žr. 16 dalį) sustiprinamas Komisijos koordinavimo vaidmuo integracijos srityje. 

Veiksmų plane aptariami visi teisėtai ES gyvenantys migrantai, išskyrus antrosios ir trečiosios 

kartos migrantus. Šia iniciatyva atsižvelgiama į Komisijos sukauptas žinias ir siekiama įtraukti 

visus reikiamus suinteresuotuosius subjektus dalyvauti integracijos procese. Jis apima 

priemones šiose srityse: 

- Prieš išvykimą ar prieš atvykimą taikomos priemonės, kuriomis siekiama remti 

migrantus kuo ankstesniame migracijos proceso etape. Pavyzdžiai: kalbos ir su darbu 

susiję mokymai. 

- Švietimas ir mokymas yra labai svarbi sėkmingos integracijos priemonė. Kalbų mokymas 

yra labai svarbus, taip pat teisė į vaikų priežiūrą ir kokybišką vaikų švietimą, 

informuotumo apie įstatymus didinimas, priimančiosios visuomenės kultūra ir vertybės. 
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- Užimtumas ir profesinis mokymas skirtas laiku ir visapusiškai remti migrantų integraciją 

į darbo rinką. Šis mokymas taip pat gali padėti sumažinti konkrečių įgūdžių poreikį ES ir 

jos senėjančioje visuomenėje. Pavyzdžiai: įgūdžių patvirtinimo supaprastinimas ir 

kvalifikacijos pripažinimas. 

- Galimybė naudotis pagrindinėmis paslaugomis, pavyzdžiui, apgyvendinimo ir sveikatos 

priežiūros srityse, kuriomis siekiama suteikti galimybę migrantams pradėti gyvenimą 

naujoje šalyje ir turėti realistiškas įsidarbinimo galimybes. Iniciatyvos apima socialinio 

būsto už prieinamą kainą suteikimą, kovą su miestų įvairovės sunkumais, pavyzdžiui, 

geografine atskirtimi, bei migrantų su sveikata susijusių poreikių nustatymą. 

- Aktyvus migrantų dalyvavimas visuomenės gyvenime kaip būdas skatinti socialinę 

įtrauktį. Tai galima pasiekti skatinant mainus su priimančiosiomis bendruomenėmis 

vykdant socialinę, kultūrinę ir sporto veiklą, skatinant migrantus aktyviai dalyvauti 

vietos, regionų ir nacionalinėje socialinėje ir politinėje aplinkoje ir kovojant su 

diskriminacija. 

- Koordinavimo, finansavimo ir stebėjimo priemonės. 

36. Veiksmų plane buvo nurodytos 52 priemonės, skirtos Komisijai remti valstybių narių ir 

kitų organizacijų pastangas skatinant migrantų integraciją; jų įgyvendinimas – 2016 ir 2017 

metais. Veiksmų plano priemonės pavyzdys pateiktas 2 langelyje. 2017 m. gruodžio mėn. 

Komisija dar nebuvo užbaigusi 23 veiksmų47. Komisija 2018 m. Parlamentui ir Tarybai 

pateiks ataskaitą dėl šio veiksmų plano įgyvendinimo. 

37. Be to, veiksmų plane, kurį patvirtino Taryba48, valstybės narės buvo skatinamos sutelkti 

jėgas kai kurioms priemonėms, kurios galėtų būti taikomos nacionaliniu lygmeniu. Remiantis 

Komisija, kadangi šios priemonės buvo suformuluotos kaip pasiūlymai valstybėms narėms ir 

priklauso jų kompetencijai, Komisija nevykdo jų stebėjimo. 

2 langelis. Veiksmų plano priemonės pavyzdys 

Pagal Europos įgūdžių darbotvarkę, 2017 m. lapkričio mėn. Komisija pradėjo taikyti migrantų „įgūdžių 
nustatymo ES šabloną“49. Juo siekiama nustatyti ir nurodyti prieglobsčio prašytojų, pabėgėlių ir kitų 
migrantų įgūdžius ir kvalifikaciją ir teikti jiems konkrečių patarimų, ką daryti toliau (pavyzdžiui, 
nukreipimas tolesniems mokymams, diplomų pripažinimas, įgūdžių patvirtinimas ar su darbu susijusi 
parama). Ši priemonė gali būti naudojama nacionalinių ir kitų organizacijų, kurios teikia paslaugas 
migrantams. 
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4 uždavinys. Valstybių narių įsipareigojimas įgyvendinti veiksmų planą 
Veiksmingas su valstybėmis narėmis susijusio veiksmų plano priemonių įgyvendinimas 
priklauso nuo jų įsipareigojimo. Kadangi Komisija nevykdo šių priemonių stebėjimo, gali būti 
apribotos galimybės jai teikti papildomą paramą valstybėms narėms. 

Valstybės narės pripažįsta Komisijos vaidmens svarbą, tačiau dauguma mano, kad jis 

neturėtų būti didinamas 

38. Beveik visi, kurie atsakė į mūsų klausimyną, manė, kad Komisijos teikiama parama 

rengiant ir įgyvendinant integracijos politiką yra iš dalies svarbi arba svarbi. Visų pirma 

valstybės narės palankiai vertino galimybę skirti specialų finansavimą (PMIF) migrantams ir 

galimybę keistis gerąja patirtimi per EIT. Tačiau 13 EIT narių pranešė, kad jos pageidautų 

daugiau lankstumo naudojant ES lėšas ir sumažinti administracinę naštą jas panaudojant. 

Dauguma EIT narių (20 iš 29 pateikusių atsakymus) mano, kad dabartinė Komisijos 

kompetencija migrantų integracijos srityje neturėtų padidėti. 

UŽ MIGRANTŲ INTEGRACIJĄ VISŲ PIRMA YRA ATSAKINGOS VALSTYBĖS NARĖS 

39. Nors ES atlieka svarbų vaidmenį, už integracijos politiką nacionaliniu, regioniniu ir vietos 

lygmeniu pirmiausia yra atsakingos valstybės narės. Šiame kontekste patikrinome, kaip 

valstybių narių integracijos politikose atsižvelgiama į migrantų integraciją, įskaitant 

priemones, taikomas išdavų stebėjimui, ir kaip yra nustatytos koordinavimo priemonės ES ir 

nacionaliniu lygmenimis, siekiant užtikrinti sinergiją ir papildomumą tarp fondų. 

Dauguma valstybių narių turi integracijos politiką 

Viską palikęs Ali neseniai atvyko į ES. Jis menkai moka vietos kalbą ir turi skubiai rasti būdą, 
kaip save išlaikyti. Todėl jis sutiko dirbti darbą, kuris neatitinka jo lūkesčių. Jis norėjo lankyti 
kalbos kursus, kad patobulintų savo kalbos žinias, tačiau jie buvo organizuojami dieną ir Ali jų 
negalėjo lankyti dėl savo darbo grafiko. Buvo paskelbti vakariniai kursai, tačiau 
organizatorius laukė finansavimo ir nebuvo aišku, kada jie prasidės. 

40. Migrantams skirti veiksmai rengiami pagal skirtingas politikos sistemas. Kai kurios 

valstybės narės turi nacionalines integracijos politikas, kai kurios plėtoja veiksmus vietos ar 

regiono lygmeniu, o kai kurios migrantų integraciją įtraukia į politikas, kurios nėra skirtos 

būtent migrantams. 2017 m. pabaigoje 25 valstybės narės turėjo migrantams skirtą 
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nacionalinę (regioninę) ar vietos integracijos politiką50. Kaip rodo mūsų apklausa, 22 

valstybės narės savo integracijos politikas peržiūrėjo nuo 2014 m. Nors konkrečios politikos 

nebuvimas nereiškia, kad nesiimama jokių veiksmų dėl migrantų integracijos, gali kilti 

sunkumų įgyvendinant visapusišką požiūrį, susijusį su šia tiksline grupe. 

41. Mūsų apklausa rodo, kad šiuo metu pabėgėliai yra migrantų grupė, kuriai valdžios 

institucijos taiko daugiausiai veiksmų. Tačiau daugelis valstybių narių nesiima veiksmų, 

susijusių su tam tikromis migrantų grupėmis (pavyzdžiui, jaunaisiais migrantais51 ar 

asmenimis be pilietybės (žr. 9 diagramą) arba jų imasi tik tam tikrose integracijos srityse 

(žr. 10 diagramą). Be to, 14 valstybių narių nurodė, kad jos nuo 2014 m. iš naujo įvertino 

migrantų poreikius, o 16 valstybių narių teigė, kad jos daugiausia dėmesio ėmė skirti kitų 

tikslinių grupių integracijos priemonėms reaguodamos į migracijos srautų didėjimą. 

9 diagrama. Daugelis valstybių narių neturi politikų, susijusių su tam tikromis migrantų 
grupėmis 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis apklausa. 

10 diagrama. Valstybės narės neplėtoja integracijos priemonių visose srityse 

  Švietimas Socialinė 
įtrauktis Užimtumas Sveikata Aprūpinimas 

būstu 
Profesinis 
mokymas 

Priemones turinčių valstybių 
narių skaičius (%) 

23 
(82 %) 

22 
(79 %) 

18 
(64 %) 

18 
(64 %) 

17 
(61 %) 

14 
(50 %) 

Pastaba: Keturios valstybės narės į šį klausimą neatsakė. 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis apklausa. 
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42. Mūsų peržiūrėtose AAI ataskaitose nurodyta keletas trūkumų rengiant ir įgyvendinant 

valstybių narių integracijos politikas: 

- trūkumai rengiant integracijos politikas (22 ataskaitos, susijusios su 11 valstybių narių). 

Ataskaitose nustatyta problemų dėl teisės aktų spragų arba teisinių apribojimų, dėl 

kurių negalima tinkamai įgyvendinti veiksmų (12 ataskaitų), trūkumų, susijusių su įvairių 

integracijos priemonių planavimu (septynios ataskaitos) ir visų susijusių suinteresuotųjų 

šalių dalyvavimu integracijos procese (trys ataskaitos); 

- trūkumai, susiję su migrantų integracijos priemonių įgyvendinimu. Priemonės buvo 

laikomos nepakankamomis, netinkamomis arba ne iki galo panaudotomis (19 ataskaitų, 

susijusių su 12 valstybių narių). Pavyzdžiui, kai kurios priemonės apriboja migrantų 

grupių dalyvavimą, kai kurios ne visiškai atsižvelgia į migrantų poreikius arba 

neefektyviai įgyvendinamos. Netinkamų ar nepakankamų integracijos priemonių, apie 

kurias pranešė AAI, pavyzdžiai pateikti 3 langelyje. 

3 langelis. Netinkamų ar nepakankamų integracijos priemonių, apie kurias pranešė AAI, pavyzdžiai 

Vienos valstybės narės atveju AAI pranešė, kad galimybė pasinaudoti integracijos priemonėmis 
asmenims, kuriems suteikta apsauga trumpiau nei vienerius metus, buvo ribojama šalies sostine. 
Kitoje valstybėje narėje nustatyta, kad parama asmenims, kuriems suteikta apsauga, buvo iš esmės 
apribota grynųjų pinigų mokėjimu. Taip pat buvo pranešta, kad kalbos mokymas nebuvo tinkamas 
migrantams mokytis šalies kalbos keturiose valstybėse narėse (pavyzdžiui, nepakankamas mokymo 
valandų skaičius, migrantai negalėjo dalyvauti mokymuose arba nepakako turimų lėšų). 

AAI ataskaitose taip pat akcentuota, kad tam tikroms tikslinėms grupėms nebuvo sistemingai 
taikomos integracijos priemonės. Pavyzdžiui, vienoje valstybėje narėje 33 savivaldybės nepasiūlė 
jokių atskirų paramos priemonių asmenims, kuriems suteikta apsauga, iki tol, kol jie buvo laikomi 
savivaldybės gyventojais. Kitoje valstybėje narėje, jokių konkrečių integracijos priemonių nebuvo 
numatyta asmenims, kuriems suteikta apsauga, pirmuosius penkerius metus nuo jų atvykimo. 

 
5 uždavinys. Visų migrantų visose atitinkamose politikos srityse rėmimas  
Integracijos politikos nacionaliniu lygmeniu turėtų užtikrinti visapusišką sistemą, skirtą remti 
visus migrantus visose atitinkamose politikos srityse. Integracijos politikos, kurios neapima 
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visų migrantų grupių visų atitinkamų politikos sričių, gali lemti mažiau veiksmingą migrantų 
integraciją. 

Šiuo metu duomenys apie integraciją riboti 

43. Tinkamų duomenų prieinamumas yra labai svarbus plėtojant integracijos politikas, 

kuriomis atsižvelgiama į migrantų poreikius. ES lygmeniu 2010 m. Taryba52susitarė dėl 

bendrų ES pagrindinių rodiklių (toliau – Saragosos rodikliai), skirtų įvertinti migrantų 

integraciją užimtumo, švietimo, socialinės įtraukties ir aktyvaus pilietiškumo srityse. Šie 

rodikliai – tai žingsnis pirmyn, siekiant suprasti integraciją Europos Sąjungoje. Remiantis 

Komisija, vis dėlto jie turi trūkumų53: duomenys apie migrantų populiaciją ne visada yra 

suderinti, rodikliai ne visada yra patikimi, ir negali būti nustatytos įvairios migrantų grupės. 

Taip yra daugiausia dėl to, kad Saragosos rodikliams yra naudojama informacija iš ES mastu 

standartizuotų atrinktų apklausų54, kurios neapima visų migrantų ir migrantų atsakymų lygis 

gali būti žemas. Maždaug pusė mūsų apklausoje dalyvavusių respondentų nurodė 

nenaudojantys Saragosos rodiklių, skirtų stebėti jų integracijos politikų išdavas. Iš viso 30 % 

respondentų nenaudoja jokių rodiklių, skirtų stebėti jų integracijos politikų išdavas. 

44. Komisija taip pat dirba gerindama savo duomenų prieinamumą. 2016 m. Komisija 

įsteigė Jungtiniam tyrimų centrui (JTC) pavaldų Migracijos ir demografijos žinių centrą, kurio 

tikslas – geriau valdyti turimą informaciją ir stiprinti Komisijos gebėjimus reaguoti į dėl 

migracijos iškilusias problemas. Komisija taip pat parengė du naujus rodiklius, susijusius su 

migrantų sveikata ir išplėtė kai kurių užimtumo rodiklių taikymo sritį, pridėdama regionų 

matmenį ir urbanizacijos lygmenį. 2018 m. Komisija kartu su EBPO ketina paskelbti ataskaitą 

dėl integracijos rodiklių, kad būtų galima palyginti padėtį ES valstybėse narėse ir ES 

nepriklausančiose valstybėse55. 2021 m.56 Komisija planuoja pateikti daugiau informacijos 

apie migrantų ir jų tiesioginių palikuonių darbo situaciją, panašią į tą, kuri buvo pateikta 

2014 m.57 Migrantų integracijos politikos indeksas (MIPEX), parengtas dviejų privačių 

organizacijų ir finansuojamas PMIF, taip pat leidžia atlikti palyginimą tarp valstybių narių ir 

kitų šalių įvertinant jų integracijos politikas58. 

45. Nacionaliniu lygmeniu mūsų peržiūrėtose AAI ataskaitose pažymima, kad informacijos 

apie integracijos priemones yra nepakankamai. Taip yra todėl, kad nėra rodiklių, kuriais 

remiantis būtų galima įvertinti integraciją, arba jie yra netinkami (šešios ataskaitos keturiose 
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valstybėse narėse); ir dėl to, kad duomenų rinkimas yra nepakankamas ar neišsamus 

(penkiolika ataskaitų 12 valstybių narių). Be to, Miestų darbotvarkės iniciatyvos59 kontekste 

buvo nustatyta trūkumų, nustatant įrodymais pagrįstas integracijos politikas miestuose60. 

Remiantis mūsų apklausa, dauguma valstybių narių arba iš dalies žino (18) migrantų, kurie 

buvo remiami integracijos priemonėmis, skaičių ir atitinkamą panaudotą sumą arba nežino 

(keturios). Nė viena iš valstybių narių, kurios atsakė į mūsų apklausą, negalėjo pateikti 

duomenų apie pasiskirstymą pagal migrantų grupes (pavyzdžiui, pabėgėlių, šeimos 

susijungimo ir pan.) visų ES ir nacionalinių lėšų atveju. 

46. Kalbant apie ES fondus, pagal 2014–2020 m. ES teisės aktų sistemą, skirtą PMIF, ESI 

fondams ir EPLSAF, nereikalaujama, kad valstybės narės konkrečiai stebėtų migrantų 

integracijos priemonių išdavas (t. y. rezultatus ir poveikį). Praktiškai tai taip pat reiškia, kad, 

išskyrus PMIF, Komisija neturi išsamios informacijos apie priemones, kurias valstybės narės 

įgyvendina siekdamos paremti migrantus. Kiekvienam fondui taikoma ši stebėjimo tvarka:  

- PMIF atveju konkrečiai reikalaujama, kad valstybės narės rinktų metinę informaciją apie 

remiamų migrantų skaičių, tačiau ne apie integracijos pasiekimo mastą (pavyzdžiui, ar 

buvo išmokta kalba, ar rastas darbas ir pan.). Su PMIF remtomis priemonėmis susijusios 

išdavos bus įvertintos ex post vertinimo ataskaitose 2023 m. pabaigoje61. 2017 m. 

pabaigoje išlaidos buvo nedidelės (vidutiniškai 16 %, o dvi valstybės narės neturėjo jokių 

išlaidų). Tačiau 2017 m. pabaigoje62 apie 30 % PMIF integracijos tikslų, susijusių su 

remiamų migrantų skaičiumi, buvo pasiekta63, o keturios valstybės narės jau buvo 

viršijusios savo 2020 m. tikslus. 

- ESF (JUI) migrantų tikslinę grupę sudaro „migrantai, užsienio kilmės dalyviai, mažumos“ 

(rengiant ataskaitas dėl išdirbių) ir „nepalankioje padėtyje esantys dalyviai“ (rengiant 

ataskaitas dėl rezultatų). Taigi turimi rodikliai negali suteikti informacijos apie specialiai 

migrantams skirtų priemonių išdavas. Be to, valstybės narės gali nuspręsti sistemingai 

nerinkti duomenų asmens duomenų apsaugos sumetimais64. 

- ERPF ir EJRŽF atveju, šiuo metu nėra konkrečių su migrantais susijusių rodiklių. ERPF 

atveju, 2016 m. Komisija pasiūlė įtraukti naują konkretų investicijų prioritetą 

migrantams ir pabėgėliams, taip pat naujus specialius rodiklius65, iš kurių kai kuriais 
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konkrečiai vertinamas remiamų migrantų skaičius. Šios iniciatyvos turėtų sudaryti 

palankesnes sąlygas plėtoti įrodymais grindžiamos politikos formavimą. 

- EŽŪFKP atveju, nuo 2016 m. valstybių narių buvo prašoma nustatyti ir pranešti apie 

atvejus, kai veiksmais galima būtų potencialiai prisidėti prie migrantų integracijos66. 

- EPLSAF taip pat gali apimti migrantus (priklausomai nuo to, kaip valstybė narė nustato 

tikslinę grupę). Šiuo atveju duomenys nustatomi remiantis „partnerių organizacijų 

informacija pagrįstu įverčiu, o ne galutinių paramos gavėjų pateikta informacija“67. 

47. 2016 m. metinėje ataskaitoje68 mes nurodėme dviejų valstybių narių, kurias mes 

tikrinome PMIF kontekste, stebėjimo sistemų trūkumų. Stebėjimas taip pat yra ta sritis, 

kurioje AAI nustato daugiausiai problemų. Tai yra trūkumai, susiję su: 

- stebėjimo nuostatomis (aštuonios ataskaitos, susijusios su aštuoniomis valstybėmis 
narėmis); 

- IT sistemomis (trys ataskaitos trims valstybėms narėms); 

- stebėjimo vizitais (keturios ataskaitos trims valstybėms narėms); 

- priemonių vertinimu (aštuonios ataskaitos šešioms valstybėms narėms); 

- rezultatų ataskaitomis (keturios ataskaitos keturioms valstybėms narėms); 

- ataskaitomis bendrai (10 ataskaitų šešioms valstybėms narėms). 

6 uždavinys. Veiksmingas integracijos išdavų stebėjimas, siekiant įvertinti pažangą ir 
prireikus pritaikyti politikas 
Integracijos išdavų stebėjimas leidžia suinteresuotosioms šalims įvertinti pažangą 
įgyvendinant integracijos politikas, nustatyti apribojimus ir prireikus jas pakoreguoti. Jei 
trūksta patikimų duomenų arba vykdomas netinkamas stebėjimas, priemonės ir (arba) 
politikos gali nebūti skirtos tikriesiems migrantų poreikiams. 

Sinergija ir papildomumas priklauso nuo ES ir nacionalinio koordinavimo veiksmingumo 

Savanorystė teikė pasitenkinimą, bet Leila norėjo padaryti daugiau. Ji norėjo sukurti savo 
NVO ir padėti didesniam skaičiui migrantų. Įvairiuose leidiniuose teigiama, kad galima 
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pasinaudoti keletu fondų, todėl ji manė, kad nebus sunkumų gauti finansavimą ir įgyvendinti 
savo idėjas. Ji greitai suprato, kad taip nėra. 

ES fondai ne visada yra tarpusavyje suderinami 

48. To paties tipo tai pačiai tikslinei grupei skirtas veiksmas gali būti finansuojamas iš 

skirtingų ES fondų (žr. VII priedą). Siekiant užtikrinti koordinavimą ir ES fondų papildomumą, 

pagal PMIF reglamentą69 ir ESI fondų reglamentavimo sistemą70reikalaujama, kad valstybės 

narės savo programavimo dokumentuose išsamiai paaiškintų mechanizmus, kuriais jos 

ketina koordinuoti įvairias ES ir nacionalines priemones. EPLSAF atveju jokio konkretaus 

koordinavimo mechanizmo nereikia. AAI ataskaitose trijose valstybėse narėse buvo 

nustatyta dubliavimosi rizika, o vienu atveju AAI pranešė apie dvigubo finansavimo atvejį. 

49. Be teisinių nuostatų Komisija taip pat turi koordinavimo vidaus valdymo struktūrą. 

Komisijos darbuotojai peržiūri visas ES programas tarpžinybinės konsultavimosi procedūros 

metu prieš jų patvirtinimą. Reaguodama į padidėjusią vidaus migraciją, 2015 m. lapkričio 

mėn. Komisija taip pat įsteigė migrantų integracijos tarpžinybinę grupę, kurią sudaro įvairių 

Komisijos generalinių direktoratų darbuotojai. 

50. Ankstesnio audito metu nustatėme, kad buvo didelis Europos integracijos fondo, PMIF 

pirmtako, ir ESF dubliavimasis71. Mūsų ataskaitoje daroma išvada, kad nuoseklumas ir 

papildomumas su ESF kūrimo ir įgyvendinimo etapais buvo neveiksmingi. Be padidėjusios 

dvigubo finansavimo rizikos dėl dubliavimosi atsiranda papildomų išlaidų (pavyzdžiui, 

personalo išlaidų) ir prarandama galima sinergija.  

51. Remiantis Komisija, siekiant sumažinti riziką buvo pataisytas PMIF teisinis pagrindas 

dabartiniu 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu. Be to, Komisija plėtojo politinį dialogą 

su valstybėmis narėmis ir viduje peržiūrėjo programas prieš jas patvirtindama. 2015 m. 

Komisija taip pat paskelbė du pranešimus72, skirtus paaiškinti skirtumus tarp fondų ir patarti 

valstybėms narėms, kaip kuo geriau užtikrinti papildomumą ir sinergiją. Komisija taip pat 

rengė konferencijas ir praktinius seminarus73 ir kūrė tinklus74 su nacionalinėmis 

institucijomis, siekdama paaiškinti, kaip gali būti panaudotos fondų lėšos. 2018 m. sausio 

mėn. Komisija paskelbė priemonių rinkinį dėl ES fondų naudojimo75. Be to, atsižvelgdama į 

PMIF laikotarpio vidurio peržiūros procedūrą, Komisija paprašė valstybių narių76 įvertinti 
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PMIF papildomumą su kitais atitinkamais ES fondais. Tačiau Taryba savo išvadose dėl 

sanglaudos politikos po 2020 m.77 Komisijos paprašė „atlikti išsamią ES priemonių 

papildomumo ir dubliavimosi rengiantis laikotarpiui po 2020 m. analizę, kad būtų sustiprinta 

jų sinergija“, pabrėždama, kad visos ES biudžeto priemonės turėtų viena kitą papildyti. 

Valstybės narės yra atsakingos už veiksmingų koordinavimo mechanizmų įdiegimą 

52. Valstybės narės yra atsakingos už sprendimą, kurias lėšas naudoti, užtikrinant, kad jos 

būtų naudojamos suderintai – išnaudojant sinergijos galimybę ir siekiant išvengti dvigubo 

finansavimo. Mums atliekant apklausą 23 valstybės narės78 teigė turinčios įstaigą, kuri 

koordinuoja įvairias organizacijas, atsakingas už migrantų integraciją. Tačiau AAI ataskaitose, 

kurias mes peržiūrėjome, nustatyta koordinavimo mechanizmų trūkumų aštuoniose iš šių 23 

valstybių narių. Be to, tik trys valstybės narės pranešė, kad jos paskelbė koordinavimo gaires. 

Tai rodo, kad esama rizikos, kad bus prarasta sinergija ir papildomumas, net ir tais atvejais, 

kai yra įsteigta koordinavimo įstaiga. 

53. Tvirto nacionalinio vadovavimo vaidmuo yra ypač svarbus atsižvelgiant į daugiapakopio 

valdymo struktūrą, kuri būtina pagal lėšų, kurios gali būti skirtos integracijai ir kurios apima 

įvairias įstaigas ir atsakomybę, pobūdį. Apskaičiavome, kad yra daugiau nei 400 skirtingų 

organizacijų, susijusių su valdymo priemonėmis, kurios finansuojamos iš ES fondų, skirtų 

migrantų integracijai 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu, o dar 500 institucijų 

įgyvendina sanglaudos politikos srities fondų (ESF (JUI), ERPF ir SF) lėšas79. Ankstesnės Audito 

Rūmų ataskaitos80 ir Komisijos tyrimai81 parodė, kad ESI fondų koncepcija ir lėšų teikimo 

mechanizmas yra sudėtingi. Siekdama supaprastinti ESI fondams taikomas taisykles, 

Komisija pasiūlė peržiūrėti fondų reglamentus atliekant 2014–2020 m. ES daugiametės 

finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūrą. 2017 m. lapkričio mėn. Taryba paragino 

Komisiją supaprastinti sanglaudos politiką ir ESI fondus po 2020 m.77 

54. Nacionaliniu lygmeniu būtinas koordinavimas ne tik tarp organizacijų, kurių veikla 

susijusi su įvairiais fondais (įskaitant nacionalines lėšas), bet ir tarp įvairių įgyvendinimo 

lygmenų (nuo nacionalinių institucijų nacionaliniu (regioniniu) lygmeniu iki tarpinių 

institucijų savivaldybės (vietos) lygmeniu). Atsižvelgiant į analizę, kuri buvo atlikta Miestų 

darbotvarkės kontekste (žr. 45 dalį), matyti, kad miestai iš esmės negali gauti su integracija 
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susijusio finansavimo arba jis yra ribotas, kadangi ESI fondų ir PMIF atveju lėšos yra skiriamos 

per nacionalines ar regionines institucijas82. Apie sunkumus gauti migrantų integracijai 

skirtų lėšų taip pat pranešė AAI (septynios ataskaitos šešiose valstybėse narėse). Kitos 

organizacijos, su kuriomis atlikome interviu, nurodė, kad nacionalinių (regioninių) institucijų 

atliekamas lėšų skirstymas paramos gavėjams ne visada yra labai skaidrus. Tai taip pabrėžė 

šešios AAI septyniose ataskaitose.  

7 uždavinys. Veiksmingas finansavimo koordinavimas ES ir nacionaliniu lygmeniu 
Be veiksmingo koordinavimo ES ir nacionaliniu lygmeniu atsiranda rizika, kad dėl sudėtingos 
finansavimo sistemos gali būti neveiksmingai įgyvendinama politika (mažiau papildomumo, 
mažiau sinergijos, sunku gauti lėšų, dvigubo finansavimo rizika). 

GALUTINĖS PASTABOS 

55. Integracija – dinamiškas, ilgalaikis, tęstinis ir dvipusis procesas, įtraukiantis migrantus ir 

priimančiąją visuomenę. Integruoti migrantus į jų naujas visuomenes Europos Sąjungoje nėra 

lengva visų pirma atsižvelgiant į pastarąjį dešimtmetį ženkliai padidėjusį migrantų skaičių. 

Tačiau tai yra užduotis, kurią Europos Sąjunga įsipareigojo vykdyti, o veiksminga integracija 

turi keletą potencialių ekonominių, socialinių ir fiskalinių privalumų šalims, kuriose migrantai 

įsikuria (žr. 6 dalį). 

56. Šiame dokumente mes pateikėme pagrindines su migrantų integracija susijusias 

problemas ir atkreipėme dėmesį į septynis pagrindinius uždavinius: 

- Vėlavimų pradėti integracijos procesą sutrumpinimą 

- Lygių teisių ir nediskriminavimo užtikrinimą 

- Patikimą ir visapusišką poreikių ir finansavimo įvertinimą 

- Valstybių narių įsipareigojimą įgyvendinti veiksmų planą 

- Visų migrantų visose atitinkamose politikos srityse rėmimą  

- Veiksmingą integracijos išdavų stebėjimą, siekiant įvertinti pažangą ir prireikus 

pritaikyti politikas 

- Veiksmingą finansavimo koordinavimą ES ir nacionaliniu lygmeniu. 
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57. Tam, kad šie uždaviniai būtų išspręsti, reikės užtikrinti visų susijusių subjektų 

veiksmingas ir koordinuotas pastangas – ES institucijų, nacionalinių, regioninių ir vietos 

valdžios institucijų bei kitų agentūrų ir savanoriškų organizacijų. Šie veiksmai būtini, siekiant 

suteikti prasmę Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnio nuostatai, pagal kurią „Sąjunga 

grindžiama pagarbos žmogaus orumui, laisvės, demokratijos, lygybės […] ir pagarbos 

žmogaus teisėms vertybėmis“. 

Šį apžvalginį pranešimą priėmė II kolegija, vadovaujama Audito Rūmų narės Ilianos 

IVANOVOS, 2018 m. balandžio 25 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje. 

 Audito Rūmų vardu 

 

 

 Pirmininkas 

 Klaus-Heiner LEHNE 

 



 1 

 

I priedas 

Žodynėlis 

Su migracija susijusi terminologija: migrantai, pabėgėliai ir prieglobsčio prašytojai nėra tas 
pats 

Terminai migrantas, pabėgėlis ir prieglobsčio prašytojas nėra sinonimai. Noras suprasti 
skirtumus – tai pirmas žingsnis siekiant suprasti integracijos į ES sistemą. Daugiau 
informacijos apie su migracija susijusią terminologiją galima rasti Europos migracijos tinklo 
(EMT) terminų žodynėlyje83. 

• Asmuo be pilietybės – asmuo, kurio nė viena valstybė nelaiko savo piliečiu pagal savo 
galiojančius teisės aktus. Šio apžvalginio pranešimo kontekste jie yra laikomi trečiųjų šalių 
piliečiais. 

• Humanitarinės apsaugos gavėjas – migrantas, kuriam buvo suteikta apsauga pagal 
nacionalinius teisės aktus. Pagal EMT, humanitarinė apsauga yra „ES nesuderintos 
apsaugos forma, šiuo metu paprastai keičiama papildoma apsauga, išskyrus atvejus kai 
kuriose valstybėse narėse.“ 

• Migrantas iš ES nepriklausančių šalių – žr. trečiosios šalies pilietis. 

• Neteisėtai gyvenantys asmenys – migrantai, kurie neatitinka arba jau nebeatitinka 
atvykimo sąlygų, kaip nustatyta Šengeno sienų kodekse, ar kitų atvykimo, buvimo ar 
gyvenamosios vietos valstybėje narėje sąlygų. 

• Pabėgėlis – asmuo, kuris buvo pripažintas asmeniu, kuriam reikia tarptautinės apsaugos. 
ES kontekste pabėgėlis migrantas, kuris pagrįstai baimindamasis persekiojimo dėl rasės, 
religijos, pilietybės, priklausymo tam tikrai socialinei grupei arba politinės nuomonės, 
paliko šalį, kurios pilietis jis yra arba ankstesnę gyvenamąją šalį ir negali arba dėl savo 
nuogąstavimų nenori naudotis tos šalies suteikiama apsauga ir kuriam netaikomos 
Direktyvos 2011/95/ES („Priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų direktyvos“) 12 
straipsnio (nesuteikimas) nuostatos. 

• Papildomos apsaugos gavėjas – migrantas, kuris negali būti laikomas pabėgėliu griežtai 
laikantis šios reikšmės Ženevos konvencijoje (t. y. nėra „visiškai pagrįstos baimės būti 
persekiojamam“), tačiau apie kurį pagrįstai galima manyti, kad jei jis būtų grąžintas į savo 
kilmės šalį arba – asmens be pilietybės atveju – į šalį, kurioje yra jos ankstesnė įprastinė 
gyvenamoji vieta, jam kiltų realus pavojus patirti didelę žalą (pavyzdžiui, mirties bausmės 
įvykdymą, kankinimą, konfliktą ar masinius žmogaus teisių pažeidimus). 

• Perkėlimas – asmens, kuriam suteikta tarptautinė apsauga (arba kuris prašo suteikti 
tarptautinę apsaugą), perkėlimas iš ES valstybės narės, kuri suteikė apsaugą (arba yra 
atsakinga už jo prašymo nagrinėjimą) į kitą valstybę narę, kurioje jam bus suteikta panaši 
apsauga (kurioje bus išnagrinėtas jo prašymas). 

• Persikėlimas ES kontekste reiškia migranto perkėlimą iš trečiosios šalies į valstybę narę, 
kurioje jis gali gyventi arba turėdamas pabėgėlio statusą, arba statusą, kuris suteikia tas 
pačias teises ir privilegijas pagal nacionalinę ir ES teisę kaip ir pabėgėlio statusas. 
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• Prieglobsčio prašytojas – migrantas, kuris prašo apsaugos pagal 1951 m.84 Ženevos 
konvenciją (tarptautinė apsauga) arba nacionalinę pabėgėlių teisę (nacionalinė apsauga). 

• Trečiosios šalies pilietis (TŠP) – bet kuris asmuo, kuris nėra Sąjungos pilietis, kaip 
apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 20 straipsnio 1 dalyje, t. y. kuris neturi 
valstybės narės pilietybės (įskaitant asmenis be pilietybės). Šio apžvalginio pranešimo 
kontekste trečiųjų šalių piliečiai yra „migrantai iš ES nepriklausančių šalių“. 

Taigi be pabėgėlių yra kitų migrantų kategorijų. Apsaugos siekiantis asmuo akivaizdžiai 
skiriasi nuo kitų kategorijų migrantų, kurie migruoja dėl darbo, šeimos susijungimo, studijų ar 
mokslinių tyrimų tikslais. 

Kita Eurostato duomenimis85 paremta naudinga terminologija: 

• Galutinis sprendimas dėl prieglobsčio prašymų – tai paskutinės instancijos sprendimas 
prieglobsčio procedūroje, kai prieglobsčio prašytojo pateiktas apeliacinis skundas buvo 
atmestas ankstesniame procedūros etape. 

• Leidimas gyventi – bet koks leidimas, galiojantis ne trumpiau kaip tris mėnesius, išduotas 
ES valstybės narės institucijų ir sudarantis sąlygas migrantams teisėtai apsigyventi jos 
teritorijoje. 

• Pirmą kartą prieglobsčio prašymą pateikęs asmuo – asmuo, kuris pirmą kartą pateikė 
prašymą dėl tarptautinės apsaugos tam tikroje valstybėje narėje per referencinį laikotarpį, 
neatsižvelgiant į tai, kad yra nustatyta, kad jis pateikė prašymą kitoje valstybėje narėje. 

• Pirmosios instancijos sprendimas dėl prieglobsčio prašymo – atsakingos institucijos, kaip 
pirmosios instancijos prieglobsčio procedūroje priimančiojoje šalyje, sprendimas. Jis gali 
būti teigiamas (prieglobstis suteiktas) arba neigiamas (prašymas atmestas). Jei 
sprendimas neigiamas, prieglobsčio prašytojai turi teisę teikti apeliaciją. 

Kita terminologija 

• Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP): EŽŪFKP – ES finansinis indėlis į 
kaimo plėtros programas, kuriuo siekiama padidinti žemės ūkio konkurencingumą, 
užtikrinti tvarų gamtos išteklių valdymą ir veiklą klimato srityje, subalansuotą kaimo ūkių 
teritorinį vystymą ir sukurti darbo vietas ir jas išlaikyti. 

• Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas (PMIF) remia veiksmingą migracijos srautų 
valdymą bei bendro Sąjungos požiūrio į prieglobstį ir imigraciją įgyvendinimą, stiprinimą ir 
plėtojimą. 

• Sanglaudos politika: Sanglaudos politika yra viena plačiausių politikos sričių, kurioms 
skiriamos ES biudžeto lėšos. Jos tikslas – sumažinti įvairių regionų išsivystymo lygio 
atotrūkį, restruktūrizuoti nuosmukį patiriančias pramonės sritis, diversifikuoti kaimo 
vietoves ir skatinti tarpvalstybinį, daugiašalį ir regioninį bendradarbiavimą. Ji 
finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), Europos socialinio fondo (ESF) ir 
Sanglaudos fondo (SF). 
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• Europos integracijos tinklas skatina bendradarbiavimą su nacionalinėmis, vietos ir 
regioninėmis institucijoms ir kitais ES lygmens tinklais su migrantų integracija susijusiose 
srityse. Tai yra viena iš „integracijos veiksmų plano“, kurį įgyvendino Komisija, priemonių, 
jis pakeičia ankstesnį Nacionalinių integracijos ryšių punktų tinklą. 

• Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF) padeda žvejams pereiti prie tvarios 
žuvininkystės, o pakrančių bendruomenėms – įvairinti savo ekonomiką. 

• Europos regioninės plėtros fondas (ERPF): Europos regioninės plėtros fondo paskirtis – 
stiprinti ekonominę ir socialinę sanglaudą Europos Sąjungoje, padedant ištaisyti 
pagrindinius regionų pusiausvyros sutrikimus teikiant daugiausia įmonėms skirtą finansinę 
paramą infrastruktūros kūrimui ir produktyvioms investicijoms, kuriomis skatinamas 
darbo vietų kūrimas. 

• Europos socialinis fondas (ESF): Europos socialinio fondo tikslas – skatinti aukštą 
užimtumo lygį ir kokybiškų darbo vietų kūrimą, aukštą visiems skirto švietimo ir mokymo 
lygį, kovoti su skurdu ir stiprinti socialinę įtrauktį ir ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą Europos Sąjungoje. 

• Europos struktūriniai ir investicijų fondai (ESI fondai): daugiau kaip pusė ES finansavimo 
teikiama per penkis Europos struktūrinius ir investicijų fondus. Juos bendrai valdo 
Europos Komisija ir ES valstybės narės. Šie fondai yra: Europos regioninės plėtros fondas 
(ERPF), Europos socialinis fondas (ESF), Sanglaudos fondas (SF), Europos žemės ūkio 
fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF). 

• Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas (EPLSAF) – padeda mažinti 
blogiausias skurdo formas, teikiant nefinansinę pagalbą labiausiai nepasiturintiems 
asmenims – maistą ir (arba) būtiniausią materialinę pagalbą bei vykdant socialinės 
įtraukties veiklą, kuria siekiama integruoti labiausiai skurstančius asmenis. 

• Integracija (įtrauktis): Remiantis „Bendraisiais pagrindiniais imigrantų integracijos 
politikos principais“, integracija – „dinamiškas, abipusio imigrantų ir valstybių narių 
gyventojų sutarimo reikalaujantis dvipusis procesas“. Integracija ir įtrauktis yra paprastai 
naudojami kaip sinonimai: integracija paprastai naudojama veiksmų, kuriais siekiama 
realiai taikyti pagrindines teises ar vertybes (kaip nurodyta SESV 2 straipsnyje) kontekste, 
o įtrauktis yra dažniau susijusi su socialinių ir ekonominių priemonių kontekstu. 

• Aukščiausiosios audito institucijos (AAI): yra nacionalinės įstaigos, atsakingos už 
valstybės pajamų ir išlaidų tikrinimą. Kiekvienoje ES valstybėje narėje yra viena 
aukščiausioji audito institucija, o Europos Audito Rūmai yra ES aukščiausioji audito 
institucija. 

• SESV: Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo. 

• Jaunimo užimtumo iniciatyva (JUI): JUI siekiama teikti finansinę paramą regionams, 
kuriuose jaunimo nedarbo lygis viršija 25 %. 
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II priedas 

Migrantų skaičius valstybėse narėse ir jų procentinė dalis populiacijoje (2017 m.) 

 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Eurostato duomenimis, 2018 m. kovo mėn. 
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III priedas 

Apklausa dėl migrantų integracijos 

Mūsų apklausos atsakymus gavome 2017 m. spalio 18 d. – gruodžio 20 d. Į klausimyną atsakė 
visi Europos integracijos tinklo nariai, gavome 32 atsakymus: keturis iš Belgijos (Briuselio 
regiono, vokiškai kalbančios bendruomenės, Flandrijos regiono ir Valonijos regiono) ir po 
vieną iš kitų 27 valstybių narių ir iš Norvegijos. 

Toliau pateikiame atsakymus į kiekvieną klausimą. Ne visi EIT nariai atsakė į visus klausimus. 
Skaičiai atspindi EIT narių, kurie atsakė į konkrečius klausimyno klausimus, skaičių; jie 
neatitinka valstybių narių skaičiaus. 
1 klausimas. Klausimyną pildančio asmens vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys 

2 klausimas. Kokios yra Jūsų integracijos politikos tikslinės grupės? 

 Nurodykite, jei 
taikytina 

Nurodykite, jei teikiamas ypatingas 
dėmesys4 

Asmuo, prašantis apsaugos ar kuriam suteikta apsauga 
Pabėgėliai 29 20 
Papildomos apsaugos gavėjai 27 17 
Humanitarinės apsaugos gavėjai 21 12 
Prieglobsčio prašytojai 20 6 
Kiti migrantai 
Šeimos nariai 26 5 
Aukštos kvalifikacijos darbuotojai 16 4 
Mokslininkai 15 4 
Studentai 18 5 
Kiti darbuotojai 20 3 
Asmenys be pilietybės 19 4 
Migrantai vaikai1 25 11 
Migrantės moterys 23 7 
Jauni migrantai 26 6 
Kaimo vietovėse įsikūrę migrantai 20 3 
Naujai atvykę2 migrantai, turintys leidimą gyventi 23 8 
Užsienyje gimę piliečiai3 14 5 
ES piliečiai3 14 4 

Pastabos: 1 T. y. lydimi arba nelydimi nepilnamečiai migrantai. 2 Priimančiojoje šalyje teisėtai išgyvenę mažiau 
nei vienus metus. 3 Nelaikomi migrantais iš ES nepriklausančių šalių. 4 Nurodykite, jei taikomi specialūs veiksmai 
arba reikšminga finansavimo dalis tikslinei grupei. 
 

3 klausimas. Kokios įtakos šie veiksniai turi migrantų integracijos veiksmingumui?1 

 Neigiamos Teigiamos Jokios 
įtakos 

Ekonominė ir politinė aplinka 
Ekonominė aplinka (užimtumas, demografiniai pokyčiai ir t. t.) 11 22 3 
Politinė aplinka 8 23 3 
Integracijai skiriamas finansavimas 
ES fondų pakankamumas ir prieinamumas 1 28 0 
Nacionalinių, regioninių ir (arba) vietos fondų pakankamumas ir 
prieinamumas 2 26 3 

Integracijos politika 
Vykdoma integracijos politika nacionaliniu, regioniniu ar vietos 
lygmeniu 0 30 1 

Politikos formavimo nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmeniu kokybė 0 27 2 
Integracijos politikos įtraukimas į kitas atitinkamas politikas 0 27 3 
NVO ir kitų suinteresuotųjų šalių vaidmuo 0 31 0 
Koordinavimas įvairiais valdymo lygmenimis 0 28 2 
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Su migrantų integracija susiję instituciniai subjektai 0 24 3 
Politikos stebėjimas 0 24 5 
ES teisės aktai ir politikos priemonės 2 26 4 
Požiūris į integraciją 
Kovos su diskriminacija priemonės šalyje 2 28 1 
Priimančiųjų gyventojų požiūris 62 19 3 
Migrantų požiūris 1 21 5 
Supratimo apie integracijos naudą skatinimas 0 24 4 
Trečiųjų šalių piliečių teisės 
Patekimas į darbo rinką 1 29 0 
Šeimos susijungimo galimybė 1 27 1 
Galimybė įgyti pilietybę (ilgalaikio gyventojo statusą) 0 26 3 
Galimybė naudotis socialinėmis ir sveikatos paslaugomis 2 29 0 
Galimybė turėti būstą 3 24 2 
Galimybė gauti išsilavinimą 0 28 1 
Įgūdžiai, išsilavinimas 
TŠP priimančiosios visuomenės kalbos žinios 4 26 2 
Procedūros, skirtos pripažinti kvalifikaciją 4 26 1 
Migrantų išsilavinimo lygis 4 18 8 

Pastaba: 1 Kai kuriais atvejais respondentai nurodė daugiau nei vieną poveikio apibrėžtam veiksniui tipą. Todėl 
bendras atsakymų skaičius kiekvieno veiksnio atveju gali būti didesnis nei bendras respondentų skaičius. 2 Du 
respondentai nurodė, kad priimančiųjų gyventojų požiūris turi ir teigiamą, ir neigiamą poveikį. 

4 klausimas. Ar pastarojo meto ES migracijos problema (nuo 2014 m.) paskatino pakeisti kokį nors Jūsų šalyje 
vykdomos politikos aspektą? 
 Nurodykite, jei 

taikytina 
Parengtos nacionalinės ir (arba) regioninės, ir (arba) vietos strategijos, veiksmų planai 22 
Pasikeitė migrantų integracijai skirtų lėšų paskirstymas 22 
Buvo įsteigtas naujas subjektas, skirtas spręsti su konkrečiu politikos aspektu 
susijusius klausimus, arba jau esančiam subjektui buvo suteikta daugiau funkcijų 

17 

Buvo iš naujo įvertinti migrantų poreikiai 14 
Dėmesys skirtas kitai tikslinei grupei (pavyzdžiui, pabėgėliams, jauniems migrantams 
ir pan.)  

16 

Buvo parengtos papildomos priemonės 15 
Buvo parengta daugiau rodiklių 7 
Kita (nurodykite) 3 

 

5 klausimas. Ar buvo atlikti tyrimai (yra įrodymų) dėl integracijos politikos, susijusios su migrantų integracija, 
poveikio Jūsų šalyje? 
Taip – 22 Ne – 9 

 

6 klausimas. Kokių fondų lėšomis naudojasi Jūsų šalis, siekdama įgyvendinti priemones, skirtas migrantų 
integracijai? 
ES fondai 
PMIF Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas 30 
SOLID fondai Bendroji solidarumo ir migracijos srautų valdymo programa, apimanti keturis 

fondus (EIF, ERF, EBF, RF). 
23 

EŽŪFKP Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai 3 
EJRŽF Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas 0 
ESF Europos socialinis fondas 23 
ERPF Europos regioninės plėtros fondas 5 
EPLSAF Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas 4 
EaSI Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programa 1 
Programa 
„Horizontas 2020“ ES bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 1 

JUI Jaunimo užimtumo iniciatyva 1 
„ERASMUS+“ Europos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa 6 
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COSME Įmonių ir mažųjų bei vidutinių įmonių konkurencingumas 0 
Programa „Europa piliečiams“ 0 
Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa 0 
Teisingumo programa 0 
 
Nacionaliniai fondai 24 

 
7 klausimas. Ar žinomas remtų migrantų skaičius ir atitinkamas finansavimas (įsipareigojimai) iš ES ir 
nacionalinių fondų? 
Taip – 6 Iš dalies – 20 Ne – 5 

 
8 klausimas. Ar remtų migrantų skaičius ir atitinkamas finansavimas iš ES ir nacionalinių fondų yra suskirstyti į 
migrantų grupes (pavyzdžiui, darbuotojai, pabėgėliai, šeimos nariai ir pan.)? 

ES fondai Taip, visiems fondams Taip, kai kuriems fondams Ne 
1 10 18 

Nacionaliniai 
fondai 

Taip, visiems fondams Taip, kai kuriems fondams Ne 
2 5 16 

 
9 klausimas. Ar yra įsteigta įvairių subjektų, atsakingų už įgyvendinimo priemones, susijusias su migrantų 
integracija, koordinavimo įstaiga? 
Taip – 26 Ne – 5 

 
10 klausimas. Ar vykdant veiksmus Jūsų šalyje iš skirtingų ES fondų remiamos tai pačiai tikslinei grupei skirtos 
to paties tipo intervencijos? 
Taip – 2 Iš dalies – 8 Ne – 19  

 
11 klausimas. Nurodykite subjektų, atsakingų už priemonių, susijusių su migrantų integracija, įgyvendinimą ir 
stebėjimą, bendrą skaičių ir atitinkamą pasiskirstymą. 
Pastaba: Atsakant į šį klausimą buvo naudojami skirtingi požiūriai. Todėl rezultatai yra 
nereikšmingi ir nėra pateikti. Iš viso 

Nacionalinių fondų įgyvendinimas  
Ministerijos (departamentai)  
Kita (nurodykite)  
Kita (nurodykite)  
ES fondų įgyvendinimas  
Vadovaujančiosios institucijos  
Tarpinės įstaigos  
Atsakingos institucijos  
Įgaliotosios institucijos  
Kita (nurodykite)  
Kita (nurodykite)  
Iš viso  

 
12 klausimas. Ar Jūsų šalis naudoja Saragosos rodiklius?  
 Naudojami visi rodikliai Rodikliai naudojami iš dalies Rodikliai nenaudojami 
Užimtumas 1 13 16 
Švietimas 1 14 15 
Socialinė įtrauktis 3 11 16 
Aktyvus 
pilietiškumas 

2 11 17 

 
13 klausimas. Ar Jūsų šalis naudoja kitus rodiklius, skirtus stebėti integracijos politikos raidą? 
Taip – 16 Ne – 15  

 
14 klausimas. Ar jūsų valstybėje narėje yra taisyklių, kurios ribotų duomenų rinkimą pagal migrantų grupes? 

Taip – 10 Ne – 20 
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15 klausimas. Pateikite Jūsų šalyje įgyvendintų dviejų ES finansuojamų projektų pavyzdžius, kuriuose labai 
svarbi migrantų integracija (2 skirtingoms integracijos sritims 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu). 
 

16 klausimas. Ar manote, kad Europos Komisijos teikiama parama rengiant ir įgyvendinant integracijos 
politiką buvo svarbi Jūsų šalyje? 

Svarbi – 19 Svarbi iš dalies ar 
nevisiškai svarbi –8 Nesvarbi – 0 Parama nebuvo teikiama –2 

 
17 klausimas. Koks Komisijos teiktos paramos aspektas yra vertingiausias? 
 
18 klausimas. Kaip Komisija galėtų patobulinti paramos teikimą? 
 

19 klausimas.Ar Jūsų šalis mano, kad ES kompetencija migrantų integracijos srityje turėtų padidėti? 
Pastaba: skaičiai rodo atsakymų į kiekvieną kategoriją skaičių. 
Taip – 9  Ne – 20  

 
 
Klausimyno priedas. Pažymėkite integracijos sritis, kuriose vykdomi su migrantų integracija susiję veiksmai 
2014–2020 m. programavimo laikotarpiu. 
 

ES fondas Integracijos priemonės Nurodykite, 
jei taikytina ES fondas Integracijos priemonės Nurodykite, 

jei taikytina 

PMIF 

Užimtumas 12 

EPLSAF 

Užimtumas 0 
Švietimas 24 Švietimas 0 
Profesinis mokymas 11 Profesinis mokymas 0 
Aprūpinimas būstu 16 Aprūpinimas būstu 0 
Sveikata 16 Sveikata 0 
Socialinė įtrauktis 26 Socialinė įtrauktis 4 

ESF 
JUI  

Užimtumas 15 

ERPF 

Užimtumas 0 
Švietimas 8 Švietimas 0 
Profesinis mokymas 13 Profesinis mokymas 2 
Aprūpinimas būstu 2 Aprūpinimas būstu 2 
Sveikata 2 Sveikata 3 
Socialinė įtrauktis 14 Socialinė įtrauktis 3 

EŽŪFKP 

Užimtumas 0 

EJRŽF 

Užimtumas 0 
Švietimas 0 Švietimas 0 
Profesinis mokymas 0 Profesinis mokymas 0 
Aprūpinimas būstu 0 Aprūpinimas būstu 0 
Sveikata 0 Sveikata 0 
Socialinė įtrauktis 2 Socialinė įtrauktis 0 
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IV priedas 

Su migrantų integracija susijusios ES sistemos tvarkaraštis 

 

Šaltinis: Audito Rūmai. 
 

2009

2007–2013 m. Europos integracijos fondo pradžia
Remia valstybes nares ir pil ietinę visuomenę, siekiant plėtoti, įgyvendinti, stebėti ir vertinti integracijos 
politikas ir priemones bei keitimąsi informacija integracijos klausimais

2-asis Integracijos vadovo leidimas 

2007

2005

Migrantų srauto padidėjimas

1994–2004 m. 
Tamperės 
programa

Ragina nustatyti 
bendrą imigracijos 

politiką, kuri apimtų 
dinamiškesnes ES 

teisėtai gyvenančių 
migrantų integracijos 

politikas

Įsteigti nacionaliniai kontaktiniai punktai integracijos klausimais 
Valdžios sektoriaus ekspertų tinklas, kuriuo siekiama skatinti keitimąsi gerąja praktika ir stiprinti 
nacionalinių integracijos politikų koordinavimą

2005–2009 m. 
Hagos 

programa 
Nustato dešimt 

prioritetų, kuriais 
pabrėžiama, kaip 

svarbu įvertinti 
integracijos politikas ir 
pradėti taikyti holistinį 

požiūrį, kad būtų 
palengvinta ir 

paskatinta sąveika 
vietos ir ES lygmeniu

2010–2014 m. 
Stokholmo 
programa 

Ragina toliau siekti 
pažangos vertinant ir 
stebint pagrindinius 

rodiklius

2003

Bendrieji pagrindiniai principai, susiję su imigrantų integracijos politika
Neprivalomas gerosios praktikos vadovas, kuriuo vadovaudamosi valstybės narės gali įvertinti savo 
pastangas

1-asis Integracijos vadovo leidimas
Įgyta patirtis ir geroji  praktika, remiantis politikos formuotojų ir specialistų patirtimi

2004

Bendra integracijos darbotvarkė 
Su migrantų integracija ES susijusi sistema
Bendrųjų pagrindinių principų įgyvendinimo sistema

Įsigalioja Lisabonos sutartis
Pateikia aiškų teisinį pagrindą dėl ES paskatų ir paramos valstybių narių veiksmams, kuriais siekiama 
integruoti teisėtai ES gyvenančius migrantus

Sukuriamas Europos integracijos forumas
Platforma, padedanti kurti  dialogą tarp pil ietinės visuomenės organizacijų ir Europos institucijų

Tarybos iniciatyvos Integracijos priemonės Integracijai skiriamas ES finansavimas

Komisijos veiksmai Sutartis
Sutartiniai ženklai

Pradeda veikti Europos integracijos interneto svetainė
Saragosos deklaracija (ir Saragosos rodikliai)
Valstybės narės susitaria taikyti rodiklius, kad būtų galima lengviau palyginti duomenis, stebėti integracijos 
politikų išdavas ir analizuoti būsimą politikos planavimą

2010

Europos migrantų integracijos darbotvarkė
Apžvelgiamos ES iniciatyvos, skirtos remti migrantų integraciją

3-asis Integracijos vadovo leidimas

2011

2014–2020 m. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas
Remia veiksmingą migracijos srautų valdymą bei bendro Sąjungos požiūrio į prieglobstį ir imigraciją 
įgyvendinimą, stiprinimą ir plėtojimą.

Migrantų integracijos europiniai moduliai
Apima daugiau nei vadovai, juose pateikiama nuoroda į integracijos sistemą

2014

Europos migracijos darbotvarkė
Išdėstoma, kokių neatidėliotinų priemonių reikia imtis migracijos srityje, siekiant reaguoti į naujausią 
migracijos bangą

Migrantų integracijos veiksmų planas
Remia valstybių narių pastangas plėtojant ir stiprinant integracijos politikas; jame aprašomos konkrečios 
priemonės, kurias įgyvendins Komisija

Sukuriamas Europos migracijos forumas
Jis pakeičia Europos integracijos forumą 

2015

Išvados dėl ES teisėtai gyvenančių migrantų integracijos
Europos Vadovų Taryba pripažįsta Komisijos veiksmų planą dėl integracijos ir ragina valstybes nares aktyviai 
dalyvauti

2016

2015–2019 m. 
strateginės 

gairės 
laisvės, saugumo ir 

teisingumo erdvė

Pabrėžia, kad Sąjunga 
turėtų remti valstybių 

narių pastangas siekiant 
aktyvios integracijos 

politikos
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V priedas 

Su migrantų integracija susijusios galiojančios migracijos direktyvos 

Su Europos teisėtos migracijos politika susijusios direktyvos 

Direktyva Tikslas Būklė 
2003 m. lapkričio 
25 d. Tarybos 
direktyva 
2003/109/EB, iš 
dalies pakeista 
Direktyva 
2011/51/ES 

Ilgalaikiai gyventojai – visiems migrantams, bent 
penkerius metus teisėtai ir nepertraukiamai 
gyvenantiems ES valstybės narės teritorijoje, suteikiamas 
„ilgalaikio gyventojo“ statusas. Viešos konsultacijos dėl 

tinkamumo patikros (REFIT 
iniciatyva) baigėsi 2017 m. 
rugsėjo 18 d. 
 
Pastaba: REFIT iniciatyva – 
procesas, pagal kurį 
analizuojami esami teisės 
aktai ir priemonės siekiant 
užtikrinti, kad ES teisės nauda 
būtų pasiekta mažiausiomis 
suinteresuotosioms šalims, 
piliečiams ir viešosioms 
administracijoms 
tenkančiomis sąnaudomis ir 
kad būtų sumažintos 
reglamentavimo sąnaudos, 
kai tik įmanoma, nedarant 
įtakos vykdant atitinkamą 
iniciatyvą siekiamiems 
politikos tikslams. 

2003 m. rugsėjo 22 d. 
Tarybos direktyva 
2003/86/EB 

Šeimos susijungimas – nustatomos taisyklės ir sąlygos, 
pagal kurias migrantai, kurie teisėtai gyvena ES, gali 
atsivežti savo ES pilietybės neturintį sutuoktinį, 
nepilnamečius vaikus ir sutuoktinio vaikus į valstybę 
narę, kurioje jie gyvena. 

2011 m. gruodžio 
13 d. Direktyva 
2011/98/ES. 

Vienas bendras leidimas – viena bendra prašymų išduoti 
vieną bendrą leidimą migrantams gyventi ir dirbti 
valstybės narės teritorijoje pateikimo procedūra ir 
valstybėje narėje teisėtai gyvenančių dirbančių migrantų 
bendros teisės. 

2014 m. gegužės 
15 d. Direktyva 
2014/66/ES 

Bendrovės viduje perkeliami asmenys – migrantų 
atvykimo ir apsigyvenimo sąlygos, skirtos palengvinti 
perkėlimą bendrovės viduje. 

2014 m. vasario 26 d. 
Direktyva 
2014/36/ES 

Sezoniniai darbuotojai – žemos kvalifikacijos darbuotojų 
migrantų priėmimo į darbą minimalios sąlygos. 

2016 m. gegužės 
11 d. Direktyva 
2016/801 

Studentai ir tyrėjai – naujos migrantų studentų ir tyrėjų, 
mokinių, stažuotojų, savanorių ir au pair auklių atvykimo 
ir apsigyvenimo taisyklės. 

2009 m. gegužės 
25 d. Tarybos 
direktyva 
2009/50/EB1 

ES mėlynoji kortelė (peržiūrima) – trečiųjų šalių piliečių, 
kurie siekia dirbti aukštos kvalifikacijos darbą, atvykimo 
ir apsigyvenimo sąlygos. 

2018 m. kovo mėn. 
peržiūrima: Komisijos 
pasiūlymas COM(2016) 378. 

Direktyvos, susijusios su antruoju bendros Europos prieglobsčio sistemos (BEPS) etapu 

2013 m. birželio 26 d. 
Direktyva 
2013/32/ES (nauja 
redakcija) 

Peržiūrėtos prieglobsčio suteikimo procedūros – 
nustatytos bendros procedūros tarptautinės apsaugos 
suteikimui ir panaikinimui. 

2018 m. kovo mėn. 
peržiūrima: Komisijos 
pasiūlymas COM(2016) 467. 

2013 m. birželio 26 d. 
Direktyva 
2013/33/ES (nauja 
redakcija) 

Peržiūrėtos priėmimo sąlygos – nustatomi tarptautinės 
apsaugos prašytojų priėmimo standartai. 

2018 m. kovo mėn. 
peržiūrima: Komisijos 
pasiūlymas COM(2016) 465. 

2011 m. gruodžio 
13 d. Direktyva 
2011/95/ES (nauja 
redakcija) 

Peržiūrėta priskyrimo procedūra – trečiųjų šalių piliečių 
priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo 
statuso pabėgėliams arba papildomos apsaugos 
galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos 
pobūdžio reikalavimai. 

2018 m. kovo mėn. 
peržiūrima: Komisijos 
pasiūlymas COM(2016) 466. 
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2001 m. liepos 20 d. 
Tarybos direktyva 
2001/55/EB 

Laikina apsauga – minimalūs standartai, suteikiant 
perkeltiesiems asmenims laikiną apsaugą esant 
masiniam srautui, ir priemonės, skatinančios valstybių 
narių tarpusavio pastangų priimant tokius asmenis ir 
atsakant už tokio veiksmo padarinius, pusiausvyrą. 

Ši direktyva iki šiol nebuvo 
taikyta. Komisija atliko 
vertinimą 2016 m. 

Pastaba: Danija netaiko ES taisyklių, susijusių su migracija, vizomis ir prieglobsčio politikomis. Airija ir 
Jungtinė Karalystė kiekvienu konkrečiu atveju nusprendžia, ar jas patvirtinti. 
1 Šiame pasiūlyme taip pat pateikiami Tarybos direktyvos 2003/109/EB pakeitimai. 

Šaltinis: Audito Rūmai. 
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VI priedas 
Integracijos sąlygos ES migracijos teisės aktuose 

  Leidimas gyventi Galimybė įsidarbinti Galimybė gauti 
išsilavinimą 

Kvalifikacinių 
reikalavimų 
pripažinimas 

Galimybė 
naudotis 

socialinėmis 
paslaugomis 

Galimybė naudotis 
sveikatos priežiūros 

paslaugomis 

Šeimos susijungimo 
teisė Laisvas judėjimas 

Prieglobsčio prašytojai 
Direktyva 2013/33/ES 

Direktyvoje nėra 

Ne vėliau kaip per 9 
mėnesius nuo 

tarptautinės apsaugos 
prašymo pateikimo 

Nepilnamečiams: 
kaip ir piliečiams Direktyvoje nėra 

Pirmoji medicinos 
pagalba, būtina 

priežiūra ir ligų ir 
sunkių psichikos 

sutrikimų gydymas 

Netaikoma 
Direktyva 2003/86 

Priimančiojoje VN 
arba nustatytoje 

vietoje 

Pabėgėliai 
Direktyva 2011/95/ES 

Mažiausiai 3 metai, 
atnaujinama 

Iškart po statuso 
suteikimo 

Kaip ir piliečiams Leidžiama 
Kaip ir kitiems 

teisėtai 
gyvenantiems 
migrantams 

Papildomos apsaugos 
gavėjai 
Direktyva 2011/95/ES 

Mažiausiai 1 metai, 
atnaujinama Kaip ir piliečiams 

Gali būti 
apribota 

būtinomis 
paslaugomis 

Kaip ir piliečiams Netaikoma 
Direktyva 2003/86 

Šeimos nariai 
Direktyva 2003/86/EB 1 metai, atnaujinama Kaip ir piliečiams, bet VN 

gali apriboti galimybę Kaip ir piliečiams Direktyvoje nėra Pagalba gauti sveikatos 
draudimą N. d. Direktyvoje nėra 

Aukštos kvalifikacijos 
darbuotojai 
Direktyva 2009/50/EB 

1–4 metai, 
atnaujinama, kaip 

nustatyta VN. Jei darbo 
sutartis < 2 metai: 

sutarties trukmė + 3 
mėnesiai 

Pirmuosius 2 metus 
taikoma tik veiklai, kuri 

atitinka priėmimo 
reikalavimus. Po to VN 

gali taikyti tą pačią tvarką 
kaip ir piliečiams 

Kaip ir piliečiams Leidžiama Leidžiama 

Sezoniniai darbuotojai 
Direktyva 2014/36/ES 

5–9 mėnesiai bet kokiu 
12 mėnesių laikotarpiu 

Tik konkrečiai darbinei 
veiklai, kuria leidžiama 
užsiimti turint leidimą 

Kaip ir piliečiams, 
bet VN gali apriboti 

galimybę 

Kaip ir 
piliečiams 

Kaip ir 
piliečiams, bet 

VN gali 
neįtraukti 
šeimos ir 

nedarbo išmokų 

Direktyvoje nėra 
Netaikoma pagal 

Direktyvos 2003/86 
3 straipsnį 

Leidžiama 

Perkėlimas bendrovės 
viduje 
Direktyva 2014/66/ES 

Ne daugiau kaip 3 
metai vadovams ir 

specialistams ir 1 metai 
darbuotojams 
stažuotojams 

Tik konkrečiai darbinei 
veiklai, kuria leidžiama 
užsiimti turint leidimą 

Direktyvoje nėra Kaip ir piliečiams Direktyvoje 2014/66/ES 
nėra. Leidžiama Leidžiama 

Kiti dirbantys migrantai 
Direktyva 2011/98/ES Direktyvoje nėra Tik leidime nurodytai 

veiklai Kaip ir piliečiams 
Kaip ir piliečiams, bet 

VN gali apriboti 
galimybę 

Leidžiama Leidžiama 
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  Leidimas gyventi Galimybė įsidarbinti Galimybė gauti 
išsilavinimą 

Kvalifikacinių 
reikalavimų 
pripažinimas 

Galimybė 
naudotis 

socialinėmis 
paslaugomis 

Galimybė naudotis 
sveikatos priežiūros 

paslaugomis 

Šeimos susijungimo 
teisė Laisvas judėjimas 

Tyrėjas, studentai, 
stažuotės, savanoriška 
tarnyba, mokinių 
mainai, au pair 
programa 
Direktyva (ES) 2016/801 

Veiklos laikotarpiu. Gali 
būti pratęstas ne 

mažiau kaip 9 mėnesius 
tyrėjams ir studentams 

Leidžiama tyrėjams ir 
studentams, užbaigus 

tyrimus ar studijas 

Kaip ir piliečiams. 
VN gali apriboti, jei 
nėra abipusiškumo 
su migranto kilmės 

šalimi 

Kaip ir 
piliečiams 

VN 
kompetencija 

Būtinas sveikatos 
draudimas buvimo 

laikotarpiu 
Leidžiama tyrėjams Leidžiama 

Ilgą laiką gyvenantys 
migrantai 
Direktyva 2003/109/EB 

Ne mažiau nei 5 metai, 
pateikus paraišką, 

atnaujinama 
Kaip ir piliečiams Leidžiama Leidžiama 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis ES migracijos teisės aktais. 
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VII priedas 

Su integracija susijusių tinkamų finansuoti veiksmų pagal PMIF, ESI fondus ir EPLSAF 

apžvalga 

Šiame priede apibendrinamos panašios įvairių ES fondų intervencijos pagal pasidalijamąjį 
valdymą kiekvienam PMIF reglamente nustatytam su migrantų integracija susijusiam 
veiksmui (Reglamento Nr. 516/2014 9 straipsnis). 

 Su PMIF susijusios prioritetinės veiksmų 
sritys 

EPLS
AF ESF ERPF EŽŪFKP EJRŽF 

In
te

gr
ac

ija
 

Integracijos strategijų, įskaitant poreikių 
analizę, rengimas ir plėtojimas, integracijos 
rodiklių gerinimas, vertinimas 

Ne Taip Ne Ne Ne 

Patarimų ir pagalbos teikimas tokiose srityse 
kaip būstas, pragyvenimo lėšos, 
administraciniai ir teisiniai patarimai, 
sveikata, psichologinė pagalba ir socialinė 
rūpyba, vaikų priežiūra ir šeimos susijungimas 

Taip1 Iš dalies Iš dalies5 

Taip (iš 
esmės 
CLLD/ 

LEADER) 

Ne 

Veiksmai, kuriais migrantai supažindinami su 
priimančiąja visuomene ir kuriais jiems 
padedama adaptuotis joje, gauti informacijos 
apie jų teises ir pareigas, dalyvauti 
pilietiniame bei kultūriniame gyvenime ir 
puoselėti Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje nustatytas vertybes 

Taip1 Taip4 Ne Ne Ne 

Švietimas ir mokymas, įskaitant kalbų 
mokymą ir pasirengimo veiksmus, kuriais 
palengvinamos galimybės įsidarbinti 

Ne Taip Iš dalies5 Taip Taip 

Veiksmai, kuriais siekiama skatinti įgalinimą ir 
sudaryti migrantams galimybes save išlaikyti Taip2 Taip4 Iš dalies6 Taip Iš dalies8 

Veiksmai, kuriais siekiama skatinti naudingus 
kontaktus ir konstruktyvų dialogą tarp 
migrantų ir priimančiosios visuomenės, ir 
veiksmai, kuriais skatinamas jų pripažinimas 
priimančiojoje visuomenėje 

Ne Taip Ne Taip Taip9 

Vienodos galimybės kreiptis ir gauti vienodus 
rezultatus tvarkant reikalus viešosiose 
tarnybose ir privačiose įmonėse, įskaitant šių 
tarnybų pritaikymą darbui su migrantais 

Taip1 Taip Taip7 Taip Ne 

Paramos gavėjų gebėjimų stiprinimas Taip3 Taip Taip Ne Ne 
Pastabos: 
1 (VP II) siekiant juos įtraukti į visuomenę. 
2 (VP II) siekiant juos įtraukti į visuomenę (be aktyvios darbo rinkos priemonių). 
3 Partnerių organizacijoms. 
4 Tuo atveju, jei šios priemonės įtrauktos į integruotas priemones, skirtas padėti prieglobsčio 

prašytojams integruotis į darbo rinką. 
5 Kadangi ERPF gali investuoti į socialinės infrastruktūros migrantams kūrimą ir (arba) 

atnaujinimą. 
6 Pavyzdžiui, pradedančiosios įmonės, mikroįmonės, parama savarankiškai veiklai. 
7 Investicijos į viešųjų paslaugų infrastruktūros plėtrą. 
8 Jei parama susijusi su pradedančiąja įmone. 
9 Pagal bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą (BIVP) (išskyrus infrastruktūrą). 
Šaltinis: Komisijos pranešimas „PMIF sinergija su kitomis ES finansavimo priemonėmis, susijusiomis 
su prieglobsčio prašytojų ir kitų migrantų priėmimu ir integracija“ ir Komisijos tarnybos. 
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Ekonomikos ir finansų komitetui „Gairės dėl stabilumo ir augimo pakte vertinamų su pabėgėliais 
susijusių biudžeto išlaidų“, Ares (2015) 4678008, 2015 10 29. 

43 Žr. konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas dėl 2016 m. ir 2017 m. 
https://ec.europa.eu/info/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-
specific-recommendations/2016-european_en. 

44 Europos semestras – ekonomikos politikos koordinavimo ciklas, kuris tęsiasi nuo lapkričio iki kitų 
metų liepos mėn. Juo siekiama užtikrinti, kad individualios valstybių narių pastangos būtų 
koordinuojamos ir sutelkiamos, siekiant norimo poveikio augimui. Komisija atlieka išsamią šalių 
ekonominių ir struktūrinių reformų programų analizę ir teikia konkrečiai šaliai skirtas 
rekomendacijas artimiausiems 12–18 mėnesių. Šias rekomendacijas svarsto ir formaliai priima 
Taryba, o jas tvirtina Europos Vadovų Taryba. Tokiu būdu valstybės narės gauna politinę 
konsultaciją prieš galutinai patvirtindamos savo nacionalinius biudžetus ateinantiems metams. 

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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45 Padėtis 2018 m. sausio mėn. 2015 m. spalio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas 

(ES) 2015/2248 dėl lankstumo priemonės mobilizavimo skubioms biudžeto priemonėms pagal 
Europos migracijos darbotvarkę (OL L 318, 2015 12 4, p. 36 ir 37), 2015 m. lapkričio 25 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2016/253 dėl lankstumo priemonės lėšų 
mobilizavimo skubioms biudžeto priemonėms, skirtoms pabėgėlių krizei spręsti, finansuoti 
(OL L 47, 2016 2 24, p. 6 ir 7), 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas 
(ES) 2017/342 dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo siekiant finansuoti skubias biudžeto 
priemones, skirtas tebesitęsiančiai migracijos, pabėgėlių ir saugumo krizei (OL L 50, 2017 2 28, 
p. 53 ir 54), 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2018/8 dėl 
lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo siekiant finansuoti skubias biudžeto priemones 
nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti (OL L 3, 
2018 1 6, p. 5 ir 6) ir 2017 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 
2018/51 dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo siekiant finansuoti Europos darnaus 
vystymosi fondą (OL L 7, 2018 1 12, p. 37 ir 38). 

46 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2017/339 dėl 
nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo 2016 m. ir 2016 m. gruodžio 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2017/344 dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų 
mobilizavimo 2017 m. 

47 https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions. 
48 2016 m. gruodžio 9 d. Tarybos ir valstybių narių vyriausybių atstovų išvados dėl ES teisėtai 

gyvenančių trečiųjų šalių piliečių integracijos, 15312/16. 
49 Įgūdžių nustatymo šabloną galima rasti www.ec.europa.eu/migrantskills. 
50 Remiantis 2017 m. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (FRA) ataskaita „Kartu ES. 

Migrantų ir jų palikuonių dalyvavimo skatinimas“, 2015 m. pabaigoje penkios valstybės narės 
neturėjo nacionalinės ar regioninės integracijos politikos. Kol kas dvi iš šių valstybių narių mūsų 
apklausos metu pranešė parengusios veiksmų planus. 

51 Taip pat žr. 2017 m. ES pagrindinių teisių agentūros (FRA) ataskaitą „Kartu ES. Migrantų ir jų 
palikuonių dalyvavimo skatinimas“. 

52 Europos ministrų konferencijos integracijos klausimais deklaracija, Saragosa, 2010 m. balandžio 
15 ir 16 d., patvirtinta Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos 2010 m. birželio 3 ir 4 d. 

53 Žr. Eurostato ataskaitą: „Saragosos bandomasis tyrimas. Imigrantų integracijos rodikliai“, 
2011 m. kovo mėn. ir Vidaus reikalų generalinio direktorato užsakyta ataskaita „ES imigrantų 
integracijos rodiklių naudojimas“, 2013 m. kovo mėn., Thomas Huddleston, Jan Niessen ir Jasper 
Dag Tjaden. 

54 ES darbo jėgos tyrimas (ES DJT) ir Europos Sąjungos statistiniai duomenys apie pajamas ir 
gyvenimo sąlygas (ES SPGS). 

55 Tai tolesnių veiksmų ataskaita dėl 2015 m. EBPO ataskaitos „2015 m. imigrantų integracijos 
rodikliai, įsikūrimas“, http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264234024-en. 

56 Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1851 (2016 6 14), kuriuo priimama darbo jėgos 
atrankinio tyrimo 2019–2021 m. ad hoc modulių programa (OL L 284, 2016 10 20, p. 1–4). 

57 Komisijos reglamentas (ES) Nr. 220/2010 (2010 3 16), kuriuo priimama darbo jėgos atrankinio 
tyrimo 2013–2015 m. ad hoc modulių programa (OL L 67, 2010 3 17, p. 1–3). 

58 MIPEX – ES projektas, bendrai finansuojamas PMIF ir parengtas Barselonos tarptautinių reikalų 
centro ir Migracijos politikos grupės. Juo vertinamas šalių gebėjimas migrantams užtikrinti 
judumą darbo rinkoje, šeimos susijungimą, švietimą, dalyvavimą politiniame gyvenime, 
nuolatinę gyvenamąją vietą, pilietybės įgijimą, sveikatos priežiūrą ir kovos su diskriminacija 

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
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politiką. Jis apima 167 politikos rodiklius. Išsamesnė informacija pateikiama: http://mipex.eu/. 

59 Vykdant ES miestų darbotvarkę, pradėtą įgyvendinti 2016 m. gegužės mėn., skatinamas valstybių 
narių, miestų, Europos Komisijos ir kitų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimas, siekiant 
išnaudoti visą potencialą ir miestų teritorijų įnašą. Darbotvarkėje siekiama ieškoti praktinių 
minčių ES teisės aktų temoms, finansavimui ir dalijimuisi žiniomis. Ją sudaro 12 prioritetinių 
temų, viena iš jų – „Migrantų ir pabėgėlių įtrauktis“. Ši tema nagrinėjama atsižvelgiant į su 
migrantų ir pabėgėlių įtrauktimi susijusią partnerystę, kuri apima miestus, valstybes nares ir 
Europos Sąjungos institucijas. Joje dėmesys sutelkiamas į vidutinės trukmės ir ilgalaikį požiūrį į 
migrantų ir pabėgėlių integraciją, susijusią su priėmimu ir sąveika su vietos bendruomenes, 
aprūpinimu būstu, darbu, švietimu ir pažeidžiamų grupių horizontaliuoju klausimu. Jos 
koordinatoriai – Amsterdamo miestas ir Komisijos migracijos ir vidaus reikalų generalinis 
direktoratas (bendrakoordinatorius). 

60 Žr. 7 veiksmą („Siekiant labiau įrodymais pagrįstų integracijos politikų miestuose: darbotvarkės 
nustatymas, lyginamųjų rodiklių nagrinėjimas ir gerosios praktikos perdavimo priemonių rinkinio 
sudarymas“), „Veiksmų planas. Su migrantų ir pabėgėlių įtrauktimi susijusi partnerystė“ 
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-
partnership-inclusion-migrants-and-refugees. 

61 Reglamento (ES) 514/2014 57 straipsnis. 
62 Duomenys pagrįsti 2017 m. PMIF įgyvendinimo ataskaita, kurią valstybės narės pateikė 2018 m. 

kovo mėn. 2018 m. balandžio 4 d. 2017 m. Graikijos įgyvendinimo ataskaitos nebuvo. Šių 
duomenų Komisija dar nėra patvirtinusi. 

63 Į skaičiavimą neįtrauktos 2 nacionalinės programos, kurios laikomos netinkamomis, kadangi 
teikiant ataskaitas dėl tikslų pasiekimo, jų vertės 10 kartų viršija nustatytus tikslus. 

64 Reglamento (ES) 1304/2013 I priedas (OL L 347, 2013 12 20, p. 470–486). 
65 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos bendrajam biudžetui 

taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, 
(ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) 
Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014, 
(ES) Nr. 652/2014 ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 541/2014/ES. 
COM(2016) 605 final, 2016 9 14. 

66 2016 m. lapkričio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1997 (OL L 308, 
2016 11 16, p. 5–7). 

67 Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 1255/2014 (2014 7 17), kuriuo, nustatant metinių ir 
galutinių įgyvendinimo ataskaitų turinį, įskaitant bendrų rodiklių sąrašą, papildomas Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 223/2014 dėl Europos pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims fondo, 5 konstatuojamoji dalis (OL L 337, 2014 11 25, p. 46–50). 

68 Žr. Audito Rūmų 2016 finansinių metų metinės biudžeto vykdymo ataskaitos 8.3 langelį. 
69 Reglamento (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 

ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo 
finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos, 14 straipsnio 2 dalies e punktas. 

70 Reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų 
reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos 
bendrosios nuostatos, 15 straipsnio 1 dalies b punktas ir 96 straipsnio 6 dalies a punktas. 

http://mipex.eu/
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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71 Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 22/2012. „Ar Europos integracijos fondas ir Europos 

pabėgėlių fondas veiksmingai prisideda prie trečiųjų šalių piliečių integracijos?“. 
72 „ESF ir EPLSAF skiriama parama prieglobsčio prašytojams“ ir „PMIF sinergija su kitomis ES 

finansavimo priemonėmis, susijusiomis su prieglobsčio prašytojų ir kitų migrantų priėmimu ir 
integracija“, 2015 m. 

73 Pavyzdžiui, 2017 m. kovo 29 d. Briuselyje DG HOME surengė informacinę dieną, skirtą 
valstybėms narėms bei regionų ir vietos lygmens subjektams. 

74 Pavyzdžiui, Komisija sukūrė ESF daugiašalį teminį su migrantais susijusį tinklą 
https://ec.europa.eu/esf/transnationality/forums/migrants 

75 Priemonių rinkinys dėl ES fondų, skirtų migrantų kilmės asmenų integracijai, naudojimo, 
Regioninės ir miestų politikos generalinis direktoratas, 2018 m. sausio mėn. Jį galima rasti: 
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 Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/207 (2016 10 3) dėl bendros stebėsenos ir 
vertinimo sistemos pagal Reglamentą (ES) Nr. 514/2014 (OL L 33, 2017 2 8, p. 1). 

77 Europos Sąjungos Taryba, Tarybos išvados dėl sinergijos ir supaprastinimo nustatant sanglaudos 
politiką po 2020 m. (657/17), priimtos per 3575-ąjį Tarybos bendrųjų reikalų posėdį 2017 m. 
lapkričio 15 d. 

78 Įskaitant Belgiją, kur trys regionai nurodė turintys koordinavimo įstaigą, o vienas – ne. 
79 Skaičiavimai pagrįsti Komisijos turima informacija apie paskirtas institucijas ir atitinkamas 

tarpines institucijas. Mes atsižvelgėme tik į tuos ES fondus, apie kurių naudojimą pranešė 
valstybės narės ir darėme prielaidą, kad visose esamose programose buvo atitinkamos 
priemonės. 

80 Žr. Audito Rūmų 2015 finansinių metų metinės biudžeto vykdymo ataskaitos 6.76 dalį 
(1 rekomendaciją) ir 2016 finansinių metų metinės biudžeto vykdymo ataskaitos 6.41 dalį 
(3 rekomendaciją). 

81 Žr., pavyzdžiui, 2016 m. rugpjūčio mėn. Komisijos galutinę ataskaitą „2007–2013 m. sanglaudos 
politikos programų ex post vertinimas, kurioje daugiausia dėmesio skiriama ERPF, ESF ir SF“ ir 
2017 m. liepos mėn. „Aukšto lygio grupės galutines išvadas ir rekomendacijas supaprastinimo 
klausimais po 2020 m.“ 

82 Žr. Miestų darbotvarkės „Partnerystė migrantų ir pabėgėlių įtraukties srityje“, veiksmų plano 
4 veiksmą („Daugiau galimybių miestams gauti su integracija į ES susijusį finansavimą“) 
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-
partnership-inclusion-migrants-and-refugees. 

83 Europos migracijos tinklas „Prieglobsčio ir migracijos žodynėlis 3.0“, 2014 m. spalio mėn. 
84 1951 m. liepos 28 d. „Ženevos konvencija“dėl pabėgėlių statuso su pakeitimais, padarytais 

1967 m. sausio 31 d. Niujorko protokolu. 
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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