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KOPSAVILKUMS PAR GALVENAJĀM PROBLĒMĀM SAISTĪBĀ AR MIGRANTU EFEKTĪVU 

INTEGRĀCIJU 

I. Šis informatīvais apskats nav revīzijas ziņojums. Tajā ir apkopota no dažādiem avotiem 

ievākta informācija, kas dažos gadījumos jau ir publiski pieejama, bet dažos gadījumos mēs 

to ievācām paši. Informatīvajā apskatā ir aprakstīta ES rīcība to personu integrācijas 

atbalstam, kuras likumīgi dzīvo Eiropas Savienībā, bet nav ES pilsoņi (ir “migranti”). To darot, 

mēs konstatējām vairākas būtiskas problēmas saistībā ar šo personu integrāciju. 

II. Nesenais to cilvēku skaita pieaugums, kuri lūdz aizsardzību ES teritorijā, ir aktualizējis 

ES migrācijas politiku. Šā migrantu pieplūduma ilgtermiņa ietekme ir atkarīga no tā, cik labi 

viņi ir integrējušies. Migrantu integrācija ir galvenokārt dalībvalstu atbildība, bet pēdējos 

20 gados svarīga loma ir bijusi Eiropas Savienībai, kas sniedz atbalstu un stimulus 

dalībvalstīm. Papildus zināšanu un labas prakses apmaiņai un savstarpējas mācīšanās un 

sadarbības programmām Eiropas Savienība veicina ES finansējuma izmantošanu un 

nodrošina regulējumu migrācijas un diskriminācijas novēršanas politikas izstrādei (1.–

17. punkts). 

III. Migrācija un integrācija ir savstarpēji cieši saistītas. Spēkā esošās ES direktīvas par 

migrāciju ietver obligātos ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus, kā arī tiesības uz 

vienlīdzīgu attieksmi. Šīs direktīvas transponējot valsts tiesību aktos, dalībvalstis izmanto 

zināmu rīcības brīvību, tāpēc migrantiem piemērotie noteikumi visās dalībvalstīs nav vienādi. 

Šo atšķirību dēļ migranti, tostarp patvēruma meklētāji un bēgļi, no vienas valsts dodas uz 

citu, aizkavējot integrācijas procesa sākumu. Integrāciju ietekmē arī tas, ka pieteikumu 

izskatīšanai dažkārt ir vajadzīgs ilgs laiks (18.–21. punkts). 

1. problēma. Integrācijas procesa sākuma mazāka aizkavēšana 

IV. Neraugoties uz spēkā esošajiem ES tiesību aktiem, kas veicina vienlīdzīgas tiesības un 

nediskriminēšanu, cilvēku ieceļošana no trešām valstīm turpina izraisīt negatīvas sajūtas 

daudziem eiropiešiem. Dažās dalībvalstīs tam ir negatīva ietekme uz migrantu integrāciju 

(22. un 23. punkts). 
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2. problēma. Vienlīdzīgu tiesību un nediskriminēšanas garantēšana 

V. Reaģējot uz pieaugošo migrācijas plūsmu, ES budžetā, sākot ar 2015. gadu, tika 

mobilizēti vairāk nekā 5 miljardi EUR kā papildu finansējums migrācijas jomā. Tomēr 

dalībvalstis paziņoja, ka tām ir vajadzīga papildu summa aptuveni 450 miljonu EUR apmērā, 

lai atbilstoši Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda darbības jomai risinātu migrantu 

integrācijas vajadzības. Komisija norādīja, ka vajadzības tiks regulāri novērtētas ikgadējo 

budžeta procedūru kontekstā (32.–34. punkts). 

3. problēma. Vajadzību un finansējuma pamatota novērtēšana  

VI. Turklāt Komisija pastiprināja atbalstu dalībvalstu centieniem uzlabot migrantu 

integrāciju. 2016. gadā tā izstrādāja rīcības plānu integrācijas jomā ar 52 pasākumiem, kas 

veicami ES līmenī. Par rīcības plāna īstenošanu Komisija 2018. gadā ziņos Parlamentam un 

Padomei. Līdz 2017. gada decembrim nebija pabeigti 23 pasākumi. Dalībvalstis tiek arī 

mudinātas izstrādāt īpašus pasākumus noteiktās jomās. Komisija norādīja, ka, tā kā šie 

pasākumi tika formulēti kā ieteikumi dalībvalstīm un attiecas uz to kompetenci, Komisija tos 

neuzrauga (35. un 36. punkts). 

4. problēma. Dalībvalstu apņemšanās īstenot Rīcības plānu 

VII. Lielākā daļa dalībvalstu ir ieviesušas integrācijas politiku saskaņā ar dažādiem politikas 

satvariem. Ne visas migrantu grupas ir sistemātiski ietvertas šajā politikā, un ne visas 

integrācijas jomas vienmēr ir ņemtas vērā. Dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu ziņojumos ir 

konstatētas nepilnības integrācijas politikas izstrādē un īstenošanā (40.–42. punkts). 

5. problēma. Visu migrantu atbalsts visos attiecīgajos politikas virzienos  

VIII. Vairumam dalībvalstu nav pilnīga pārskata par atbalstīto migrantu skaitu un/vai 

migrācijas pasākumiem izlietoto summu. Lai izprastu integrāciju Eiropas Savienībā, 

progresīvs rīks ir ES līmenī izstrādātais vienotu pamatrādītāju kopums (t. s. Saragosas 

rādītāji), bet ne visas dalībvalstis tos izmanto, un saskaņā ar Komisijas informāciju šiem 

rādītājiem ir daži ierobežojumi. Valstu līmenī konstatētas dažādas nepilnības uzraudzībā. 

ERAF regulas pašreizējās pārskatīšanas kontekstā Komisija ierosina izveidot īpašus rādītājus 

šim fondam. Tas var veicināt uz pierādījumiem balstītas politikas veidošanu (43.–47. punkts). 
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6. problēma. Efektīva integrācijas rezultātu uzraudzība, lai mērītu progresu un vajadzības 

gadījumā pielāgotu politiku 

IX. Dažādi ES fondi var finansēt tā paša veida darbību tai pašai mērķgrupai. Lai 

nodrošinātu koordināciju un sinerģiju starp ES fondiem, ES līmenī pastāv dažādi mehānismi 

un instrumenti, no kuriem vairākus izveidoja Komisija. Visbeidzot, dalībvalstis atbild par 

efektīvu koordinācijas mehānismu ieviešanu. Vairāk nekā 400 dažādu struktūru ir iesaistītas 

migrantu integrācijas pasākumu pārvaldībā dalībvalstīs. Vairumam dalībvalstu ir 

koordinācijas struktūra, bet ieviestajos koordinācijas mehānismos ir vērojamas nepilnības 

(48.–54. punkts). 

7. problēma. Efektīva finansējuma koordinācija ES un valstu līmenī 
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IEVADS 

Migranti 

Leila ir tikko ieradusies Eiropas Savienībā. Viņa stāv rindā uz pasu kontroli, vienā rokā turot 
vīzu, bet otrā — savu bērnu. Viņa ir atbraukusi, lai piebiedrotos vīram, kurš uz ES migrēja 
agrāk. Viņš ir algots darbinieks un jau domā par sava uzņēmuma izveidi. Leila nerunā ne 
vārda vietējā valodā, bet ir optimistiski noskaņota par savas ģimenes nākotni. 

1. Leila ir izdomāta persona, bet tādu kā viņa ir vairāk nekā 21 miljons cilvēku, kas likumīgi 

dzīvo ES teritorijā un nav ES pilsoņi. Tas nozīmē, ka aptuveni 4 % no ES iedzīvotājiem ir 

ES likumīgi dzīvojoši migranti no trešām valstīm (sk. 1. attēlu). Katru gadu daļa no viņiem 

kļūst par ES pilsoņiem. Laikposmā no 2013. līdz 2016. gadam aptuveni 3,2 miljoni migrantu 

no trešām valstīm ieguva pilsonību kādā no ES dalībvalstīm. Ņemot vērā arī otrās paaudzes 

migrantus, gandrīz 18 % ES iedzīvotāju ir migrantu izcelsme1. 

1. attēls. 2017. gadā aptuveni 4 % no ES iedzīvotājiem bija ES likumīgi dzīvojoši migranti no 
trešām valstīm 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Eurostat 2018. gada marta datiem. 

2. Šajā informatīvajā apskatā visas personas, kas likumīgi dzīvo Eiropas Savienībā, bet nav 

ES pilsoņi, tostarp patvēruma meklētāji un bēgļi, ir sauktas par “migrantiem”. ES tiesību 

aktos visi migranti tiek saukti par “trešo valstu valstspiederīgajiem”. Migrantu kopējā 

kategorija ietver dažādas personu grupas (sk. 2. attēlu) ar dažādām tiesībām, vajadzībām un 

pienākumiem. Šajā informatīvajā apskatā nav aplūkotas personas, kas Eiropas Savienībā 

uzturas nelikumīgi. Sīkāka informācija par izmantotajiem terminiem ir sniegta I pielikumā. 

2014 2015 2016

19,5 miljoni 19,9 miljoni 20,9 miljoni 

+ 1,71% + 5,03%

2017

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

+ 3,76%

21,7 miljoni

4,23 %
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2. attēls. Migranti no trešām valstīm 

 
Avots: ERP. 

3. ES vienmēr ir bijusi pakļauta migrācijas plūsmām, bet nesenais un būtiskais to personu 

skaita pieaugums, kas meklē patvērumu Eiropas Savienībā (proti, viena no migrantu 

grupām), aktualizēja steidzamo vajadzību efektīvāk risināt migrācijas jautājumu. Četru gadu 

laikposmā no 2014. līdz 2017. gadam patvēruma pieteikumu ES pirmo reizi iesniedza 

gandrīz 3,7 miljoni personu, kas ir trīs reizes vairāk nekā iepriekšējos četros gados. Aptuveni 

pusei no tām tika piešķirta aizsardzība (sk. 3. attēlu). 

3. attēls. 2014.–2017. gadā pirmreizējie patvēruma pieteikumi trīskāršojās, bet aizsardzību 
piešķīra mazāk nekā pusei  

 
Piezīme. Pirmreizējie patvēruma pieteikumi ir starptautiskās aizsardzības pieprasījumi, kas pirmo reizi 
iesniegti attiecīgajā dalībvalstī. Visi pozitīvie lēmumi par patvēruma pieteikumiem ir visi lēmumi, ar 
kuriem piešķirta aizsardzība, neatkarīgi no procedūras posma (t. i., gan pirmās instances lēmumi, gan 
apelācijas lēmumi) un neatkarīgi no laika, kad patvēruma pieteikums iesniegts. Pēc tam, kad ir 
pieņemts pozitīvs lēmums, attiecīgās personas vairs nav patvēruma meklētāji, bet gan bēgļi vai citas 
aizsardzībā esošas personas 

Avots: ERP, pamatojoties uz Eurostat 2018. gada marta datiem. 

Personas, kas 
uzturas nelikumīgi

Šajā informatīvajā 
paziņojumā nav 

aplūkotas 

Personas, kas migrē 
nodarbinātības, 

ģimenes 
atkalapvienošanās, 

mācību vai 
pētniecības nolūkā 

“MIGRANTI”
(tostarp bezvalstnieki)

Personas, kas lūdz 
aizsardzību: 
patvēruma 
meklētājs/ 
pieteikuma 
iesniedzējs

Personas, kurām 
piešķirta 

aizsardzība: bēgļi, 
personas ar 

alternatīvās vai 
humānās 

aizsardzības statusu

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pirmreizējie patvēruma pieteikumi Pozitīvie lēmumi par patvērumu

+ 123 %

- 4 %

+ 46 %

+ 113 %

+ 46 %

- 46 %

- 35 %

+ 73%
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4. 2016. gadā lielākā daļa migrantu, kuri likumīgi uzturējās ES, bija tādi cilvēki kā Leila, kas 

Eiropas Savienībā ieradās, lai būtu kopā ar ģimeni (39 %), vai veica apmaksātas darbības — 

algotu vai pētniecisku darbu (16 %). Vēl 6 % studēja. Tikai 6 % bija bēgļi un citas starptautiskā 

aizsardzībā esošas personas. Attiecībā uz 33 % migrantu informācija par migrācijas iemeslu 

nav pieejama2. 

5. Migranti ir apmetušies uz dzīvi visā ES, bet piecas dalībvalstis (Vācija, Spānija, Francija, 

Itālija un Apvienotā Karaliste) uzņem aptuveni 77 % no visiem migrantiem. Tādējādi šajās 

valstīs migrantu skaits ir aptuveni 5 % no iedzīvotāju skaita. II pielikumā ir sniegta sīkāka 

informācija par migrantu sadalījumu ES. Visvairāk Eiropas Savienībā ir migrantu no Turcijas, 

Marokas, Ukrainas un Ķīnas; tie kopā veido 31 % no visiem migrantiem, kas ES dzīvoja 

2016. gadā2. Eiropas Savienībā dzīvo migranti no pavisam 174 dažādām valstīm. 

Integrācija 

Leilai viss bija jauns. Viņa rada atbalstu vietējā informācijas centrā, kas sniedza konsultācijas 
nesen ieceļojušiem migrantiem. Viņa bija ieguvusi zināmu izglītību un nolēma piedalīties 
kādā no piedāvātajām apmācībām. Viņa sāka apmeklēt valodas kursus un ieguva dažus 
draugus. Viņas bērns tika uzņemts vietējā skolā. 

Sākumā viņai vajadzēja kādu, kas tulko. Reiz kāds brīvprātīgais no NVO viņu pavadīja pie 
ārsta, lai atvieglotu saziņu. Ar laiku viņa iemācījās vietējo valodu un pieteicās mācību 
programmai, lai uzlabotu kvalifikāciju. Viņai bija piekļuve darba tirgum, bet joprojām nebija 
darba. 

Pēc vairākiem gadiem, labi integrējusies darba tirgū, Leila nolēma dot savu ieguldījumu 
sabiedrībai. Tagad viņa ir brīvprātīgā kādā NVO, konsultējot cilvēkus, kas tikko ieceļojuši, un 
sniedzot tulkošanas un kultūras starpniecības pakalpojumus tiem, kuriem tie vajadzīgi. Viņas 
bērns jau ir izaudzis; tagad viņam ir sava ģimene un darbs. 

6. Integrācija ir migrācijas procesa daļa (sk. 4. attēlu). Lai pārvaldītu migrāciju, 

ES sadarbojas ar trešām valstīm, vēršoties pret migrācijas pamatcēloņiem, izklāsta obligātos 

ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus migrantiem, lai viņi varētu likumīgi uzturēties 

Eiropas Savienībā, nosaka drošības un robežkontroles pasākumus un atbalsta migrantu 

integrācijas politiku dalībvalstīs. Pētījumi rāda, ka migrantu labāka integrācija ilgtermiņā 

sniedz lielākus ekonomiskos, sociālos un fiskālos ieguvumus valstij, kurā tie apmetušies3. 
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4. attēls. Integrācija ir migrācijas procesa daļa 

 
Avots: ERP. 

7. Migrantu integrācijai var būt vajadzīga rīcība daudzās jomās, tostarp, piemēram, 

izglītības, nodarbinātības, mājokļu, veselības un kultūras jomā. Integrācijas politikas 

veidotājiem ir jāsaprot, kā integrācija tiks īstenota (piemēram, kas būs mērķgrupa, kādi 

pasākumi jāīsteno un kā novērtēt to ietekmi). Tāpēc integrācijas jēdziena izpratne dažādās 

valstīs atšķiras. Lai gan oficiālas definīcijas ES līmenī nav, Padome 2004. gadā izstrādāja 

11 kopējos pamatprincipus imigrantu integrācijas politikai. Šajos principos integrācija ir 

definēta kā “dinamisks, ilgstošs un nepārtraukts savstarpējas pielāgošanās divvirzienu 

process”4, t. i., sociāls process, kurā iesaistīti gan migranti, gan arī uzņēmējvalsts sabiedrība 

(sk. 5. attēlu). 

5. attēls. Migrantu integrācijas kopējie pamatprincipi 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Padomes 2004. gada secinājumiem par imigrantu integrācijas politiku ES 

PIE ES 
ROBEŽĀM

Drošība un 
robežkontrole

ĀRPUS 
ES 

ROBEŽĀM

Sadarbība ar 
trešām valstīm

EIROPAS 
SAVIENĪBĀ

INTEGRĀCIJA

MIGRĀCIJA

Uzņemšana

EIROPAS 
SAVIENĪBĀ

2. ES vērtību 
ievērošana

4. Uzņēmējvalsts valodas 
prasme un zināšanas par tās 

vēsturi un institucionālo 
struktūru 

1. Dinamisks 
divvirzienu process

6. Piekļuve precēm un 
pakalpojumiem kā ES 

pilsoņiem

8. Kultūras un reliģiskās 
prakses aizsardzība

7. Mijiedarbība ar 
ES pilsoņiem

10. Politikas integrēšana

11. Uzraudzība un novērtēšana

5. Izglītība

9. Līdzdalība 
demokrātiskajā procesā

3. Nodarbinātība 

INTEGRĀCIJA
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8. 1. izcēlumā ir sniegti ilustratīvi piemēri projektiem, kas ar ES finansējumu izstrādāti 

dalībvalstīs dažādās integrācijas jomās. 

1. izcēlums. Piemēri ES atbalstītiem integrācijas projektiem, kas vērsti uz migrantiem ES dalībvalstīs 

Nodarbinātība Stažēšanās veicināšana starptautiskās aizsardzības saņēmējiem kādā ražošanas 
apvienībā, lai uzlabotu migrantu profesionālās prasmes un palīdzētu viņiem 
iekārtoties darbā. 

Izglītība Valodas apmācības nodrošināšana migrantiem papildus regulārajam skolas 
apmeklējumam; projekts bija vērsts uz pieaugošo skaitu migrantu, kuri iestājas 
valsts skolās un kuriem bieži vien nav valsts valodas zināšanu. 

Profesionālā 
izglītība 

Profesionālās izglītības nodrošināšana cilvēkiem ar migrantu izcelsmi; projekta 
mērķis bija uzlabot dalībnieku valodas prasmi, tostarp ar darbu saistīto tehnisko 
vārdu krājumu, to apvienojot ar turpmākas profesionālās izglītības aspektiem. 

Mājoklis Mājokļa pieejamības veicināšana starptautiskās aizsardzības saņēmējiem kā daļa no 
plašāka projekta, kas sniedz vairākus pakalpojumus šai mērķgrupai. 

Veselība Rokasgrāmatas izstrāde, lai atvieglotu saziņu starp pacientiem, kuri nepārvalda 
uzņemošās dalībvalsts valodu, un veselības aprūpes darbiniekiem. 

Sociālā 
iekļaušana 

Semināri, kuru mērķis bija veicināt tiešu sadarbību starp sabiedrību un personām, 
kurām piešķirts patvērums; projekts ietvēra pasākumu organizēšanu, sociālo 
prasmju attīstību un brīvā laika nodarbes. 

Avots: ERP aptauja. 

9. Atšķirība starp migrantu un ES pilsoņu rādītājiem nodarbinātības, izglītības, sociālās 

iekļaušanas un aktīva pilsoniskuma jomā skaidri parāda vajadzību pēc efektīvas integrācijas 

politikas (sk. 6. attēlu). 

6. attēls. Atsevišķu rādītāju dinamika (%) 
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Avots: ERP, pamatojoties uz Eurostat 2018. gada marta datiem. 

Šā informatīvā apskata mērķis un pieeja 

10. Šis informatīvais apskats nav revīzijas ziņojums, bet tajā ir izklāstīta ES rīcība migrantu 

integrācijas atbalstam. Pirmajā daļā mēs aprakstām darbības, ko ES iestādes pēdējos 

20 gados ir veikušas integrācijas jomā, īpašu uzmanību pievēršot iniciatīvām, kas īstenotas, 

reaģējot uz migrācijas plūsmu pieaugumu pēdējos gados. Otrajā daļā mēs sniedzam pārskatu 

par dalībvalstīs īstenoto integrācijas politiku un pētām ES iniciatīvu lomu šīs politikas 

veidošanā. 

11. Visā dokumentā mēs uzsveram galvenās augsta līmeņa problēmas saistībā ar migrantu 

efektīvu integrāciju, ar kurām saskaras visa Eiropas Savienība (sk. 2. punktu). Mēs 

neanalizējam nelikumīgo migrāciju, robežkontroli un patvēruma pieprasījumu apstrādi. Mēs 

koncentrējamies uz finanšu līdzekļiem, ko Komisija pārvalda kopā ar dalībvalstīm, jo tās ir 

lielākās ES summas, kas pieejamas migrantu integrācijas pasākumiem. 

12. Šajā informatīvajā apskatā sniegtie fakti ir pamatoti ar šādiem avotiem: 

- pārrunas ar Komisijas personālu, divu ES aģentūru (Pamattiesību aģentūras un Eiropas 

Patvēruma atbalsta biroja) un citu organizāciju (Starptautiskās Migrācijas organizācijas, 

Migrācijas politikas darba grupas, ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos un Sarkanā 

Krusta) darbiniekiem; 
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- dalībvalstu (un Norvēģijas) aptauja, kas veikta ar Eiropas integrācijas tīkla (EIT) atbalstu5. 

Mēs saņēmām 32 atbildes6. Jautājumi un saņemtās atbildes ir sniegti III pielikumā; 

- 44 ziņojumu analīze7 no 22 dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu (ARI) iesniegtajiem 

ziņojumiem par darbu, kas attiecīgajā valstī kopš 2011. gada paveikts integrācijas jomā. 

Pārējās sešas dalībvalstis minētajā laikposmā nekādu darbu šajā jomā neveica; 

- mūsu iepriekšējās revīzijas par “karsto punktu pieeju”8, Eiropas Bēgļu fondu un Eiropas 

Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fondu9 un par Patvēruma, migrācijas un 

integrācijas fondu (AMIF)10; 

- pārskats par darbības aspektiem, par ko visas 28 dalībvalstis ziņojušas AMIF 2016. gada 

īstenošanas ziņojumos un AMIF starpposma novērtējumos, kā arī Eiropas atbalsta fonda 

vistrūcīgākajām personām (FEAD) 2016. gada īstenošanas ziņojumos; 

- daudzas publikācijas par šo tematu, tostarp ES dokumenti un Eiropas migrācijas tīkla 

(EMT)11 publikācijas. 

13. Komisijai tika dota iespēja sniegt komentārus par šā apskata projektu. 

ES VEICINA UN ATBALSTA MIGRANTU INTEGRĀCIJU 

14. Šajā informatīvā apskata daļā mēs pārskatām galvenos instrumentus un iniciatīvas, ko 

gadu gaitā ir izstrādājusi Komisija. Mēs arī analizējam, kā ES migrācijas un diskriminācijas 

novēršanas politika var ietekmēt integrācijas politiku, pētām ES fondu lomu un aprakstām 

darbības, ko ES ir nesen veikusi, lai veicinātu migrantu integrāciju. 

ES atbalsts dalībvalstīm gandrīz 20 gadu garumā 

15. Ar 2009. gada Lisabonas līgumu (“Līgumu”) tika noteikts jauns ES politikas satvars 

migrantu integrācijai, pirmo reizi nodrošinot skaidru juridisko pamatu ES veicināšanas un 

atbalsta iniciatīvām šajā jomā12. Tomēr galvenā atbildība par integrācijas politiku joprojām 

ir dalībvalstīm. Izmaiņas Līgumā sekoja agrākajai ES sadarbībai integrācijas jomā un 

iniciatīvām, ko ES izstrādāja kopš 1999. gada, izmantojot Amsterdamas līgumu13 un 

Tamperes programmu14. Kopš tā laika Padome, Eiropas Parlaments un Komisija ir pieņēmuši 

vairākus nesaistošus paziņojumus un iniciatīvas integrācijas jomā. 
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16. Pašreizējais ES regulējums migrantu integrācijas jomā ir balstīts uz trim galvenajiem 

dokumentiem: 

- “Kopējie pamatprincipi imigrantu integrācijas politikai” (7. punkts), ko Padome 

izstrādāja 2004. gadā, Eiropas Parlaments atgādināja 2013. gadā15 un Padome vēlreiz 

apstiprināja 2014. gadā16, ir pamats ES politikas sadarbībai migrantu integrācijas jomā 

un ietver 11 nesaistošus principus, uz kuru pamata dalībvalstis var novērtēt savus 

centienus (sk. 5. attēlu); 

- Komisijas 2011. gada “Eiropas programmā trešo valstu pilsoņu integrācijai”17 ir 

izklāstīti migrantu integrācijas problēmjautājumi un ierosinātas Komisijas un dalībvalstu 

rīcības jomas integrācijas politikas veicināšanai; 

- Komisijas 2016. gada jūnija “Rīcības plānā trešo valstu valstspiederīgo integrācijai” ir 

sniegts visaptverošs satvars, lai atbalstītu dalībvalstu centienus, tām izstrādājot un 

stiprinot savu integrācijas politiku18. 

17. Turklāt ES ir veikusi pasākumus, lai veicinātu informācijas un paraugprakses apmaiņu, 

izveidojot tādus Eiropas tīklus kā EIT, attīstot ES sadarbību un standartizētā veidā darot 

pieejamu informāciju par šo tematu (piemēram, izstrādājot integrācijas rokasgrāmatas19, 

Eiropas Integrācijas tīmekļa vietni20 un vienotu rādītāju kopumu — t. s. Saragosas rādītājus, 

sk. 43. punktu). Izstrādātās iniciatīvas un instrumenti hronoloģiskā secībā ir norādīti 

IV pielikumā. Šie instrumenti palīdz dalībvalstīm novērtēt, izstrādāt, uzraudzīt un izvērtēt 

savu valsts regulējumu integrācijas jomā. 

ES migrācijas politikai ir ietekme uz valstu integrācijas politiku 

18. Ņemot vērā ES kopējo migrācijas politiku, kas izklāstīta Līgumā (15. punkts), ES izstrādā 

vienotus migrācijas un vīzu noteikumus migrantiem (attiecīgos tiesību aktus 

sk. V pielikumā). 2018. gada martā divos ES direktīvu kopumos tika nodalīti migranti, kas 

pārvietojas, izmantojot atzītus un atļautus kanālus (likumīga migrācija), un migranti, kas lūdz 

aizsardzību vai nu pie ES robežām (patvērums), vai arī no trešām valstīm (pārmitināšana). 

Līdz ar to ir dažādi kanāli, ko migranti varētu izmantot, lai apmestos uz dzīvi ES (sk. 7. attēlu). 
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7. attēls. Migranti var izmantot dažādus migrācijas kanālus, lai uzturētos ES 

 
Avots: ERP. 

19. Migrācijas direktīvās ir noteikti obligātie ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumi 

migrantiem ES, no kuriem vairāki ir būtiski to veiksmīgai integrācijai, piemēram, tiesības uz 

ģimenes atkalapvienošanos un piekļuvi darba tirgum, izglītībai vai sociālajai labklājībai. 

Atkarībā no izmantotā migrācijas kanāla un uzturēšanās nolūka (piemēram, bēglis, augsti 

kvalificēts darbinieks, ģimenes loceklis, students u. c.) migrantiem piemēro atšķirīgus 

nosacījumus. 2018. gada martā spēkā esošos nosacījumus visām 25 dalībvalstīm, kuras 

piemēro ES noteikumus21, sk. VI pielikumā. 2018. gada martā tiesību akti tika pārskatīti 

(sk. V pielikumu). Komisijas ierosinātās galvenās izmaiņas integrācijas jautājumos attiecas uz 

maksimālā gaidīšanas laika, pirms patvēruma meklētāji var piekļūt nodarbinātībai, 

samazināšanu no deviņiem līdz sešiem mēnešiem. 
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20. Atbildība par ES migrācijas tiesību aktu īstenošanu ir dalībvalstīm, kurām ES direktīvas ir 

jātransponē valsts tiesību aktos. Šo transponēšanu uzrauga Komisija. Tā kā dalībvalstīm šajā 

procesā ir zināma rīcības brīvība, migrantiem piemērojamie noteikumi visās ES dalībvalstīs 

nav vienādi. Šo atšķirību piemēri ir sniegti vairākās publikācijās22. 

21. Šī atšķirība migrantiem piemērotajos valstu noteikumos ir viens no faktoriem, kas varētu 

motivēt migrantus, tostarp bēgļus un patvēruma meklētājus, no valsts, kurā viņi ieradās 

vispirms, doties uz citu valsti23. 2016. gadā 30 % patvēruma meklētāju bija iepriekš iesnieguši 

pieteikumu citā dalībvalstī24. Tas aizkavē integrācijas procesa sākumu un var samazināt šo 

migrantu integrācijas efektivitāti, tā kā jo agrāk sākas integrācija, jo lielāka iespēja, ka tā 

būs veiksmīga25. Vēl viens kavējošs faktors ir pieteikumu izskatīšanas laiks. Septiņos ARI 

ziņojumos (par piecām dalībvalstīm) tas bija raksturots kā ilgs. Mūsu ziņojumā par Komisijas 

karsto punktu pieeju26 mēs arī secinājām, ka procedūras pēc migranta ierašanās un 

reģistrēšanas (patvērums, pārcelšana un atgriešanās), kuras tika veiktas revīzijas laikā, bieži 

vien bija lēnas un pakļautas vairākiem šķēršļiem. 

1. problēma. Integrācijas procesa sākuma mazāka aizkavēšana  
Jo agrāk sākas integrācija, jo lielāka iespēja, ka tā būs veiksmīga. Faktori, kas aizkavē 
integrācijas procesa sākumu (piemēram, ja migranti pārceļas uz citu ES dalībvalsti, jo valstu 
noteikumi attiecībā uz ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem atšķiras, vai ir ilgs 
pieteikumu izskatīšanas periods), var ietekmēt migrantu efektīvu integrāciju sabiedrībā. 

Migrantu integrācijai būtiski svarīgas ir vienlīdzīgas tiesības un nediskriminēšana 

Čens pēdējos četrus gadus studēja Eiropas Savienībā un beigās saņēma diplomu. Tagad 
viņam ir draudzene, un viņš vēlas šeit apmesties uz dzīvi. Viņš jau diezgan labi zina valodu, 
bet nevar atrast darbu: vai nu viņu neaicina uz intervijām, vai arī piedāvā darbu, kurā 
acīmredzami nav vajadzīga viņa labā kvalifikācija. Čens sāk izjust diskrimināciju. 

22. Vienlīdzīgas tiesības un nediskriminēšana ir svarīgi faktori, kas palīdz migrantiem 

veiksmīgi integrēties27. Mūsu aptaujā četras dalībvalstis atzina, ka uzņēmējvalsts iedzīvotāju 

attieksmei pret migrantiem ir negatīva ietekme uz integrāciju. ES tiesību akti nodrošina 

diskriminācijas novēršanas regulējumu, kas ietverts Līgumā28, ES Pamattiesību hartā un 

ES sekundārajos tiesību aktos29. ES tiesību aktos migrācijas jomā arī ir paredzēti noteikumi 

par vienlīdzīgu attieksmi pret migrantiem, bet dalībvalstīs tos piemēro atšķirīgi30. Valsts 

līmenī lielākā daļa dalībvalstu veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka migranti netiek 
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diskriminēti: sešas dalībvalstis nesen pieņēma tiesību aktus un vēl četras pieņēma valsts 

rīcības plānu un/vai stratēģiju. Turklāt deviņas dalībvalstis uzsāka kampaņas un informētības 

veicināšanas pasākumus, lai novērstu diskrimināciju31. ES Pamattiesību aģentūra sniedz 

palīdzību dalībvalstīm pamattiesību jomā, piemēram, par to, kā apkarot pret migrantiem 

vērsto naidu. 

23. Eirobarometra 2015. gada aptaujā par diskrimināciju Eiropas Savienībā32 noskaidrojās, 

ka “diskrimināciju etniskās izcelsmes dēļ uzskata par izplatītāko diskriminācijas veidu Eiropas 

Savienībā”, un Eirobarometra 2017. gada pavasara standartaptaujā33 tika minēts arī tas, ka 

cilvēku ieceļošana no trešām valstīm izraisa negatīvas sajūtas lielākajai daļai eiropiešu 

(54 %). Komisija norādīja, ka “uzdevums ir palielināt informētību par jau pieejamo 

aizsardzību [vienlīdzīgu tiesību jomā] un uzlabot [vienlīdzības] direktīvu praktisko īstenošanu 

un piemērošanu”34. Eiropas Parlaments atgādināja par plašsaziņas līdzekļu nozīmi, tiem 

veidojot sabiedrisko domu par imigrāciju un migrantu integrāciju35. 

2. problēma. Vienlīdzīgu tiesību un nediskriminēšanas garantēšana  
Vienlīdzīgas tiesības un nediskriminēšana ir svarīgi faktori, kas palīdz migrantiem veiksmīgi 
integrēties. Neefektīva diskriminācijas novēršanas politika, kas vērsta pret migrantiem, 
varētu kavēt to veiksmīgu integrāciju sabiedrībā. 

Migrantu integrācijā tiek izmantoti ES fondi 

24. Faktiskie integrācijas izdevumi nav zināmi, jo datus par tiem reģistrē tikai AMIF. 

ES budžetā migrantu integrācijai paredzēto rīcību var finansēt, izmantojot vairākus 

ES fondus. 8. attēlā ir uzskaitīti 2014.–2020. gada plānošanas periodam svarīgākie finanšu 

avoti, ko izmanto migrantu integrācijai un citiem mērķiem. Kopā šie līdzekļi ir 

128 miljardi EUR, bet tā ir tikai teorētiska summa, ja visus šos līdzekļus izmantotu tikai 

migrantu integrācijai.  
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8. attēls. Pārskats par migrantu integrācijas atbalstam svarīgākajiem ES fondiem 
 

ES fonds 
Pieejamie 
līdzekļi1 
(miljoni 

EUR) 

Dalībvalstu 
skaits, kuras 

izmanto fondu4 

Kādiem 
migrantiem 
paredzēts 

Integrācijas pasākumi 

 AMIF 8842 27 Visiem, kas 
uzturas likumīgi 

Konsultācijas, izglītība 
un apmācība  Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds  

Veicina migrācijas plūsmu efektīvu pārvaldību 
 ESF/JNI 85 4553 20 Tiem, kas var 

likumīgi 
piedalīties darba 

tirgū vai ir 
nepilngadīgi5 

Izglītība un apmācība, kā 
arī pasākumi, lai 

atvieglotu piekļuvi darba 
tirgum 

 Eiropas Sociālais fonds / Jaunatnes nodarbinātības 
iniciatīva 
Veicina nodarbinātību, izglītību un sociālo 
iekļaušanu 

 ERAF 21 9063 4 Tieši paredzēts 
nav 

Izglītība, sociālā joma, 
veselība un mājokļu 

infrastruktūra  Eiropas Reģionālās attīstības fonds 
Stiprina ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju 

 ELFLA 15 2183 3 Tieši paredzēts 
nav 

Palīdzība mājokļa, 
veselības aprūpes, 

izglītības un 
nodarbinātības jomā 

 Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 
Veicina ilgtspējīgu lauku attīstību 

 EJZF 5813 0 
Tieši paredzēts 

nav 
Profesionālā apmācība 

un atbalsts 
jaunuzņēmumiem 

 Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds 
Veicina zvejniecības un akvakultūras teritoriju 
līdzsvarotu attīstību 

 
FEAD 3 814 4 

Kā noteikušas 
dalībvalstis 

Pārtikas nodrošinājuma, 
pamata palīdzības un 
sociālās iekļaušanas 

darbības ārpus aktīviem 
darba tirgus 
pasākumiem 

 
Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 
Samazina nabadzību 

1 2018. gada martā. Summās ir iekļauts nesenais AMIF līdzekļu palielinājums (sk. 32. punktu). Mēs 
pieņēmām, ka ar migrantiem saistītās darbības attiecas tikai uz konkrētiem tematiskiem 
mērķiem (ESI fondi) vai īpašiem mērķiem (AMIF). 

2 2. īpašais mērķis (integrācija/likumīga migrācija). Ar integrāciju saistītas darbības varētu ietvert 
arī 1. īpašais mērķis (patvērums), bet summa nav zināma un kopējā summā nav ietverta. 

3 Kopējie pieejamie ESI fondu piešķīrumi visām mērķgrupām saistībā ar tematiskajiem mērķiem: 
astoto (veicināt ilgtspējīgu un kvalitatīvu nodarbinātību un atbalstīt darbaspēka mobilitāti), 
devīto (veicināt sociālo iekļaušanu, apkarot nabadzību un jebkādu diskrimināciju) un desmito 
(investēt izglītībā, apmācībā un profesionālajā izglītībā prasmju nodrošināšanai un mūžizglītībā). 

4 Fonda izmantošana migrantu integrācijas pasākumiem, kā mūsu aptaujā norādījušas dalībvalstis. 
5 Attiecībā uz starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzējiem dalībvalstis var arī piešķirt 

piekļuvi profesionālajai izglītībai un apmācībai pirms piekļuves darba tirgum. 

Avots: ERP, pamatojoties uz ES programmās pieņemtajām summām 2018. gada janvārī, Komisijas 
tīmekļa vietne https://cohesiondata.ec.europa.eu, mūsu aptauja un Komisijas informatīvās piezīmes 
par sinerģiju (sk. 72. beigu piezīmi). 

25. Lai finansētu uz migrantu integrāciju vērstus pasākumus, var izmantot arī citus 

ES fondus (piemēram, programmas “Apvārsnis 2020”, “Erasmus+”, COSME, “Eiropa 

pilsoņiem” un Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmu), ko tieši īsteno Komisija vai 

deleģētās struktūras. Komisija arī tieši pārvalda daļu AMIF. Šie fondi šajā informatīvajā 

apskatā nav ietverti. 
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26. Katram fondam ir atšķirīgi mērķi attiecībā uz migrantu integrāciju. Piemēram, kamēr 

ESF konsekventi mērķē uz migrantu integrāciju darba tirgū un vēršas pret sociālo atstumtību, 

sniedzot atbalstu nodarbinātības, izglītības un sociālās iekļaušanas jomā, AMIF integrācijas 

jautājumu risina plašāk, īpašu uzmanību pievēršot pirmajiem posmiem pēc migranta 

ierašanās ES. FEAD un ELFLA ir fondi, kas īpaši paredzēti nabadzības mazināšanai un sociālās 

iekļaušanas veicināšanai; ELFLA uzmanības centrā ir lauku apvidi, bet FEAD ir vairāk vērsts uz 

tūlītēju atbalstu pārtikas un citas materiālās pamata palīdzības ziņā. ERAF papildina ESF, 

finansējot vairāk vidēja termiņa un ilgtermiņa pasākumu attiecībā uz sociālo, veselības, 

izglītības, mājokļu un bērnu aprūpes infrastruktūru. 

27. Pamatojoties uz mūsu aptaujas rezultātiem, lielākā daļa dalībvalstu praksē izmanto 

AMIF un ESF, lai finansētu atbalstu migrantu integrācijai, bet tikai dažas izmanto pārējos 

8. attēlā uzskaitītos fondus. Mūsu aptaujā secinājām arī, ka gandrīz visas dalībvalstis, 

izņemot sešas, migrantu integrācijai izmanto valsts līdzekļus. 

ES kopš 2015. gada ir pastiprinājusi darbību, lai veicinātu migrantu integrāciju 

28. Nesenais Eiropas Savienībā ieceļojušo patvēruma meklētāju skaita pieaugums 

(3. punkts) rosināja ES veikt vairākus pasākumus, kuru mērķis bija atbalstīt dalībvalstis 

migrantu integrācijas uzdevuma izpildē. Migrācijas pārvaldība ir kļuvusi par vienu no 

Komisijas 10 galvenajām politiskajām prioritātēm36, un vajadzība pēc efektīvas migrantu 

integrācijas politikas tika uzsvērta 2015. gada Eiropas programmā migrācijas jomā37. 

Attiecīgi, ES ir rīkojusies šādi: tiek piemērota elastīga pieeja ar bēgļiem saistītām izmaksām, ir 

palielināts Eiropas pusgada uzsvars uz migrācijas jautājumiem, ir mobilizēts papildu 

finansējums un pieņemts Migrantu integrācijas rīcības plāns. 

Stabilitātes un izaugsmes pakts nodrošina elastīgu pieeju ar bēgļiem saistītajām izmaksām  

29. Stabilitātes un izaugsmes pakta (“Pakta”)38 mērķis ir nodrošināt dalībvalstu publisko 

finanšu stabilitāti39. Pakta noteikumi pieļauj zināmu elastīgumu dalībvalsts fiskālā stāvokļa 

novērtēšanā40: tas attiecas, piemēram, uz ārkārtējiem apstākļiem, ko valdība nevar kontrolēt 

un kam ir būtiska ietekme uz publiskajām finansēm41.  
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30. Kopš 2015. gada papildu izdevumus, ko rada patvēruma meklētāju imigrācijas 

pieaugums, Komisija uzskata par ārkārtējiem apstākļiem; tas var samazināt Paktā 

paredzētās korekcijas42. Piecas dalībvalstis (Beļģija, Itālija, Ungārija, Austrija un Somija) 

izmantoja elastīguma klauzulas 2015. gadam, un piecas — 2016. gadam (Beļģija, Itālija, 

Austrija, Slovēnija un Somija)43. Piemēram, 2016. gadā šis elastīgums minētajām dalībvalstīm 

palīdzēja segt bēgļu uzņemšanas izmaksas aptuveni 2,6 miljardu EUR apmērā. 

31. Migrācijas jautājums tika aplūkots arī sīkākā ekonomiskā analīzē Eiropas pusgada ciklos 

pēc 2014. gada44. Pamatojoties uz 2016. un 2017. gadā veikto analīzi, Padome sniedza 

konkrētām valstīm adresētus ieteikumus, tieši pievēršoties ar migrantiem saistītai 

politikai, šādām valstīm: Austrijai, Beļģijai un Somijai 2016. gadā un Austrijai, Beļģijai un 

Francijai 2017. gadā. Ieteikumi galvenokārt attiecas uz vajadzību uzlabot izglītības, 

profesionālās apmācības un darba tirgus politiku, kas vērsta uz cilvēkiem ar migrantu 

izcelsmi. 

ES ir palielinājusi atbalstu dalībvalstīm saistībā ar ES fondu izmantošanu migrantu 

integrācijas vajadzībām 

32. Reaģējot uz migrācijas pieaugošo plūsmu, ES budžetā no 2015. gada tika mobilizēti 

vairāk nekā 5 miljardi EUR kā papildu finansējums migrācijas jomā laika posmam līdz 

2021. gadam. Aptuveni 3,2 miljardi EUR no šīs summas tika nodrošināti no elastības 

instrumenta45, un vairāk nekā 2 miljardi EUR — no neparedzēto izdevumu rezerves46. Daļu 

no šīs naudas izmantoja arī tam, lai palielinātu AMIF kopējo budžetu, no kura vairāk nekā 

115 miljoni EUR (t. i., vairāk nekā 15 %) tika atvēlēti īpašajam piešķīrumam integrācijai un 

likumīgai migrācijai. Visas AMIF programmas ir izmainītas, lai atbilstu šim finansējuma 

palielinājumam.  

33. Attiecībā uz plānošanas perioda otro pusi (2018.–2020. gads), veicot AMIF programmu 

vidusposma pārskatīšanu, Komisija lūdza dalībvalstis no jauna izvērtēt savas vajadzības 

patvēruma, migrācijas un integrācijas ziņā. Dalībvalstis paziņoja, ka tām ir vajadzīga papildu 

summa aptuveni 450 miljonu EUR apmērā, lai atbilstoši AMIF darbības jomai risinātu 

migrantu integrācijas vajadzības. Tas ir aptuveni puse no AMIF finansējuma, kas pašlaik ir 
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pieejams integrācijai (sk. 8. attēlu). Komisija norādīja, ka finansējuma vajadzības tiks regulāri 

novērtētas ikgadējo budžeta procedūru kontekstā. 

34. Lai atbalstītu dalībvalstis jauno vajadzību novērtēšanā un sniegtu palīdzību saistībā ar to, 

kā ES fondi varētu cīnīties ar pieaugošo migrācijas plūsmu, Komisijas darbinieki apmeklēja 

dalībvalstis, kuras atrodas Rietumbalkānu maršrutā, un piedāvāja atbalstu ES programmu 

pārveidošanā visām dalībvalstīm. Komisija arī atgādināja dalībvalstīm, ka migrantu 

integrācijas vajadzībām var izmantot ESI fondus. Visas dalībvalstis (izņemot Dāniju, kas 

neizmanto AMIF) pārveidoja savas valsts AMIF programmas, lai atspoguļotu palielināto 

finansējumu. Attiecībā uz ESI fondiem dalībvalstis uzskatīja, ka programmas jau sniedza 

adekvātu reakciju jaunajā situācijā; līdz 2018. gada martam tika pārveidotas tikai divas ERAF 

programmas un viena ELFLA programma. Mūsu aptaujā 22 dalībvalstis paziņoja, ka līdzekļu 

piešķiršana migrantu integrācijai mainījās pēc 2015. gada. 

3. problēma. Vajadzību un finansējuma pamatota novērtēšana  
Integrācijas politikai ir vajadzīgs pamatots un visaptverošs novērtējums par migrantu un 
uzņēmējvalsts sabiedrības vajadzībām, un šī politika ir jāfinansē no pietiekamiem resursiem, 
kas pieejami tad, kad tos vajag. Bez pamatota novērtējuma par valsts līmenī vajadzīgo 
finansējumu un to, kā ES finansējums var papildināt valsts intervenci, pastāv risks, ka politika 
varētu būt neefektīva. 

Komisija pieņēma rīcības plānu migrantu integrācijas jomā 

35. Komisijas 2016. gada “Rīcības plānā trešo valstu valstspiederīgo integrācijai” (“Rīcības 

plānā” — sk. 16. punktu) ir pastiprināta Komisijas koordinējošā loma integrācijas jomā. 

Rīcības plāns ir vērsts uz visiem migrantiem, kuri likumīgi uzturas ES, izņemot otrās un trešās 

paaudzes migrantus. Šajā iniciatīvā ir ņemtas vērā Komisijas uzkrātās zināšanas, un tās 

mērķis ir iesaistīt visas attiecīgās ieinteresētās personas integrācijas procesā. Rīcības plāns 

ietver pasākumus šādās jomās: 

- pasākumi pirms izbraukšanas un ierašanās, kuru mērķis ir atbalstīt migrantus migrācijas 

procesa pašā sākumā. Piemēri ir valodas un ar darbu saistītā apmācība; 
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- izglītība un apmācība kā veiksmīgai integrācijai būtiski svarīgs instruments. Par būtiski 

svarīgu uzskata valodas apmācību, kā arī tiesības uz bērnu aprūpi un kvalitatīvu izglītību 

bērniem un informētības palielināšanu par uzņēmējvalsts sabiedrības likumiem, kultūru 

un vērtībām; 

- nodarbinātība un profesionālā izglītība, lai atbalstītu migrantu savlaicīgu un pilnīgu 

integrāciju darba tirgū. Šāda apmācība var arī palīdzēt mazināt vajadzību pēc īpašām 

prasmēm Eiropas Savienībā un tās sabiedrībā, kura noveco. Piemēri ir prasmju 

apstiprināšanas veicināšana un kvalifikāciju atzīšana; 

- piekļuve pamatpakalpojumiem, tādiem kā mājoklis un veselības aprūpe, kas ļauj 

migrantiem uzsākt dzīvi jaunā valstī un sniedz tiem pienācīgu iespēju atrast darbu. 

Iniciatīvas attiecas uz cenas ziņā pieejamu sociālo mājokļu nodrošināšanu, ar pilsētvides 

daudzveidību saistītu problēmu, tādu kā ģeogrāfiskā segregācija, risināšanu un migrantu 

veselības aprūpes vajadzību apzināšanu; 

- migrantu aktīva līdzdalība sabiedrībā kā iespēja veicināt sociālo iekļaušanu. To var 

panākt, veicinot mijiedarbību ar uzņēmējvalsts sabiedrību sociālajos, kultūras un sporta 

pasākumos, mudinot migrantus aktīvi iesaistīties vietējā, reģionālajā un valsts sociālajā 

un politiskajā vidē un cīnoties pret diskrimināciju; 

- koordinēšanas, finansēšanas un uzraudzības instrumenti. 

36. Rīcības plānā ir norādīti 52 pasākumi, kas 2016. un 2017. gadā bija jāīsteno Komisijai, lai 

atbalstītu dalībvalstis un citas organizācijas to centienos veicināt migrantu integrāciju. 

Rīcības plānā ietvertā pasākuma piemērs ir sniegts 2. izcēlumā. Līdz 2017. gada decembra 

beigām Komisija nebija pabeigusi 23 pasākumus47. Par rīcības plāna īstenošanu Komisija 

2018. gadā ziņos Parlamentam un Padomei. 

37. Turklāt rīcības plānā, ko apstiprināja Padome48, dalībvalstis tika mudinātas vērst 

centienus uz noteiktiem pasākumiem, kurus varētu veikt valsts līmenī. Komisija norādīja, ka, 

tā kā šie pasākumi tika formulēti kā ieteikumi dalībvalstīm un attiecas uz to kompetenci, 

Komisija tos neuzrauga. 
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2. izcēlums. Rīcības plānā ietvertā pasākuma piemērs 

Saskaņā ar Prasmju programmu Eiropai Komisija 2017. gada novembrī ieviesa ES prasmju profila 
noteikšanas rīku migrantiem49. Tā mērķis ir apzināt un reģistrēt patvēruma meklētāju, bēgļu un citu 
migrantu prasmes un kvalifikācijas un sniegt tiem konkrētus padomus par to, ko darīt tālāk 
(piemēram, par turpmāko apmācību, diplomu atzīšanu, prasmju apstiprināšanu vai nodarbinātības 
atbalsta pakalpojumiem). Šo rīku var izmantot valstu vai citas organizācijas, kas piedāvā 
pakalpojumus migrantiem. 

 
4. problēma. Dalībvalstu apņemšanās īstenot Rīcības plānu 
To rīcības plāna pasākumu efektīva īstenošana, kas attiecas uz dalībvalstīm, ir atkarīga no 
dalībvalstu apņemšanās. Ja Komisija šos pasākumus neuzrauga, tas var ierobežot tās spēju 
sniegt papildu atbalstu dalībvalstīm. 

Dalībvalstis atzīst Komisijas lomas nozīmi, bet lielākā daļa uzskata, ka to nevajadzētu 

palielināt 

38. Gandrīz visas dalībvalstis, kas atbildēja uz mūsu aptaujas jautājumiem, Komisijas sniegto 

atbalstu to integrācijas politikas izstrādē un īstenošanā novērtēja kā būtisku vai daļēji 

būtisku. Konkrētāk, dalībvalstis novērtēja migrantiem īpaši paredzētā finansējuma (AMIF) 

pieejamību un spēju apmainīties ar labu praksi Eiropas integrācijas tīklā (EIT). Tomēr 13 EIT 

dalībnieki ziņoja, ka vēlētos lielāku elastību ES līdzekļu izmantošanā un mazāku 

administratīvo slogu, tos tērējot. Lielākā daļa EIT dalībnieku (20 no 29, kuri sniedza atbildi) 

uzskata, ka Komisijas pašreizējo kompetenci migrantu integrācijas jomā nevajadzētu 

paplašināt. 

PAR MIGRANTU INTEGRĀCIJU PIRMĀM KĀRTĀM ATBILD DALĪBVALSTIS 

39. Lai gan Eiropas Savienībai ir svarīga loma, galvenā atbildība par integrācijas politiku ir 

dalībvalstīm valsts, reģionālā un vietējā līmenī. Šajā saistībā mēs pārbaudījām, kā integrācijas 

politika dalībvalstīs ietekmē migrantu integrāciju, tostarp rezultātu uzraudzībai izmantotos 

instrumentus, un kā ir izveidoti koordinācijas pasākumi ES un valstu līmenī, lai nodrošinātu 

sinerģiju un papildināmību starp fondiem. 
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Lielākā daļa dalībvalstu ir ieviesušas integrācijas politiku 

Visu pametis, Ali nesen ieradās Eiropas Savienībā. Viņš slikti pārvalda vietējo valodu, un 
viņam steidzami jāatrod veids, kā sevi uzturēt. Tāpēc viņš pieņēma zemākas kategorijas 
darbu, nekā cerēja atrast. Viņš gribēja apmeklēt valodas kursus, lai uzlabotu valodas 
prasmes, bet tie tika organizēti pa dienu, un Ali tos nevarēja apmeklēt darba grafika dēļ. Tika 
reklamēti vakara kursi, bet nebija zināms, kad tie sāksies, jo organizators gaidīja 
finansējumu. 

40. Darbības, kas vērstas uz migrantiem, tiek izstrādātas saskaņā ar dažādiem politikas 

satvariem. Dažām dalībvalstīm ir valsts integrācijas politika, dažas izstrādā darbības vietējā 

vai reģionālā līmenī, un citas migrantu integrāciju iekļauj politikā, kas nav īpaši paredzēta 

migrantiem. Līdz 2017. gada beigām 25 dalībvalstis bija ieviesušas valsts/reģionālo vai vietējo 

integrācijas politiku, kas vērsta uz migrantiem50. Saskaņā ar mūsu aptaujas rezultātiem 

22 dalībvalstis kopš 2014. gada savu integrācijas politiku ir pārskatījušas. Lai gan īpašas 

politikas trūkums nenozīmē, ka netiek veikti nekādi pasākumi migrantu integrācijas jomā, tas 

var radīt grūtības, īstenojot visaptverošu pieeju attiecībā uz šo mērķgrupu. 

41. Mūsu aptaujas rezultāti rāda, ka bēgļi pašlaik ir tā migrantu grupa, uz kuru visbiežāk tiek 

vērsta valdības rīcība. Tomēr daudzas dalībvalstis neveic pasākumus attiecībā uz dažām 

migrantu grupām (tādām kā gados jaunie migranti51 vai bezvalstnieki — sk. 9. attēlu) vai 

dažās integrācijas jomās (sk. 10. attēlu). Turklāt 14 dalībvalstis norādīja, ka kopš 2014. gada 

tās atkārtoti izvērtējušas migrantu vajadzības, un 16 dalībvalstis norādīja, ka, reaģējot uz 

migrācijas plūsmu pieaugumu, tās novirzījušas integrācijas pasākumus uz citām mērķgrupām. 
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9. attēls. Daudzām dalībvalstīm nav politikas attiecībā uz konkrētām migrantu grupām 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz aptauju. 

10. attēls. Dalībvalstis neizstrādā integrācijas pasākumus visās jomās 

  Izglītība Sociālā 
iekļaušana Nodarbinātība Veselība Mājoklis Profesionālā 

izglītība 

To dalībvalstu skaits, kurām ir 
pasākumi (% no kopējā skaita) 

23 
(82 %) 

22 
(79 %) 

18 
(64 %) 

18 
(64 %) 

17 
(61 %) 

14 
(50 %) 

Piezīme. Četras dalībvalstis uz šo jautājumu neatbildēja 
Avots: ERP, pamatojoties uz aptauju. 

42. ARI sagatavotajos ziņojumos, kurus izskatījām, bija uzsvērtas vairākas nepilnības 

dalībvalstu integrācijas politikas izstrādē un īstenošanā: 

- trūkumi integrācijas politikas izstrādē (22 ziņojumos attiecībā uz 11 dalībvalstīm). 

Ziņojumos tika konstatētas problēmas saistībā ar pastāvošajām tiesību aktu nepilnībām 

vai juridiskiem ierobežojumiem, kas kavē darbību netraucētu īstenošanu (12 ziņojumos), 

ar nepilnībām dažādu integrācijas pasākumu plānošanā (7 ziņojumos) un ar visu 

attiecīgo ieinteresēto personu iesaistīšanu integrācijas procesā (3 ziņojumos); 

- nepilnības saistībā ar migrantu integrācijas pasākumu īstenošanu. Pasākumi tika 

uzskatīti par nepietiekamiem, neatbilstošiem vai maksimāli neizmantotiem 

(19 ziņojumos attiecībā uz 12 dalībvalstīm). Piemēram, daži pasākumi ierobežo migrantu 

grupu līdzdalību, daži neņem vērā visas migrantu vajadzības, un citi netiek efektīvi 
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īstenoti. Neatbilstošu vai nepietiekamu integrācijas pasākumu piemēri, par kuriem 

ziņoja ARI, ir sniegti 3. izcēlumā. 

3. izcēlums. Neatbilstošu vai nepietiekamu integrācijas pasākumu piemēri, par kuriem ziņoja ARI 

Vienas dalībvalsts ARI ziņoja, ka integrācijas pasākumi personām, kas aizsardzībā atradās mazāk nekā 
gadu, bija pieejami tikai valsts galvaspilsētā. Citā dalībvalstī tika konstatēts, ka atbalsts aizsardzībā 
esošām personām tika galvenokārt sniegts tikai skaidras naudas maksājumu veidā. Arī valodas 
apmācība četrās dalībvalstīs tika norādīta kā neatbilstoša tam, lai migranti varētu apgūt valsts valodu 
(piemēram, nebija nodrošināts pietiekams mācību stundu skaits, migranti nevarēja piedalīties 
apmācībā vai nebija pieejams pietiekams finansējums). 

ARI ziņojumos bija arī uzsvērts, ka integrācijas pasākumi sistemātiski neaptvēra konkrētas 
mērķgrupas. Piemēram, kādā dalībvalstī 33 pašvaldības nepiedāvāja nekādus individuālus atbalsta 
pasākumus personām, kurām piešķirta aizsardzība, kamēr tās netika uzskatītas par pašvaldības 
iedzīvotājiem. Citā dalībvalstī nekādi īpaši integrācijas pasākumi nebija paredzēti aizsardzībā esošām 
personām pirmajos piecos gados pēc to ierašanās. 

 
5. problēma. Visu migrantu atbalsts visos attiecīgajos politikas virzienos  
Integrācijas politikai valsts līmenī ir vajadzīgs visaptverošs satvars, lai atbalstītu visus 
migrantus visās attiecīgajās politikas jomās. Integrācijas politika, kas neietver visas politikas 
jomas, kuras attiecas uz visām migrantu grupām, var samazināt integrācijas efektivitāti. 

Dati par integrāciju pašlaik ir ierobežoti 

43. Migrantu vajadzībām atbilstošas integrācijas politikas izstrādei būtiski svarīga ir labu 

datu pieejamība. ES līmenī Padome52 2010. gadā apstiprināja vienotu ES pamatrādītāju 

kopumu (Saragosas rādītājus), lai novērtētu migrantu integrāciju nodarbinātības, izglītības, 

sociālās iekļaušanas un aktīva pilsoniskuma jomā. Šie rādītāji ir progresīvs rīks, lai izprastu 

integrāciju Eiropas Savienībā. Tomēr saskaņā ar Komisijas norādīto tiem ir ierobežojumi53: 

dati par migrantu skaitu ne vienmēr ir saskaņoti, rādītāji ne vienmēr ir ticami, un dažādās 

migrantu grupas nav iespējams identificēt. Tas ir galvenokārt tāpēc, ka Saragosas rādītāji 

izmanto informāciju no ES mēroga standartizētiem izlases veida apsekojumiem54, kuri 

neaptver visus migrantus un kuros varētu būt zems migrantu atsaucības līmenis. Aptuveni 

puse mūsu aptaujas respondentu norādīja, ka viņi neizmantoja Saragosas rādītājus, lai 

uzraudzītu savas integrācijas politikas rezultātus. 30 % respondentu neizmanto nekādus 

rādītājus, lai uzraudzītu savas integrācijas politikas rezultātus. 
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44. Komisija strādā arī pie datu pieejamības uzlabošanas. 2016. gadā Komisija Kopīgajā 

pētniecības centrā (JRC) izveidoja Zināšanu centru migrācijas un demogrāfijas jautājumos, 

kura mērķis ir labāk pārvaldīt pašlaik pieejamo informāciju un stiprināt Komisijas spēju 

reaģēt uz migrācijas radītajām problēmām. Komisija arī izstrādāja divus jaunus rādītājus, kas 

saistīti ar migrantu veselību, un paplašināja dažu nodarbinātības rādītāju darbības jomu, 

pievienojot reģionālo dimensiju un urbanizācijas līmeni. 2018. gadā Komisija kopā ar ESAO 

plāno publicēt ziņojumu par integrācijas rādītājiem, lai salīdzinātu situāciju ES dalībvalstīs un 

ESAO dalībvalstīs, kas nav ES55. 2021. gadā56 Komisija plāno sniegt turpmāku informāciju par 

migrantu un to pēcnācēju darba situāciju, līdzīgu tai, kas sniegta 2014. gadā57. Imigrantu 

integrācijas politikas indekss (MIPEX), ko ar AMIF finansējumu izstrādāja divas privātas 

organizācijas, arī ļauj salīdzināt dalībvalstis un citas valstis, novērtējot to integrācijas 

politiku58. 

45. Valstu līmenī ARI sniegtajos ziņojumos, kurus izskatījām, ir uzsvērts, ka informācija par 

integrācijas pasākumiem ir nepietiekama. Tas ir tāpēc, ka trūkst rādītāju, lai novērtētu 

integrāciju, vai arī tie ir neatbilstoši (6 ziņojumi 4 dalībvalstīs), un tāpēc, ka savāktie dati ir 

neatbilstoši vai nepilnīgi (15 ziņojumi 12 dalībvalstīs). Turklāt pilsētprogrammas iniciatīvas 

kontekstā59 tika ziņots par nepilnībām uz pierādījumiem balstītas integrācijas politikas 

noteikšanā pilsētās60. Saskaņā ar mūsu aptaujas rezultātiem lielākā daļa dalībvalstu vai nu 

daļēji zina (18), vai nezina (4) ar integrācijas pasākumiem atbalstīto migrantu skaitu un 

attiecīgo izlietoto summu. Neviena no dalībvalstīm, kas atbildēja uz mūsu aptaujas 

jautājumiem, nespēja norādīt sadalījumu pa migrantu grupām (piemēram, bēgļi, ģimenes 

atkalapvienošanās u. c.) attiecībā uz visiem ES un valstu fondiem. 

46. Saistībā ar ES fondiem ES 2014.–2020. gada tiesiskais regulējums attiecībā uz AMIF, ESI 

fondiem un FEAD neparedz, ka dalībvalstīm būtu īpaši jāuzrauga iznākums (t. i., rezultāti, 

ietekme), ko rada migrantu integrācijas pasākumi. Praksē tas nozīmē arī to, ka, izņemot 

AMIF, Komisijai nav visaptveroša pārskata par pasākumiem, ko dalībvalstis īsteno, lai 

atbalstītu migrantus. Katram fondam ir turpmāk aprakstītā uzraudzības kārtība.  

- AMIF prasības īpaši paredz, ka dalībvalstīm ir jāvāc informācija par gadā atbalstīto 

migrantu skaitu, bet ne par panāktās integrācijas pakāpi (piemēram, vai ir apgūta 

valoda, atrasts darbs u. c.). AMIF atbalstīto pasākumu iznākums tiks novērtēts ex post 
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novērtējuma ziņojumos līdz 2023. gada beigām61. 2017. gada beigās izdevumi bija nelieli 

(vidēji 16 %, turklāt divām dalībvalstīm izdevumu nebija vispār). Tomēr līdz 2017. gada 

beigām62 bija sasniegti aptuveni 30 % no AMIF integrācijas mērķiem atbalstīto migrantu 

skaita ziņā63, turklāt četras dalībvalstis jau pārsniedza savus mērķus, kas bija noteikti 

2020. gadam. 

- Saskaņā ar ESF/JNI migranti ir ietverti mērķgrupā “Migranti, dalībnieki ar ārvalstu 

izcelsmi, minoritātes” (ziņošanai par tiešajiem rezultātiem) un “Nelabvēlīgā situācijā 

esošie dalībnieki” (ziņošanai par rezultātiem). Tāpēc pieejamie rādītāji nevar sniegt 

informāciju par konkrēti migrantiem paredzēto pasākumu iznākumu. Turklāt dalībvalstis 

var nolemt sistemātiski nevākt datus ar personas datu aizsardzību saistītu iemeslu dēļ64. 

- ERAF un EJZF pašlaik nav konkrētu rādītāju attiecībā uz migrantiem. Attiecībā uz ERAF 

Komisija 2016. gadā ierosināja pievienot jaunu īpašu investīciju prioritāti migrantiem un 

bēgļiem, kā arī jaunus īpašus rādītājus65, no kuriem daži konkrēti attiecas uz atbalstīto 

migrantu skaitu. Šīm iniciatīvām būtu jāveicina uz pierādījumiem balstītas politikas 

veidošana. 

- Attiecībā uz ELFLA kopš 2016. gada dalībvalstīm ir jāapzina gadījumi, kad kāda darbība 

var potenciāli veicināt migrantu integrāciju, un jāziņo par tiem66. 

- FEAD arī var ietvert migrantus (atkarībā no tā, kā dalībvalsts definē mērķgrupu). Šajā 

gadījumā datus nosaka, “pamatojoties nevis uz galasaņēmēju sniegtu informāciju, bet 

gan uz informētu novērtējumu, ko sniedz partnerorganizācijas”67. 

47. Mūsu 2016. gada pārskatā68 mēs ziņojām par uzraudzības sistēmu nepilnībām abās 

dalībvalstīs, kuras pētījām saistībā ar AMIF. Uzraudzība arī ir joma, kur augstākās revīzijas 

iestādes konstatē visvairāk problēmu. Tās saistītas ar nepilnībām šādos aspektos: 

- uzraudzības noteikumi (8 ziņojumi par 8 dalībvalstīm); 

- IT sistēmas (3 ziņojumi par 3 dalībvalstīm); 

- uzraudzības apmeklējumi (4 ziņojumi par 3 dalībvalstīm); 

- pasākumu novērtēšana (8 ziņojumi par 6 dalībvalstīm); 

- ziņošana par rezultātiem (4 ziņojumi par 4 dalībvalstīm); 

- ziņošana kopumā (10 ziņojumi par 6 dalībvalstīm). 
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6. problēma. Efektīva integrācijas rezultātu uzraudzība, lai mērītu progresu un vajadzības 
gadījumā pielāgotu politiku 
Integrācijas rezultātu uzraudzība ļauj ieinteresētajām personām novērtēt panākumus 
integrācijas politikas īstenošanā, apzināt ierobežojumus un vajadzības gadījumā pielāgot 
politiku. Kvalitatīvu datu trūkums vai nepienācīga uzraudzība var aizkavēt pasākumu 
novirzīšanu un/vai politikas pārveidošanu atbilstoši migrantu faktiskajām vajadzībām. 

Sinerģija un papildināmība ir atkarīgas no efektīvas koordinācijas ES un valstu līmenī 

Brīvprātīgā darbs sniedza gandarījumu, bet Leila gribēja darīt vairāk. Viņa gribēja izveidot 
savu NVO, lai palīdzētu lielākam skaitam migrantu. Dažādās publikācijās teikts, ka ir pieejami 
vairāki fondi, tāpēc viņa domāja, kas būs viegli savas idejas finansēt. Viņa drīz vien saprata, 
ka tas tā nebūt nav. 

ES fondi ne vienmēr ir savstarpēji izslēdzoši 

48. Tā paša veida darbību tai pašai mērķgrupai var finansēt dažādi ES fondi 

(sk. VII pielikumu). Lai nodrošinātu koordināciju un papildināmību starp ES fondiem, 

AMIF regulā69 un ESI fondu tiesiskajā regulējumā70 ir noteikts, ka dalībvalstīm savos 

plānošanas dokumentos ir jāapraksta mehānismi, ar kuriem tās plāno koordinēt dažādos 

ES un valsts instrumentus. Attiecībā uz FEAD nekāds īpašs koordinācijas mehānisms nav 

vajadzīgs. ARI sniegtajos ziņojumos par trim dalībvalstīm tika konstatēts pārklāšanās risks, un 

vienā gadījumā ARI ziņoja par dubulto finansēšanu. 

49. Papildus likumdošanas pasākumiem Komisijai ir arī iekšējā koordinācijas pārvaldības 

struktūra. Pirms visu ES programmu pieņemšanas Komisijas darbinieki tās pārskata, 

izmantojot starpdienestu apspriešanās procesu. Reaģējot uz imigrācijas pieaugumu, Komisija 

2015. gada novembrī izveidoja arī starpdienestu grupu migrantu integrācijas jautājumos, 

iesaistot darbiniekus no dažādiem Komisijas ģenerāldirektorātiem. 

50. Kādā no iepriekšējām revīzijām mēs konstatējām būtisku pārklāšanos starp AMIF 

priekšteci — Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fondu — un ESF71. Mūsu 

ziņojumā tika secināts, ka saskaņotība un papildināmība ar ESF gan izstrādes, gan arī 

īstenošanas posmā nebija efektīva. Līdztekus lielākam dubultās finansēšanas riskam 

pārklāšanās rada papildu izmaksas (piemēram, personāla izmaksas), un tiek zaudēta 

iespējamā sinerģija.  
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51. Komisija norādīja, ka, lai līdz minimumam samazinātu šos riskus, tika pielāgots AMIF 

juridiskais pamats pašreizējam 2014.–2020. gada plānošanas periodam. Turklāt Komisija 

īstenoja politikas dialogu ar dalībvalstīm un pirms programmu pieņemšanas tās savos 

dienestos pārskatīja. 2015. gadā Komisija publicēja arī divas informatīvas piezīmes72, kurās 

izskaidrotas atšķirības starp fondiem un sniegti ieteikumi dalībvalstīm par to, kā labāk panākt 

papildināmību un sinerģiju. Komisija arī rīkoja konferences un seminārus73 un veidoja 

tīklus74 ar valstu iestādēm, lai paskaidrotu, kā var izmantot fondus. 2018. gada janvārī 

Komisija publicēja metodisko līdzekli par ES fondu izmantošanu75. Turklāt kā daļu no AMIF 

vidusposma pārskatīšanas procesa Komisija izvirzīja prasību dalībvalstīm76 novērtēt AMIF 

papildināmību ar citiem attiecīgiem ES fondiem. Tomēr secinājumos par kohēzijas politiku 

pēc 2020. gada77 Padome aicināja Komisiju, “gatavojoties laikposmam pēc 2020. gada, veikt 

rūpīgu ES instrumentu papildināmības un pārklāšanās analīzi, lai starp tiem pastiprinātu 

sinerģiju”, uzsverot, ka visiem ES budžeta instrumentiem būtu jāpapildina citam citu. 

Dalībvalstis atbild par efektīvu koordinācijas mehānismu ieviešanu 

52. Dalībvalstu ziņā ir nolemt, kurus fondus izmantot, un tās ir atbildīgas par to saskaņotu 

izmantošanu, lai panāktu visu iespējamo sinerģiju un novērstu dubultās finansēšanas risku. 

Mūsu aptaujā 23 dalībvalstis78 norādīja, ka tām ir struktūra, kas koordinē dažādās 

organizācijas, kuras atbild par migrantu integrāciju. Tomēr ARI sniegtajos ziņojumos, kurus 

izskatījām, ir konstatētas nepilnības astoņu dalībvalstu (no šīm 23) koordinācijas 

mehānismos. Turklāt tikai trīs dalībvalstis ziņoja, ka tās ir sniegušas norādījumus attiecībā uz 

koordināciju. Tas liecina par sinerģijas un papildināmības zuduma risku pat gadījumos, kad 

koordinācijas struktūra ir izveidota. 

53. Vajadzība pēc spēcīgas vadošās lomas valstī ir īpaši svarīga, ņemot vērā fondiem 

nepieciešamo daudzlīmeņu pārvaldības sistēmu, ko var izmantot integrācijai un kas ietver 

dažādas struktūras un pienākumus. Mēs aprēķinājām, ka ir vairāk nekā 400 dažādu 

organizāciju, kas 2014.–2020. gada plānošanas periodā ir iesaistītas no ES fondu līdzekļiem 

finansēto migrantu integrācijas pasākumu pārvaldībā, un kohēzijas politikas jomā vien vēl 

500 struktūru, kuras īsteno fondus (ESF/JNI, ERAF un KF)79. Iepriekšējos ERP ziņojumos80 un 

Komisijas pētījumos81 tika norādīts, ka ESI fondu koncepcija un darbības mehānismi ir 

sarežģīti. Lai optimizētu ESI fondiem piemērojamos noteikumus, Komisija ierosināja 
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ES 2014.–2020. gada daudzgadu finanšu shēmas vidusposma novērtēšanas ietvaros pārskatīt 

fondu regulas. 2017. gada novembrī Padome aicināja Komisiju vienkāršot kohēzijas politiku 

un ESI fondus laikposmam pēc 2020. gada77. 

54. Valstu līmenī ir vajadzīga koordinācija ne tikai starp organizācijām, kuras strādā ar 

dažādiem fondiem (tostarp valsts fondiem), bet arī starp dažādiem īstenošanas līmeņiem (no 

valsts iestādēm valsts/reģionālā līmenī līdz starpniekstruktūrām pašvaldības/vietējā līmenī). 

Pilsētprogrammas kontekstā veiktā analīze (sk. 45. punktu) rāda, ka pilsētām kopumā nav 

piekļuves vai ir tikai ierobežota piekļuve integrācijas finansējumam, jo ESI fondu un 

AMIF līdzekļi tiek novirzīti ar valsts vai reģionālo iestāžu starpniecību82. Par grūtībām piekļūt 

migrantu integrācijai paredzētajiem līdzekļiem ziņoja arī augstākās revīzijas iestādes 

(7 ziņojumi 6 dalībvalstīs). Pārējās organizācijas, kuras iztaujājām, ziņoja, ka valsts/reģionālo 

iestāžu veiktā līdzekļu sadale starp atbalsta saņēmējiem ne vienmēr ir ļoti pārredzama. To 

uzsvēra arī sešas ARI septiņos ziņojumos.  

7. problēma. Efektīva finansējuma koordinācija ES un valstu līmenī 
Bez efektīvas koordinācijas ES un valstu līmenī pastāv risks, ka sarežģītās finansēšanas 
kārtības dēļ politikas īstenošana var būt neefektīva (mazāka papildināmība, mazāk sinerģijas 
iespēju, grūtības piekļūt finansējumam, dubultās finansēšanas risks). 

NOSLĒGUMA PIEZĪMES 

55. Integrācija ir “dinamisks, ilgstošs un nepārtraukts divvirzienu process”, kurā iesaistīti gan 

migranti, gan arī uzņēmējvalsts sabiedrība. Migrantu integrēšana tiem jaunā sabiedrībā 

Eiropas Savienībā nav viegla, it īpaši ņemot vērā migrantu skaita būtisko pieaugumu pēdējos 

10 gados. Tomēr tas ir uzdevums, ko ES ir apņēmusies risināt, un efektīva integrācija sniedz 

vairākus potenciālus ekonomiskos, sociālos un fiskālos ieguvumus valstīm, kurās migranti 

apmetas uz dzīvi (sk. 6. punktu). 

56. Šajā dokumentā mēs izklāstījām galvenos migrantu integrācijas jautājumus un uzsvērām 

septiņas galvenās problēmas: 

- integrācijas procesa sākuma mazāka aizkavēšana, 

- vienlīdzīgu tiesību un nediskriminēšanas garantēšana, 
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- vajadzību un finansējuma pamatota novērtēšana, 

- dalībvalstu apņemšanās īstenot Rīcības plānu, 

- visu migrantu atbalsts visos attiecīgajos politikas virzienos,  

- efektīva integrācijas rezultātu uzraudzība, lai mērītu progresu un vajadzības gadījumā 

pielāgotu politiku, 

- efektīva finansējuma koordinācija ES un valstu līmenī. 

57. Lai risinātu šīs problēmas, būs vajadzīgi efektīvi un saskaņoti centieni, kas jāīsteno visām 

iesaistītajām personām, proti, ES iestādēm, valstu valdībām, reģionālajām un vietējām 

pašvaldībām, kā arī citām aģentūrām un brīvprātīgo organizācijām. Šī rīcība ir vajadzīga, lai 

piešķirtu nozīmi Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā paustajam: “Savienība ir dibināta, 

pamatojoties uz vērtībām, kas respektē cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību (..) un 

cilvēktiesības (..).” 

Šo informatīvo apskatu 2018. gada 25. aprīļa sēdē Luksemburgā pieņēma II apakšpalāta, 

kuru vada Revīzijas palātas locekle Iliana IVANOVA. 

 Revīzijas palātas vārdā — 

 

 

 priekšsēdētājs 

 Klaus Heiner LEHNE 
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I pielikums 

Glosārijs 

Ar migrāciju saistītie termini: migranti, bēgļi un patvēruma meklētāji nav viens un tas pats 

Jēdzieni “migrants”, “bēglis” un “patvēruma meklētājs” nav sinonīmi. Lai izprastu 
ES regulējumu integrācijas jomā, vispirms ir jāsaprot, ar ko šie jēdzieni atšķiras. Vairāk 
informācijas par migrācijas terminoloģiju skatīt Eiropas migrācijas tīkla (EMT) glosārijā83. 

• Alternatīvās aizsardzības statusa saņēmējs ir migrants, ko nevar kvalificēt kā bēgli 
Ženēvas Konvencijas tiešā nozīmē (t. i., nav “pamatotu baiļu no vajāšanas”), bet attiecībā 
uz kuru ir sniegts pietiekams pamatojums, lai uzskatītu, ka, ja attiecīgā persona atgrieztos 
savā izcelsmes valstī vai bezvalstnieks atgrieztos savas agrākās pastāvīgās dzīvesvietas 
valstī, tam draudētu reāls risks ciest būtisku kaitējumu (tādu kā nāvessods, spīdzināšana, 
konflikts vai smagi cilvēktiesību pārkāpumi). 

• Bezvalstnieks ir persona, kuru neviena valsts saskaņā ar tās likumiem nav atzinusi par 
savu pilsoni. Šajā informatīvajā apskatā bezvalstnieki ir ietverti trešo valstu 
valstspiederīgo grupā. 

• Bēglis ir persona, kas atzīta par tādu, kurai ir vajadzīga starptautiskā aizsardzība. 
ES kontekstā tas ir migrants, kas, pamatoti baidoties no vajāšanas rases, reliģijas, tautības, 
piederības kādai noteiktai sociālai grupai vai politisko uzskatu dēļ, atrodas ārpus valsts, 
kuras valstspiederīgais viņš ir, vai ārpus agrākās dzīvesvietas valsts un kas nespēj vai šādu 
baiļu dēļ nevēlas pieņemt minētās valsts aizsardzību, un kam nepiemēro 
Direktīvas 2011/95/ES (Kvalifikācijas direktīvas) 12. pantu (“Izslēgšana”). 

• Humānās aizsardzības statusa saņēmējs ir migrants, kuram nodrošināta aizsardzība 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Saskaņā ar EMT humānā aizsardzība ir ES līmenī 
nesaskaņota aizsardzība, ko mūsdienās parasti aizstāj alternatīvā aizsardzība, izņemot 
dažās dalībvalstīs. 

• Migrants no trešās valsts — sk. “Trešās valsts valstspiederīgais”. 

• Patvēruma meklētājs (vai patvēruma pieteikuma iesniedzējs) ir migrants, kas lūdz 
aizsardzību saskaņā ar 1951. gada Ženēvas Konvenciju84 (starptautisko aizsardzību) vai 
valsts tiesību aktiem bēgļu jautājumos (valsts aizsardzību). 

• Pārcelšana ir starptautiskajā aizsardzībā esošas personas (vai personas, kas iesniedz 
starptautiskās aizsardzības pieteikumu) pārsūtīšana no ES dalībvalsts, kura piešķīrusi 
aizsardzību (vai ir atbildīga par personas pieteikuma izskatīšanu), uz citu dalībvalsti, kur tai 
tiks piešķirta līdzīga aizsardzība (vai tiks izskatīts tās pieteikums). 

• Pārmitināšana ES kontekstā nozīmē migranta pārsūtīšanu no trešās valsts uz 
ES dalībvalsti, kurā tam ir atļauts uzturēties bēgļa statusā vai statusā, kas saskaņā ar valsts 
un ES tiesību aktiem sniedz tādas pašas tiesības un priekšrocības kā bēgļa statuss. 

• Persona, kas uzturas nelikumīgi, ir migrants, kas neizpilda vai vairs neizpilda Šengenas 
Robežu kodeksā izklāstītos ieceļošanas nosacījumus vai citus nosacījumus attiecībā uz 
ieceļošanu, uzturēšanos vai pastāvīgu dzīvošanu kādā dalībvalstī. 
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• Trešās valsts valstspiederīgais ir jebkura persona, kas nav Eiropas Savienības pilsonis 
LESD 20. panta 1. punkta nozīmē, t. i., tam nav kādas dalībvalsts pilsonības (tostarp 
bezvalstnieki). Šajā informatīvajā apskatā trešo valstu valstspiederīgie ir “migranti no 
trešām valstīm”. 

Tādējādi ir ne vien bēgļi, bet arī citas migrantu kategorijas. Persona, kas lūdz aizsardzību, 
nepārprotami atšķiras no citu kategoriju migrantiem, kuri pārceļo nodarbinātības, ģimenes 
atkalapvienošanās, mācību vai pētniecības nolūkā. 

Citi noderīgi termini, kas balstīti uz Eurostat materiāliem85: 

• Galīgais lēmums par patvēruma pieteikumu nozīmē patvēruma procedūras pēdējā 
instancē pieņemtu pēc apelācijas, ko bija iesniedzis patvēruma meklētājs, kurš noraidīts 
procesa iepriekšējā posmā. 

• Pirmās instances lēmums par patvēruma pieteikumu nozīmē lēmumu, ko atbildīgā 
iestāde uzņēmējvalstī pieņem patvēruma procedūras pirmajā instancē. Tas var būt 
pozitīvs (patvērums piešķirts) vai negatīvs (pieteikums noraidīts). Negatīva lēmuma 
gadījumā patvēruma meklētājam ir tiesības iesniegt apelāciju. 

• Pirmreizējā patvēruma pieteikuma iesniedzējs ir persona, kas atsauces periodā 
attiecīgajā dalībvalstī pirmo reizi iesniegusi starptautiskās aizsardzības pieteikumu, 
neatkarīgi no konstatētā fakta, ka šī persona ir iesniegusi pieteikumu arī citā dalībvalstī. 

• Uzturēšanās atļauja ir vismaz trīs mēnešus derīga atļauja, ko izdevušas kādas 
ES dalībvalsts iestādes un kas ļauj migrantam likumīgi uzturēties tās teritorijā. 

Citi termini 

• Augstākās revīzijas iestādes (ARI) ir valsts iestādes, kas atbild par valsts ieņēmumu un 
izdevumu pārbaudi. Katrā ES dalībvalstī ir viena ARI, un Eiropas Revīzijas palāta ir Eiropas 
Savienības ARI. 

• Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām (FEAD) palīdz mazināt nabadzības 
smagākās izpausmes, sniedzot nefinansiālu palīdzību vistrūcīgākajām personām pārtikas 
un/vai pamata materiālās palīdzības veidā un nodrošinot sociālās iekļaušanas pasākumus, 
kuru mērķis ir vistrūcīgāko personu sociālā integrācija. 

• Eiropas integrācijas tīkls (EIT) veicina sadarbību ar valsts, vietējām un reģionālajām 
struktūrām un citiem ES līmeņa tīkliem ar migrantu integrāciju saistītās jomās. Tas ir viens 
no pasākumiem, kas ietverts Komisijas īstenotajā rīcības plānā integrācijas jomā, un 
aizstāj agrāko Valstu integrācijas kontaktpunktu tīklu. 

• Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) mērķis ir palīdzēt zvejniekiem pārejā uz 
ilgtspējīgu zveju un sniegt atbalstu piekrastes kopienām to saimniecību dažādošanā. 

• Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) ir ES finansiālais ieguldījums 
lauku attīstības programmās, kura mērķis ir veicināt lauksaimniecības konkurētspēju, 
nodrošināt dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un rīcību klimata politikas jomā un 
panākt lauku ekonomikas līdzsvarotu teritoriālo attīstību, tostarp radot un saglabājot 
nodarbinātību. 
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• Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) mērķis ir stiprināt ekonomisko un sociālo 
kohēziju Eiropas Savienībā, izlīdzinot galvenās reģionālās atšķirības ar finansiālu atbalstu 
infrastruktūras izveidei un produktīvām investīcijām darbvietu radīšanā, galvenokārt 
uzņēmumiem. 

• Eiropas Sociālā fonda (ESF) mērķis ir veicināt augstu nodarbinātības līmeni un darba 
kvalitāti, sekmēt augstu izglītības un apmācības līmeni visiem, apkarot nabadzību un 
uzlabot sociālo iekļaušanu, tādējādi palīdzot stiprināt ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju Eiropas Savienībā. 

• Eiropas strukturālie un investīciju fondi (ESI fondi): vairāk nekā puse ES finansējuma tiek 
piešķirta no pieciem Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem. Tos kopīgi pārvalda 
Eiropas Komisija un ES dalībvalstis. Šie fondi ir Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), 
Eiropas Sociālais fonds (ESF), Kohēzijas fonds (KF), Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku 
attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF). 

• Integrācija/iekļaušana: saskaņā ar “Kopējiem pamatprincipiem imigrantu integrācijas 
politikai” integrācija ir “dinamisks imigrantu un dalībvalsts iedzīvotāju savstarpējas 
pielāgošanās divvirzienu process”. Integrāciju un iekļaušanu bieži izmanto kā sinonīmus: 
integrāciju parasti izmanto saistībā ar rīcību, kuras mērķis ir pamattiesību un vērtību (kā 
to, kas aprakstītas LESD 2. pantā) faktiskā piemērošana, savukārt iekļaušanu biežāk min 
sociālekonomisko pasākumu kontekstā. 

• Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas (JNI) mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu reģioniem, 
kuros jauniešu bezdarba līmenis pārsniedz 25 %. 

• Kohēzijas politika ir viena no plašākajām politikas jomām, kurās tiek izmantots 
ES budžets. Tās mērķis ir samazināt atšķirības dažādu reģionu attīstībā, pārstrukturēt 
rūpnieciskās lejupslīdes reģionus un dažādot lauku apvidus, kā arī veicināt pārrobežu, 
starptautisko un starpreģionālo sadarbību. To finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds 
(ERAF), Eiropas Sociālais fonds (ESF) un Kohēzijas fonds (KF). 

• LESD: Līgums par Eiropas Savienības darbību. 

• Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (AMIF) veicina migrācijas plūsmu efektīvu 
pārvaldību, kā arī palīdz īstenot, stiprināt un pilnveidot kopēju ES pieeju patvēruma un 
imigrācijas jomā. 
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II pielikums 

Migrantu skaits dalībvalstīs un to procentuālā daļa no iedzīvotāju skaita (2017) 

 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Eurostat 2018. gada marta datiem. 
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III pielikums 

Aptauja par migrantu integrāciju 

Atbildes uz aptaujas jautājumiem mēs saņēmām no 2017. gada 18. oktobra līdz 
20. decembrim. Atbildēja visi Eiropas integrācijas tīkla dalībnieki, un mēs saņēmām 
32 atbildes: četras no Beļģijas (Briseles reģiona, vāciski runājošo kopienas, Flandrijas reģiona 
un Valonijas reģiona), pa vienai no pārējām 27 dalībvalstīm un vienu no Norvēģijas. 

Tālāk ir norādīts atbilžu skaits uz katru jautājumu. Ne visi EIT dalībnieki atbildēja uz visiem 
jautājumiem. Skaitļi norāda uz EIT dalībnieku skaitu, kuri atbildēja uz konkrēto aptaujas 
jautājumu, nevis uz dalībvalstu skaitu. 
1. jautājums. Aptaujas anketas aizpildītāja vārds, uzvārds un kontaktinformācija 

2. jautājums. Kādas ir Jūsu valsts integrācijas politikas mērķgrupas? 

 Attiecīgo 
atzīmējiet 

Atzīmējiet, ja grupai pievērsta īpaša 
uzmanība4 

Personas, kas lūdz aizsardzību vai kurām piešķirta aizsardzība 
Bēgļi 29 20 
Alternatīvās aizsardzības statusa saņēmēji 27 17 
Humānās aizsardzības statusa saņēmēji 21 12 
Patvēruma meklētāji 20 6 
Citi migranti 
Ģimenes locekļi 26 5 
Augsti kvalificēti darba ņēmēji 16 4 
Pētnieki 15 4 
Studenti 18 5 
Citi darba ņēmēji 20 3 
Bezvalstnieki 19 4 
Migrantu bērni1 25 11 
Migrantu sievietes 23 7 
Gados jauni migranti 26 6 
Migranti lauku apvidos 20 3 
Nesen ieceļojušie2 migranti ar uzturēšanās 
atļauju 23 8 

Ārzemēs dzimušie3 14 5 
ES pilsoņi3 14 4 

Piezīmes. 1 T. i., nepilngadīgie migranti, pavadīti vai nepavadīti. 2 Likumīgi dzīvo uzņēmējvalstī mazāk par gadu. 
3 Nav uzskatāmi par migrantiem no trešām valstīm. 4 Atzīmējiet, ja tiek veikti īpaši pasākumi vai ja šai grupai 
adresēta nozīmīga daļa no finansējuma. 
 

3. jautājums. Kā turpmāk minētie faktori ietekmē migrantu integrācijas efektivitāti?1 

 Negatīvi Pozitīvi Ietekmes 
nav 

Saimnieciskā un politiskā vide 
Saimnieciskā vide (nodarbinātības līmenis, demogrāfiskās pārmaiņas 
u. c.) 11 22 3 

Politiskā vide 8 23 3 
Finansējums integrācijai 
ES fondu pieejamība un iespējas saņemt līdzekļus 1 28 0 
Valsts, reģionālo un/vai vietējo līdzekļu pieejamība un iespējas tos 
saņemt 2 26 3 

Integrācijas politika 
Integrācijas politikas esamība valsts/reģionālā vai vietējā līmenī 0 30 1 
Valsts/reģionālās vai vietējā līmeņa politikas koncepcijas kvalitāte 0 27 2 
Integrācijas politikas iekļaušana citās attiecīgās politikas jomās 0 27 3 
NVO un citu ieinteresēto personu loma 0 31 0 
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Koordinācija starp dažādiem pārvaldības līmeņiem 0 28 2 
Institucionālās struktūras, kas nodarbojas ar migrantu integrācijas 
jautājumiem 0 24 3 

Politikas uzraudzība 0 24 5 
ES tiesību akti un politikas instrumenti 2 26 4 
Attieksme pret integrāciju 
Diskriminācijas novēršanas pasākumi valstī 2 28 1 
Uzņēmējvalsts iedzīvotāju attieksme 62 19 3 
Migrantu attieksme 1 21 5 
Izpratnes veicināšana par ieguvumiem no integrācijas 0 24 4 
Trešo valstu valstspiederīgo likumīgās tiesības 
Piekļuve darba tirgum 1 29 0 
Tiesības uz ģimenes atkalapvienošanos 1 27 1 
Tiesības iegūt pilsonību / saņemt ilgtermiņa uzturēšanās atļauju 0 26 3 
Piekļuve sociālajiem un veselības aprūpes pakalpojumiem 2 29 0 
Piekļuve mājoklim 3 24 2 
Piekļuve izglītībai 0 28 1 
Prasmes un izglītība 
Trešo valstu valstspiederīgo spēja sazināties uzņēmējvalsts sabiedrības 
valodā 4 26 2 

Kvalifikāciju atzīšanas procedūras 4 26 1 
Migrantu izglītības līmenis 4 18 8 

Piezīmes. 1 Dažos gadījumos respondenti norādīja vairāk nekā viena veida ietekmi attiecībā uz noteikto faktoru. 
Tāpēc atbilžu kopējais skaits par katru faktoru var būt lielāks par respondentu kopējo skaitu. 2 Divi respondenti 
norādīja, ka uzņēmējvalsts iedzīvotāju attieksmei ir gan pozitīva, gan negatīva ietekme. 

4. jautājums. Vai nesenās ES migrācijas problēmas dēļ (kopš 2014. gada) Jūsu valsts ir mainījusi kādu no 
turpmāk minētajiem integrācijas politikas aspektiem? 
 Attiecīgo atzīmējiet 
Izstrādātas valsts un/vai reģionālas, un/vai vietēja mēroga stratēģijas/rīcības plāni 22 
Mainījusies līdzekļu piešķiršana migrantu integrācijai 22 
Izveidota jauna struktūra, lai risinātu kādu konkrētu šīs politikas aspektu, vai arī 
paplašinātas pašreizējās struktūras pilnvaras 

17 

Atkārtoti izvērtētas migrantu vajadzības 14 
Uzmanība novirzīta uz citu mērķgrupu (piemēram, uz bēgļiem, gados jauniem 
migrantiem u. c.)  

16 

Izstrādāti papildu pasākumi 15 
Izstrādāti jauni rādītāji 7 
Cits (lūdzu, norādiet) 3 

 

5. jautājums. Vai ir pētījumi/pierādījumi par Jūsu valsts integrācijas politikas ietekmi uz migrantu integrāciju? 
Jā — 22 Nē — 9 

 

6. jautājums. Kādus fondus Jūsu valsts izmanto, lai īstenotu migrantu integrācijas pasākumus? 
ES fondi 
AMIF Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds 30 
SOLID fondi Vispārīgā programma “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība”, ko veido 

četri fondi (Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds, Eiropas 
Bēgļu fonds, Ārējo Robežu fonds un Eiropas Atgriešanās fonds) 

23 

ELFLA Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 3 
EJZF Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds 0 
ESF Eiropas Sociālais fonds 23 
ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds 5 
FEAD Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 4 
EaSI ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma 1 
“Apvārsnis 2020” ES Pētniecības un inovācijas pamatprogramma 1 
JNI Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva 1 
“Erasmus+” Eiropas programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā 6 
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COSME Uzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas programma 0 
Programma “Eiropa pilsoņiem” 0 
Programma “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 0 
Programma “Tiesiskums” 0 
 
Valsts fondi 24 

 
7. jautājums. Vai ir zināms atbalstīto migrantu skaits un attiecīgais finansējums (saistības) no ES un valsts 
fondiem? 
Jā — 6 Daļēji — 20 Nē — 5 

 
8. jautājums. Vai atbalstīto migrantu skaits un attiecīgais finansējums no ES un valsts fondiem ir norādīts 
sadalījumā pa migrantu grupām (piemēram, darba ņēmēji, bēgļi, ģimenes locekļi u. c.)? 

ES fondi Jā, visiem fondiem Jā, dažiem fondiem Nē 
1 10 18 

Valsts 
fondi 

Jā, visiem fondiem Jā, dažiem fondiem Nē 
2 5 16 

 
9. jautājums. Vai pastāv kāda struktūra, kas koordinē dažādās struktūras, kuras atbild par migrantu 
integrācijas pasākumu īstenošanu? 
Jā — 26 Nē — 5 

 
10. jautājums. Vai no dažādiem ES fondiem tiek atbalstīti vienai un tai pašai mērķgrupai adresēti viena veida 
intervences pasākumi, kad tos īsteno Jūsu valstī? 
Jā — 2 Daļēji — 8 Nē — 19  

 
11. jautājums. Lūdzu, norādiet to struktūru kopējo skaitu un attiecīgo sadalījumu, kuras atbild par migrantu 
integrācijas pasākumu īstenošanu un uzraudzību. 
Piezīme. Lai atbildētu uz šo jautājumu, tika izmantotas dažādas pieejas. Tāpēc rezultāti nav 
informatīvi un šeit nav norādīti. Kopā 

Valsts fondu izlietojums  
Ministrijas (vai to struktūrvienības)  
Citas (lūdzu, norādiet)  
Citas (lūdzu, norādiet)  
ES fondu izlietojums  
Vadošās iestādes  
Starpniekstruktūras  
Atbildīgās iestādes  
Deleģētās iestādes  
Citas (lūdzu, norādiet)  
Citas (lūdzu, norādiet)  
KOPĀ  

 
12. jautājums. Vai Jūsu valsts izmanto Saragosas rādītājus?  

 Tiek izmantoti visi rādītāji Rādītāji tiek izmantoti daļēji Rādītāji netiek 
izmantoti 

Nodarbinātība 1 13 16 
Izglītība 1 14 15 
Sociālā iekļaušana 3 11 16 
Aktīvs pilsoniskums 2 11 17 

 
13. jautājums. Vai Jūsu valsts izmanto citus rādītājus, lai uzraudzītu savas integrācijas politikas attīstību? 
Jā — 16 Nē — 15  

 
14. jautājums. Vai Jūsu valstī ir kādi noteikumi, kas ierobežo datu vākšanu pa migrantu grupām? 

Jā — 10 Nē — 20 
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15. jautājums. Lūdzu, sniedziet divus piemērus par ES finansētiem projektiem, kas īstenoti Jūsu valstī un ir 
būtiski saistīti ar migrantu integrāciju (divās dažādās integrācijas jomās 2014.–2020. gada plānošanas periodā). 
 

16. jautājums. Vai uzskatāt, ka atbalsts, ko Eiropas Komisija sniedza integrācijas politikas attīstībai un 
īstenošanai Jūsu valstī, ir bijis būtisks? 

Būtisks — 19 Daļēji vai ne ļoti 
būtisks — 8 Nebūtisks — 0 Atbalsts netika sniegts — 2 

 
17. jautājums. Kurš Komisijas atbalsta aspekts uzskatāms par pašu vērtīgāko? 
 
18. jautājums. Kā Komisijas atbalstu varētu uzlabot? 
 

19. jautājums. Vai Jūsu valsts uzskata, ka ES kompetence migrantu integrācijas jomā būtu jāpalielina? 
Piezīme. Skaitļi norāda uz atbilžu skaitu katrā kategorijā 
Jā — 9  Nē — 20  

 
 
Aptaujas pielikums. Lūdzu, atzīmējiet tās integrācijas jomas, kurās 2014.–2020. gada plānošanas periodā tiek 
īstenoti migrantu integrācijas pasākumi. 
 

ES fonds Integrācijas pasākumi Attiecīgo 
atzīmējiet ES fonds Integrācijas pasākumi Attiecīgo 

atzīmējiet 

AMIF 

Nodarbinātība 12 

FEAD 

Nodarbinātība 0 
Izglītība 24 Izglītība 0 
Profesionālā izglītība 11 Profesionālā izglītība 0 
Mājoklis 16 Mājoklis 0 
Veselība 16 Veselība 0 
Sociālā iekļaušana 26 Sociālā iekļaušana 4 

ESF/ 
JNI  

Nodarbinātība 15 

ERAF 

Nodarbinātība 0 
Izglītība 8 Izglītība 0 
Profesionālā izglītība 13 Profesionālā izglītība 2 
Mājoklis 2 Mājoklis 2 
Veselība 2 Veselība 3 
Sociālā iekļaušana 14 Sociālā iekļaušana 3 

ELFLA 

Nodarbinātība 0 

EJZF 

Nodarbinātība 0 
Izglītība 0 Izglītība 0 
Profesionālā izglītība 0 Profesionālā izglītība 0 
Mājoklis 0 Mājoklis 0 
Veselība 0 Veselība 0 
Sociālā iekļaušana 2 Sociālā iekļaušana 0 
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IV pielikums 

ES migrantu integrācijas regulējuma hronoloģija 

 

Avots: ERP. 

2009

Sāk darbību Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds 2007.–2013. gadam 
Atbalsta dalībvalstis un pilsonisko sabiedrību integrācijas politikas un pasākumu izstrādē, īstenošanā, 
uzraudzībā un novērtēšanā, kā arī veicina informācijas apmaiņu par integrācijas jautājumiem

Integrācijas rokasgrāmatas 2. izdevums 

2007

2005

Migrācijas plūsmas pieaugums

Tamperes 
programma 
1999-2004

Aicina pieņemt kopēju 
imigrācijas politiku, kas 
ietvertu dinamiskāku 
politiku to migrantu 

integrēšanai, kuri 
likumīgi uzturas ES

Valstu integrācijas kontaktpunktu izveide
Valdību ekspertu tīkls, kura mērķis ir veicināt labas prakses apmaiņu un stiprināt valstu integrācijas 
politikas koordināciju

Hāgas 
programma 
2005-2009 

Izklāstītas 
10 prioritātes, uzsverot, 

cik svarīgi ir novērtēt 
integrācijas politiku un 

pieņemt holistisku 
pieeju, lai atvieglotu un 
veicinātu mijiedarbību 

no vietējā līdz ES 
līmenim

Stokholmas 
programma 
2010-2014 

Aicina pilnveidot 
pamatrādītāju 

novērtēšanu un 
uzraudzību

2003

Kopējie pamatprincipi imigrantu integrācijas politikai
Nesaistoši pamatprincipi, pamatojoties uz kuriem dalībvalstis var novērtēt savus centienus

Integrācijas rokasgrāmatas 1. izdevums
Gūtās atziņas un labā prakse, balstoties uz politikas veidotāju un integrācijas speciālistu pieredzi

2004

Kopīgā integrācijas programma 
Ietvars migrantu integrācijai Eiropas Savienībā
Ietvars kopējo pamatprincipu īstenošanai

Stājas spēkā Lisabonas līgums
Nodrošina skaidru juridisko pamatu ES pasākumiem, ar kuriem veicina un atbalsta dalībvalstu rīcību, lai 
veicinātu to migrantu integrāciju, kuri likumīgi uzturas Eiropas Savienībā

Eiropas Integrācijas foruma izveide
Platforma dialogam starp pilsoniskās sabiedrības organizācijām un Eiropas iestādēm

Padomes iniciatīvas Integrācijas līdzekļi ES integrācijas fondi

Komisijas rīcība Līgums
Apzīmējumi

Sāk darbību Eiropas Integrācijas tīmekļa vietne
Saragosas deklarācija (un Saragosas rādītāji)
Dalībvalstis piekrīt izmantot rādītāju kopumu, lai uzlabotu datu salīdzināmību, uzraudzītu integrācijas 
politikas rezultātus un analizētu turpmāko politikas plānošanu

2010

Eiropas migrantu integrācijas programma
Sniedz pārskatu par ES iniciatīvām, kas atbalsta migrantu integrāciju

Integrācijas rokasgrāmatas 3. izdevums

2011

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds 2014.–2020. gadam
Veicina migrācijas plūsmu efektīvu pārvaldību, kā arī palīdz īstenot, stiprināt un pilnveidot kopēju ES pieeju 
patvēruma un imigrācijas jautājumiem

Eiropas migrantu integrācijas moduļi
Iet soli tālāk nekā rokasgrāmatas, nodrošinot atsauces sistēmu integrācijas jomā

2014

Eiropas programma migrācijas jomā
Izklāsta pasākumus, kas nekavējoties veicami migrācijas jomā, lai reaģētu uz pēdējo migrācijas vilni

Rīcības plāns migrantu integrācijas jomā
Atbalsta dalībvalstu centienus integrācijas politikas izstrādē un stiprināšanā un apraksta konkrētos 
pasākumus, kurus īstenos Komisija

Eiropas Migrācija foruma izveide
Aizstāj Eiropas Integrācijas forumu 

2015

Secinājumi par to migrantu integrāciju, kuri likumīgi uzturas ES
Eiropadome atzīst Komisijas rīcības plānu integrācijas jomā un aicina dalībvalstis aktīvi piedalīties

2016

Stratēģiskās 
pamatnostādnes 

2015-2019 
brīvības, drošības un 

tiesiskuma telpā

Uzsver, ka ES būtu 
jāatbalsta dalībvalstu 
centieni īstenot aktīvu 

integrācijas politiku
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V pielikums 

Spēkā esošās direktīvas migrācijas jomā, kuras attiecas uz migrantu integrāciju 

Direktīvas saskaņā ar Eiropas likumīgās migrācijas politiku 

Direktīva Nolūks Statuss 
Padomes 2003. gada 
25. novembra 
Direktīva 2003/109/EK, 
kas grozīta ar 
Direktīvu 2011/51/ES 

Pastāvīgie iedzīvotāji — visiem migrantiem, kas vismaz 
piecus gadus likumīgi un nepārtraukti uzturas kādas 
ES dalībvalsts teritorijā, tiek piešķirts pastāvīgā 
iedzīvotāja statuss. Sabiedriskā apspriešanās par 

atbilstības pārbaudi (REFIT 
iniciatīva) noslēdzās 
2017. gada 18. septembrī. 
 
Piezīme. REFIT iniciatīva ir 
process, kurā analizē spēkā 
esošos tiesību aktus un 
pasākumus, lai pārliecinātos, 
ka ieguvumi, ko sniedz 
ES tiesības, ir panākti ar 
vismazākajām izmaksām 
ieinteresētajām personām, 
iedzīvotājiem un valsts 
pārvaldes iestādēm un ka 
regulatīvās izmaksas ir pēc 
iespējas samazinātas, 
neietekmējot politikas 
mērķus, kurus ar attiecīgo 
iniciatīvu paredzēts sasniegt. 

Padomes 2003. gada 
22. septembra 
Direktīva 2003/86/EK 

Ģimenes atkalapvienošanās — paredz noteikumus un 
nosacījumus, saskaņā ar kuriem migranti, kuri likumīgi 
uzturas ES, ieved savu laulāto, kas ir trešās valsts 
valstspiederīgais, nepilngadīgos bērnus un laulātā 
bērnus dalībvalstī, kurā tie uzturas. 

2011. gada 
13. decembra 
Direktīva 2011/98/ES 

Vienota atļauja — vienota pieteikšanās procedūra, lai 
migrantiem izsniegtu vienotu uzturēšanās un darba 
atļauju dalībvalsts teritorijā, un vienots tiesību kopums 
migrējošiem darba ņēmējiem, kuri kādā dalībvalstī 
uzturas likumīgi. 

2014. gada 15. maija 
Direktīva 2014/66/ES 

Uzņēmuma ietvaros pārcelti darbinieki — migrantu 
ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumi, lai atvieglotu 
pārcelšanu uzņēmuma ietvaros 

2014. gada 
26. februāra 
Direktīva 2014/36/ES 

Sezonas darbinieki — obligātie noteikumi 
mazkvalificētu migrējošo darba ņēmēju uzņemšanai. 

2016. gada 11. maija 
Direktīva 2016/801 

Studenti un pētnieki — jauni noteikumi attiecībā uz 
imigrējušu studentu un pētnieku, kā arī skolēnu, 
stažieru, brīvprātīgo un viesaukļu ieceļošanu un 
uzturēšanos. 

Padomes 2009. gada 
25. maija 
Direktīva 2009/50/EK1 

ES zilā karte (tiek pārskatīta) — trešo valstu 
valstspiederīgo ieceļošana un uzturēšanās augsti 
kvalificētas nodarbinātības nolūkos. 

2018. gada martā direktīva 
tiek pārskatīta: Komisijas 
priekšlikums COM(2016) 378 

Direktīvas saskaņā ar kopējās Eiropas patvēruma sistēmas (KEPS) otro posmu 

2013. gada 26. jūnija 
Direktīva 2013/32/ES 
(pārstrādāta redakcija) 

Pārskatītās patvēruma procedūras — nosaka kopējās 
procedūras starptautiskās aizsardzības statusa 
piešķiršanai un atņemšanai. 

2018. gada martā direktīva 
tiek pārskatīta: Komisijas 
priekšlikums COM(2016) 467 

2013. gada 26. jūnija 
Direktīva 2013/33/ES 
(pārstrādāta redakcija) 

Pārskatītie uzņemšanas nosacījumi — nosaka 
standartus starptautiskās aizsardzības pieteikuma 
iesniedzēju uzņemšanai. 

2018. gada martā direktīva 
tiek pārskatīta: Komisijas 
priekšlikums COM(2016) 465 

2011. gada 
13. decembra 
Direktīva 2011/95/ES 
(pārstrādāta versija) 

Pārskatītā Kvalifikācijas direktīva — par standartiem, 
lai trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus 
kvalificētu kā starptautiskās aizsardzības saņēmējus, par 
bēgļu vai personu, kas tiesīgas saņemt alternatīvo 
aizsardzību, vienotu statusu un par piešķirtās 
aizsardzības saturu. 

2018. gada martā direktīva 
tiek pārskatīta: Komisijas 
priekšlikums COM(2016) 466 
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Padomes 2001. gada 
20. jūlija 
Direktīva 2001/55/EK 

Pagaidu aizsardzība — obligātie standarti, lai pārvietoto 
personu masveida pieplūduma gadījumā sniegtu tām 
pagaidu aizsardzību, un par pasākumiem, lai līdzsvarotu 
dalībvalstu pūliņus, uzņemot šādas personas un 
uzņemoties ar to saistītās sekas. 

Šī direktīva līdz šim vēl nav 
izmantota. Komisija veica 
novērtējumu 2016. gadā. 

Piezīme. Dānija nepiemēro ES mēroga noteikumus attiecībā uz migrācijas, vīzu un patvēruma politiku. 
Īrija un Apvienotā Karaliste, katru gadījumu izvērtējot atsevišķi, izvēlas, vai šos noteikumus pieņemt. 
1 Šis priekšlikums ietver arī grozījumus Padomes Direktīvā 2003/109/EK. 

Avots: ERP. 
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VI pielikums 
Integrācijas nosacījumi ES tiesību aktos migrācijas jomā 

  Uzturēšanās atļauja Piekļuve nodarbinātībai Piekļuve izglītībai Kvalifikāciju 
atzīšana 

Piekļuve 
sociālajai 

labklājībai 

Piekļuve veselības 
aprūpei 

Ģimenes 
atkalapvienošanās 

Pārvietošanās 
brīvība 

Patvēruma meklētāji 
Direktīva 2013/33/ES 

Jautājums direktīvā nav 
aplūkots 

Ne vēlāk kā 9 mēnešus no 
starptautiskās 

aizsardzības pieteikuma 
iesniegšanas datuma 

Nepilngadīgajiem: 
tāpat kā pilsoņiem Jautājums direktīvā nav aplūkots 

Vismaz neatliekamā 
palīdzība, kā arī 

primārā aprūpe un 
ārstēšana slimību un 

nopietnu garīga 
rakstura traucējumu 

gadījumā 

Izslēgtas ar 
Direktīvu 2003/86 

Uzņēmējā 
dalībvalstī vai 

norādītajā 
teritorijā 

Bēgļi 
Direktīva 2011/95/ES 

Vismaz uz 3 gadiem, 
atjaunojama 

Uzreiz pēc statusa 
piešķiršanas 

Tāpat kā pilsoņiem Atļauta 

Tāpat kā citiem 
migrantiem, kuri 
uzturas likumīgi 

Alternatīvās 
aizsardzības statusa 
saņēmēji 
Direktīva 2011/95/ES 

Vismaz uz vienu gadu, 
atjaunojama Tāpat kā pilsoņiem 

Var būt 
ierobežota 

pamata 
pabalstu 
apmērā 

Tāpat kā pilsoņiem Izslēgtas ar 
Direktīvu 2003/86 

Ģimenes locekļi 
Direktīva 2003/86/EK 

Uz vienu gadu, 
atjaunojama 

Tāpat kā pilsoņiem, bet 
dalībvalsts var piekļuvi 

ierobežot 
Tāpat kā pilsoņiem Jautājums direktīvā nav aplūkots 

Veselības 
apdrošināšanu 

nodrošina apgādnieks 
— 

Jautājums 
direktīvā nav 

aplūkots 

Augsti kvalificēti darba 
ņēmēji 
Direktīva 2009/50/EK 

Uz 1–4 gadiem, 
atjaunojama, kā 

noteikusi dalībvalsts. Ja 
darba līgums ir noslēgts 
uz < 2 gadiem: līguma 

darbības laiks + 
3 mēneši 

Pirmajos 2 gados var veikt 
tikai darbības, kas atbilst 

uzņemšanas 
nosacījumiem. Pēc tam 
dalībvalsts var piešķirt 
tādas pašas tiesības kā 

pilsoņiem 

Tāpat kā pilsoņiem Atļauta Atļauta 

Sezonas darbinieki 
Direktīva 2014/36/ES 

No 5 līdz 9 mēnešiem 
jebkurā 12 mēnešu 

periodā 

Tikai konkrētais 
nodarbinātības veids, kas 

paredzēts atļaujā 

Tāpat kā pilsoņiem, 
bet dalībvalsts var 

to ierobežot 

Tāpat kā 
pilsoņiem 

Kā pilsoņiem, 
bet dalībvalsts 
var nepiešķirt 
ģimenes un 

bezdarbnieka 
pabalstus 

Jautājums direktīvā nav 
aplūkots 

Izslēgtas ar 
Direktīvas 2003/86 

3. pantu 
Atļauta 

Uzņēmuma ietvaros 
pārcelti darbinieki 
Direktīva 2014/66/ES 

Ne vairāk kā uz 
3 gadiem vadītājiem un 

speciālistiem un uz 
vienu gadu stažieriem 

Tikai konkrētais 
nodarbinātības veids, kas 

paredzēts atļaujā 

Jautājums direktīvā 
nav aplūkots Tāpat kā pilsoņiem 

Jautājums 
Direktīvā 2014/66/ES n

av aplūkots 
Atļauta Atļauta 

Citi migrējošie darba 
ņēmēji 
Direktīva 2011/98/ES 

Jautājums direktīvā nav 
aplūkots 

Tikai atļaujā paredzētā 
darbība Tāpat kā pilsoņiem 

Tāpat kā pilsoņiem, bet 
dalībvalsts var to 

ierobežot 
Atļauta Atļauta 
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  Uzturēšanās atļauja Piekļuve nodarbinātībai Piekļuve izglītībai Kvalifikāciju 
atzīšana 

Piekļuve 
sociālajai 

labklājībai 

Piekļuve veselības 
aprūpei 

Ģimenes 
atkalapvienošanās 

Pārvietošanās 
brīvība 

Pētnieki, studenti, 
apmācība, brīvprātīgo 
dienests, skolēnu 
apmaiņa, viesaukles 
darbs 
Direktīva (ES) 2016/801 

Uz darbības laiku. Var 
pagarināt pētniekiem 

un studentiem par 
vismaz 9 mēnešiem 

Atļauta pētniekiem un 
studentiem pēc pētījumu 
vai studiju pabeigšanas 

Tāpat kā pilsoņiem. 
Dalībvalsts var to 
ierobežot, ja nav 
savstarpības ar 

migranta izcelsmes 
valsti 

Tāpat kā 
pilsoņiem 

Dalībvalsts 
kompetence 

Vajadzīga veselības 
apdrošināšana uz visu 

uzturēšanās laiku 
Atļauta pētniekiem Atļauta 

Migranti ar pastāvīgā 
iedzīvotāja statusu 
Direktīva 2003/109/EK 

Vismaz uz 5 gadiem, to 
var atjaunot, ja 

iesniedz pieteikumu 
Tāpat kā pilsoņiem Atļauta Atļauta 

Avots: ERP, pamatojoties uz ES tiesību aktiem migrācijas jomā. 
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VII pielikums 

Pārskats par atbilstīgajām darbībām integrācijas jomā saskaņā ar AMIF, ESI fondiem un 

FEAD 

Šajā pielikumā ir apkopotas intervences darbības, kas dažādu ES fondu ietvaros ir līdzīgas un 
ko īsteno saskaņā ar dalīto pārvaldību attiecībā uz katru darbību, kura saistībā ar migrantu 
integrāciju noteikta AMIF regulā (Regula (ES) Nr. 516/2014, 9. pants). 

 Prioritārās darbības jomas saskaņā ar AMIF FEAD ESF ERAF ELFLA EJZF 

In
te

gr
āc

ija
 

Integrācijas stratēģiju izveide un izstrāde, 
tostarp vajadzību analīze, integrācijas rādītāju 
uzlabošana un izvērtējums 

Nē Jā Nē Nē Nē 

Konsultācijas un palīdzības sniegšana tādās 
jomās kā mājoklis, iztikas līdzekļi, 
administratīvie un juridiskie padomi, 
veselības, psiholoģiska un sociāla aprūpe, 
bērnu aprūpe un ģimenes atkalapvienošana 

Jā1 Daļēji Daļēji5 

Jā 
(galveno

kārt 
CLLD/LEA

DER) 

Nē 

Darbības, ar kurām migrantus iepazīstina ar 
uzņēmējas valsts sabiedrību, un darbības, kas 
dod viņiem iespēju tai pielāgoties, saņemt 
informāciju par savām tiesībām un 
pienākumiem, piedalīties pilsoniskajā un 
kultūras dzīvē un atzīt kopīgās vērtības, kas 
nostiprinātas Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartā 

Jā1 Jā4 Nē Nē Nē 

Pasākumi, kas vērsti uz izglītību un apmācību, 
tostarp valodu apmācība un sagatavošanas 
pasākumi, lai atvieglotu piekļuvi darba tirgum 

Nē Jā Daļēji5 Jā Jā 

Darbības nolūkā veicināt pašrealizāciju un dot 
iespējas trešo valstu valstspiederīgajiem 
apgādāt pašiem sevi 

Jā2 Jā4 Daļēji6 Jā Daļēji8 

Darbības, kas veicina jēgpilnus kontaktus un 
konstruktīvu dialogu starp trešo valstu 
valstspiederīgajiem un uzņēmējas valsts 
sabiedrību, un darbības, kas veicina iespējas 
tikt pieņemtiem uzņēmējas valsts sabiedrībā 

Nē Jā Nē Jā Jā9 

Darbības, kas trešo valstu valstspiederīgo 
saskarsmē ar valsts un privātiem 
pakalpojumiem veicina gan līdztiesīgu 
piekļuvi, gan vienlīdzīgus rezultātus, tostarp 
šādu pakalpojumu pielāgošana saskarsmei ar 
trešo valstu valstspiederīgajiem 

Jā1 Jā Jā7 Jā Nē 

Saņēmēju spēju veidošana Jā3 Jā Jā Nē Nē 
Piezīmes. 
1 (DP II) ar mērķi viņus iekļaut sabiedrībā. 
2 (DP II) ar mērķi viņus iekļaut sabiedrībā (ārpus aktīviem darba tirgus pasākumiem). 
3 Partnerorganizācijām. 
4 Ja šie pasākumi ir daļa no integrēta pasākumu kopuma, lai palīdzētu patvēruma meklētājiem 

integrēties darba tirgū. 
5 Tā kā ERAF var ieguldīt līdzekļus migrantiem paredzētās sociālās infrastruktūras 

būvniecībā/atjaunošanā. 
6 Piemēram, veidojot jaunuzņēmumus, mikrouzņēmumus, atbalstot pašnodarbinātību. 
7 It īpaši, ieguldot līdzekļus sabiedrisko pakalpojumu infrastruktūras attīstībā. 
8 Ja atbalsts ir saistīts ar jaunuzņēmumu. 
9 Saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (CLLD) stratēģiju (izņemot infrastruktūru). 
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Avots: Komisijas informatīvā piezīme “Sinerģija starp AMIF un citiem ES finanšu instrumentiem 
saistībā ar patvēruma meklētāju un citu migrantu uzņemšanu un integrāciju” un Komisijas dienesti. 
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BEIGU PIEZĪMES 

 

1 2014. gada dati. Eurostat, “Migrantu integrācija”, 2017. gada izdevums, balstīts uz 2014. gada 
darbaspēka apsekojuma ad hoc moduli; šis skaitlis neietver Dāniju, Īriju un Nīderlandi. 

2 Eurostat statistika par uzturēšanās atļaujām, 2018. gada marta dati. 
3 JRC darba dokumenti ekonomikas un finanšu jomā, 2017/4, “Long-term Social, Economic and 

Fiscal Effects of Immigration into the EU: The Role of the Integration Policy” [Imigrācijas uz ES 
sociālā, ekonomiskā un fiskālā ilgtermiņa ietekme: integrācijas politikas nozīme], d'Artis Kancs 
un Patrizio Lecca, 2017. gads. 

4 “Common basic principles for immigrant integration policy” [Kopējie pamatprincipi imigrantu 
integrācijas politikai], Tieslietu un iekšlietu padomes 2004. gada novembra secinājumi. 

5 Eiropas integrācijas tīklā ir apvienojušies pārstāvji no visu 28 ES dalībvalstu, kā arī Islandes un 
Norvēģijas valsts iestādēm. Tas veicina sadarbību ar valsts, vietējām un reģionālajām struktūrām 
un citiem ES līmeņa tīkliem ar migrantu integrāciju saistītās jomās. Tas ir viens no pasākumiem, 
kas ietverts Komisijas īstenotajā rīcības plānā integrācijas jomā, un aizstāj agrāko Valstu 
integrācijas kontaktpunktu tīklu. 

6 Mēs saņēmām 32 atbildes: četras no Beļģijas (Briseles reģiona, vāciski runājošo kopienas, 
Flandrijas reģiona un Valonijas reģiona), pa vienai no pārējām 27 dalībvalstīm un vienu no 
Norvēģijas. 

7 Augstākās revīzijas iestādes iesniedza 78 ziņojumus, bet 34 no tiem bija saistīti ar integrācijas 
aspektiem, kas ir ārpus mūsu darbības jomas, tādiem kā drošība un patvērums, vai ar vietējās 
finanšu pārvaldības aspektiem. 

8 ERP īpašais ziņojums Nr. 6/2017 “ES reakcija uz bēgļu krīzi: karsto punktu pieeja”. 
9 ERP īpašais ziņojums Nr. 22/2012 “Vai Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds un 

Eiropas Bēgļu fonds sniedz efektīvu ieguldījumu trešo valstu valstspiederīgo integrācijā?”. 
10 Revīzijas palātas gada pārskats par budžeta izpildi 2015. finanšu gadā (OV 2016/C 375/01) un 

Revīzijas palātas gada pārskats par budžeta izpildi 2016. finanšu gadā (OV C 322, 28.9.2017.). 
11 “EMT sniedz informāciju par migrāciju un patvērumu, lai atbalstītu politikas veidošanu Eiropas 

Savienībā”, https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-
do/networks/european_migration_network_en. 

12 Saskaņā ar Līgumu ES “var noteikt pasākumus, ar kuriem veicina un atbalsta dalībvalstu rīcību, 
kuras mērķis ir veicināt to trešo valstu pilsoņu integrāciju, kuri likumīgi uzturas to teritorijā, 
neparedzot dalībvalstu normatīvo aktu saskaņošanu”. LESD 79. panta 4. punkts (OV C 326, 
26.10.2012., 47.–390. lpp.). 

13 OV C 340, 10.11.1997., 1.-144. lpp. 
14 Tamperes programma ir Eiropas Tieslietu un iekšlietu padomes politikas piecu gadu programma 

laikposmam no 1999. līdz 2004. gadam, kas tika apstiprināta Padomes 1999. gada 15. un 
16. oktobra sanāksmē. 

15 Eiropas Parlamenta 2013. gada 14. marta rezolūcija par migrantu integrāciju, tās ietekmi uz 
darba tirgu un sociālā nodrošinājuma koordinācijas ārējo dimensiju. 

16 Padomes un dalībvalstu valdību pārstāvju 2014. gada 5. un 6. jūnija secinājumi par to trešo 

                                                      

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en
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valstu valstspiederīgo integrāciju, kuri likumīgi uzturas ES. 

17 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas programma trešo valstu pilsoņu integrācijai”, 
COM(2011) 455 galīgā redakcija, un Komisijas dienestu darba dokuments “EU initiatives 
supporting the integration of third-country nationals” [ES iniciatīvas, ar kurām atbalsta trešo 
valstu valstspiederīgo integrāciju], SEC(2011) 957 galīgā redakcija, 20.7.2011. 

18 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai un Reģionu komitejai “Rīcības plāns trešo valstu valstspiederīgo integrācijai”, 
COM(2016) 377 final, 7.6.2016. 

19 Tiesiskuma, brīvības un drošības ģenerāldirektorāts, “Integrācijas rokasgrāmata politikas 
veidotājiem un integrācijas speciālistiem”. Ir pieejami trīs izdevumi: 2004. gada novembra, 
2007. gada maija un 2010. gada aprīļa izdevums. 

20 https://ec.europa.eu/migrant-integration/home. 
21 Dānija nepiemēro ES mēroga noteikumus attiecībā uz migrācijas, vīzu un patvēruma politiku. 

Īrija un Apvienotā Karaliste, katru gadījumu izvērtējot atsevišķi, izvēlas, vai noteikumus pieņemt 
vai ne. 

22 Sk., piemēram, šādus Eiropas migrācijas tīkla pētījumus: “Family Reunification of Third-Country 
Nationals in the EU plus Norway: National Practices” [Trešo valstu valstspiederīgo ģimeņu 
atkalapvienošanās ES un Norvēģijā: valstu prakse], 2017. gada aprīlis; “Integration of 
beneficiaries of international/ humanitarian protection into the labour market: policies and good 
practices” [Starptautiskās/humānās aizsardzības statusa saņēmēju integrācija darba tirgū: 
politika un laba prakse], 2016. gada jūlijs; “Migrant access to social security and healthcare: 
policies and practice” [Migrantu piekļuve sociālajam nodrošinājumam un veselības aprūpei: 
politika un prakse], 2014. gada jūlijs; Eiropas Parlamenta un Starptautiskās Migrācijas 
organizācijas “Comparative Study of the Laws in the 27 EU Member States for Legal 
Immigration” [Salīdzinošs pētījums par 27 ES dalībvalstu tiesību aktiem likumīgas imigrācijas 
jomā], 2009. gads; Migrācijas politikas darba grupas ziņojums “Strategic developments on 
migrant integration policies in Europe” [Stratēģiskās norises saistībā ar migrantu integrācijas 
politiku Eiropā], Huddleston et al, 2016. gads. 

23 Sk. Komisijas priekšlikumu direktīvai, ar ko nosaka standartus starptautiskās aizsardzības 
pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai, COM(2016) 465 final, 13.7.2016., un Parlamenta 2017. gada 
oktobra informatīvo paziņojumu “Secondary movements of asylum-seekers in the EU asylum 
system” [Patvēruma meklētāju tālāka pārvietošanās ES patvēruma sistēmā]. 

24 Gada ziņojums par Eurodac centrālās sistēmas darbībām 2016. gadā, tostarp par tās tehnisko 
darbību un drošību, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 603/2013 40. panta 1. punktu, 2017. gada maijs. 

25 Sk., piemēram, i) Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Rīcības plāns trešo valstu valstspiederīgo 
integrācijai”, COM(2016) 377 final, 7.6.2016., un ii) ESAO ziņojumu “Integrācijas īstenošana. 
Bēgļi un citas personas, kurām vajadzīga aizsardzība”, 2016. g. 

26 “Karstais punkts” ir definēts kā vieta pie ES ārējām robežām, kurā ir neproporcionāla migrācijas 
slodze. Sk. ERP īpašo ziņojumu Nr. 6/2017 “ES reakcija uz bēgļu krīzi: karsto punktu pieeja”. 

27 Vajadzība nodrošināt taisnīgu attieksmi pret trešo valstu valstspiederīgajiem ir norādīta šādos 
dokumentos: “Kopīgā integrācijas programma”, COM(2005) 389 galīgā redakcija, 1.9.2005., 
“Eiropas programma trešo valstu pilsoņu integrācijai”, COM(2011) 455 galīgā redakcija, 
20.7.2011., un 1999. gada Tamperes secinājumi. 

28 LESD 10. un 18. pantā. 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/home


 3 

 

                                                                                                                                                                      
29 Proti, Padomes 2000. gada 29. jūnija Direktīvā 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas attieksmes 

principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības (OV L 180, 22.–26. lpp.), un 
Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvā 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu 
vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju (OV L 303, 16.–22. lpp.). 

30 Sk., piemēram Komisijas ziņojumus Parlamentam un Padomei: 1) par Direktīvas 2003/109/EK par 
to trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji, piemērošanu, 
COM(2011) 585 galīgā redakcija, 29.9.2011., un 2) par to, kā tiek īstenota Direktīva 2009/50/EK 
par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augsti kvalificētas nodarbinātības 
nolūkos, COM(2014) 287 final, 22.5.2014. 

31 Eiropas migrācijas tīkls, 2016. gada ziņojums par migrāciju un patvērumu, 2017. gada 25. aprīlis, 
galīgā versija (56. lpp.). 

32 Eirobarometra speciālaptauja Nr. 437, “Discrimination in the EU in 2015 – Summary” 
[Diskriminācija Eiropas Savienībā 2015. gadā — kopsavilkums], ko pēc Tiesiskuma un patērētāju 
ģenerāldirektorāta (JUST ĢD) pieprasījuma veica TNS Opinion & Social un koordinēja 
Komunikācijas ģenerāldirektorāts (COMM ĢD Stratēģiju, korporatīvās komunikācijas darbību un 
Eirobarometra nodaļa), 2015. gada oktobris. 

33 Eirobarometra standartaptauja Nr. 87, “Public opinion in the European Union” [Sabiedriskā 
doma Eiropas Savienībā], 2017. gada pavasaris, ko pēc Komunikācijas ģenerāldirektorāta 
pieprasījuma veica TNS Opinion & Social. 

34 Komisijas ziņojums Parlamentam un Padomei par Padomes Direktīvas 2000/43/EK un Padomes 
Direktīvas 2000/78/EK piemērošanu, SWD(2014) 5 final, COM(2014) 2 final, 17.1.2014. 

35 Eiropas Parlamenta 2013. gada 14. marta rezolūcija par migrantu integrāciju, tās ietekmi uz 
darba tirgu un sociālā nodrošinājuma koordinācijas ārējo dimensiju. 

36 Jean-Claude Juncker, “Jauns sākums Eiropai — mana programma nodarbinātībai, izaugsmei, 
taisnīgumam un demokrātiskām pārmaiņām”, politikas pamatnostādnes nākamajai Eiropas 
Komisijai, Eiropas Parlamenta plenārsesijas atklāšanas runa, “Ceļā uz jaunu politiku migrācijas 
jomā”, 2014. gada 15. jūlijs. 

37 Komisijas paziņojums “Eiropas programma migrācijas jomā”, COM(2015) 240 final, 13.5.2015. 
38 Stabilitātes un izaugsmes pakts (SIP) ir noteikts LESD 121., 126. un 136. pantā un LESD 

pievienotajā 12. protokolā. Paktu īsteno, izmantojot sekundāros tiesību aktus — 1997. gada 
7. jūlija Regulu (EK) Nr. 1466/97 par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas 
uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu (OV L 209, 2.8.1997., 1. lpp.) un 1997. gada 7. jūlija 
Regulu (EK) Nr. 1467/97 par to, kā paātrināt un precizēt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas 
procedūras īstenošanu (OV L 209, 2.8.1997., 6. lpp.). 

39 Vairāk informācijas par Stabilitātes un izaugsmes paktu sk. Komisijas Ekonomikas un finanšu 
lietu ģenerāldirektorāta Eiropas ekonomikas iestāžu dokumentā Nr. 052 “Vade Mecum on the 
Stability and Growth Pact” [Stabilitātes un izaugsmes pakta rokasgrāmata], ISSN 2443-8014, 
2017. gada marts. 

40 Vairāk informācijas par elastīguma nosacījumiem sk. Komisijas paziņojumā “Elastīguma vislabākā 
izmantošana saskaņā ar Stabilitātes un izaugsmes pakta esošajiem noteikumiem”, 
COM(2015) 12 final, 12.1.2015., un ECOFIN padomes apstiprinātajā dokumentā “Kopīgi 
saskaņota nostāja par Stabilitātes un izaugsmes paktā paredzēto elastīgumu” (2016. gada 
februāris). 

41 Sk. LESD 126. panta 2. punktu, Regulas (EK) Nr. 1466/97 5. panta 1. punktu un 6. panta 3. punktu 
un Regulas (EK) Nr. 1467/97 2. panta 1. punktu. 

42 Sk. Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāta informatīvo piezīmi Ekonomikas un 
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finanšu komitejai “Orientation for the SGP treatment of refugee-related budgetary costs” 
[Pamatnostādnes ar bēgļiem saistīto budžeta izmaksu uzskaitei saskaņā ar SIP], Ares(2015) 
4678008, 29.10.2015. 

43 Sk. attiecīgajām valstīm adresētos ieteikumus 2016. un 2017. gadam. 
https://ec.europa.eu/info/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-
specific-recommendations/2016-european_en. 

44 Eiropas pusgads ir ekonomikas politikas koordinēšanas cikls, kas ilgst no novembra līdz nākamā 
gada jūlijam. Tā mērķis ir nodrošināt dalībvalstu individuālo centienu saskaņošanu un 
mērķtiecīgu virzīšanu, lai panāktu vēlamo ietekmi uz izaugsmi. Komisija sīki analizē valstu 
ekonomikas un strukturālo reformu programmas un sagatavo konkrētām valstīm adresētus 
ieteikumus nākamajiem 12–18 mēnešiem. Padome apspriež un oficiāli pieņem šos ieteikumus, 
kurus apstiprina Eiropadome. Tādā veidā dalībvalstis saņem politikas ieteikumus, pirms tās 
apstiprina valsts budžetu nākamajam gadam. 

45 2018. gada janvāra dati. Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 28. oktobra Lēmums (ES) 
2015/2248 par elastības instrumenta izmantošanu steidzamiem budžeta pasākumiem saskaņā ar 
Eiropas programmu migrācijas jomā (OV L 318, 4.12.2015., 36.–37. lpp.), Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2015. gada 25. novembra Lēmums (ES) 2016/253 par elastības instrumenta 
izmantošanu steidzamiem budžeta pasākumiem, lai risinātu bēgļu krīzi (OV L 47, 24.2.2016., 6.–
7. lpp.), Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. decembra Lēmums (ES) 2017/342 par 
elastības instrumenta izmantošanu, lai finansētu steidzamus budžeta pasākumus nolūkā risināt 
pašreizējo migrācijas, bēgļu un drošības krīzi (OV L 50, 28.2.2017., 53.–54. lpp.), Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2017. gada 12. decembra Lēmums (ES) 2018/8 par to, lai izmantotu 
elastības instrumentu nolūkā finansēt steidzamus budžeta pasākumus, lai risinātu migrācijas, 
bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas (OV L 3, 6.1.2018., 
5.–6. lpp.), un Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 25. oktobra Lēmums (ES) 2018/51 par 
elastības instrumenta izmantošanu, lai nodrošinātu finansējumu Eiropas Fondam ilgtspējīgai 
attīstībai (OV L 7, 12.1.2018., 37.–38. lpp.). 

46 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. decembra Lēmums (ES) 2017/339 par 
neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu 2016. gadā un Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016. gada 14. decembra Lēmums (ES) 2017/344 par neparedzēto izdevumu rezerves 
izmantošanu 2017. gadā. 

47 https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions 
48 Padomes un dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumi par to trešo valstu valstspiederīgo 

integrāciju, kuri likumīgi uzturas ES, 15312/16, 2016. gada 9. decembris. 
49 Prasmju profila noteikšanas rīks ir pieejams šeit: www.ec.europa.eu/migrantskills. 
50 Saskaņā ar Pamattiesību aģentūras (FRA) 2017. gada ziņojumu “Together in the EU - Promoting 

the participation of migrants and their descendants” [Kopā Eiropas Savienībā — migrantu un to 
pēcnācēju līdzdalības veicināšana] piecas dalībvalstis līdz 2015. gada beigām nebija ieviesušas 
valsts vai reģionālo integrācijas politiku. Tikmēr divas no šīm dalībvalstīm mūsu aptaujā ziņoja, 
ka ir izstrādājušas rīcības plānus. 

51 Sk. arī Pamattiesību aģentūras (FRA) 2017. gada ziņojumu “Together in the EU - Promoting the 
participation of migrants and their descendants” [Kopā Eiropas Savienībā — migrantu un to 
pēcnācēju līdzdalības veicināšana]. 

52 Deklarācija, kas pieņemta Eiropas ministru konferencē par integrāciju, Saragosa, 2010. gada 15.–
16. aprīlis, un apstiprināta Tieslietu un iekšlietu padomē 2010. gada 3.–4. jūnijā. 

53 Sk. Eurostat ziņojumu “Zaragoza pilot study - Indicators of immigrant integration” [Saragosas 

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
https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions
http://www.ec.europa.eu/migrantskills
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eksperimentālais pētījums. Imigrantu integrācijas rādītāji], 2011. gada marts, un Iekšlietu 
ģenerāldirektorāta pasūtīto ziņojumu “Using EU Indicators of Immigrant Integration” [ES 
imigrantu integrācijas rādītāju izmantošana], 2013. gada marts, Thomas Huddleston, Jan Niessen 
un Jasper Dag Tjaden. 

54 ES darbaspēka apsekojums (EU-LFS) un ES statistika attiecībā uz ienākumiem un dzīves 
apstākļiem (EU-SILC). 

55 Tas ir ziņojums, kas seko ESAO 2015. gada ziņojumam “Indicators of Immigrant Integration 2015, 
Settling In” [Imigrantu integrācijas rādītāji 2015. Apmešanās uz dzīvi], kurš pieejams 
http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264234024-en. 

56 Komisijas 2016. gada 14. jūnija Deleģētā regula (ES) 2016/1851, ar ko pieņem 2019., 2020. un 
2021. gada ad hoc moduļu programmu darbaspēka izlases veida apsekojumam (OV L 284, 
20.10.2016., 1.–4. lpp.). 

57 Komisijas 2010. gada 16. marta Regula (ES) Nr. 220/2010, ar ko pieņem 2013. līdz 2015. gada 
ad hoc moduļu programmu darbaspēka izlases veida apsekojumam (OV L 67, 17.3.2010., 1.–
3. lpp.). 

58 MIPEX ir AMIF līdzfinansēts ES projekts, ko izstrādājis Barselonas Starptautisko lietu centrs un 
Migrācijas politikas darba grupa. Tas novērtē valstu spēju nodrošināt migrantiem mobilitāti 
darba tirgū, ģimenes atkalapvienošanos, izglītību, līdzdalību politikā, pastāvīgu uzturēšanos, 
piekļuvi pilsonībai, veselības aprūpi un diskriminācijas novēršanas politiku. Tajā ir apkopoti 
167 politikas rādītāji. Plašāka informācija: http://mipex.eu/. 

59 ES pilsētprogramma, kas tika uzsākta 2016. gada maijā, veicina sadarbību starp dalībvalstīm, 
pilsētām, Eiropas Komisiju un citām ieinteresētām personām, lai pilnībā izmantotu pilsētu 
teritoriju potenciālu un ieguldījumu. Programmas mērķis ir rast praktiskas idejas attiecībā uz ES 
tiesību aktu tematiem, finansējumu un zināšanu apmaiņu. To veido 12 prioritārās tēmas, no 
kurām viena ir “Migrantu un bēgļu iekļaušana”. To analizē partnerība migrantu un bēgļu 
iekļaušanas jautājumos, kurā apvienojušās pilsētas, dalībvalstis un Eiropas iestādes. Tā 
koncentrējas uz migrantu un bēgļu integrāciju vidējā termiņā un ilgtermiņā saistībā ar 
uzņemšanu un mijiedarbību ar vietējo kopienu, mājokļu, darba un izglītības jomu, kā arī 
transversālo jautājumu par neaizsargātajām grupām. Programmas koordinatori ir Amsterdamas 
pilsēta un Komisijas Migrācijas un iekšlietu ģenerāldirektorāts (kā līdzkoordinators). 

60 Sk. 7. darbību (“Virzība uz tādu integrācijas politiku pilsētās, kas ir vairāk balstīta uz 
pierādījumiem: programmas noteikšana, salīdzināmu rādītāju izpēte un instrumentu kopuma 
izstrāde labas prakses nodošanai”) Rīcības plānā par partnerību migrantu un bēgļu iekļaušanas 
jautājumos: https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-
plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees. 

61 Regula (ES) Nr. 514/2014, 57. pants. 
62 Skaitļi ir balstīti uz 2017. gada AMIF īstenošanas ziņojumu, ko dalībvalstis iesniedza 2018. gada 

martā. Līdz 2018. gada 4. aprīlim Grieķijas 2017. gada īstenošanas ziņojums nebija pieejams. 
Komisija šos skaitļus vēl nav apstiprinājusi. 

63 No aprēķina ir izslēgtas divu valstu programmas, kas uzskatāmas par netipiskām, jo tajās ir ziņots 
par tādu mērķu sasniegšanu, kas 10 reizes pārsniedz noteiktos mērķus. 

64 Regulas (ES) Nr. 1304/2013 I pielikums (OV L 347, 20.12.2013., 470.–486. lpp.). 
65 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro 

Savienības vispārējam budžetam, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2012/2002, Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulas (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, 

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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(ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un (ES) 
Nr. 652/2014 un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 541/2014/ES. 
COM(2016) 605 final, 14.9.2016. 

66 Komisijas 2016. gada 15. novembra Īstenošanas regula (ES) 2016/1997 (OV L 308, 16.11.2016., 
5.–7. lpp.). 

67 5. apsvērums Komisijas 2014. gada 17. jūlija Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1255/2014, ar ko 
papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 223/2014 par Eiropas atbalsta fondu 
vistrūcīgākajām personām, nosakot gada īstenošanas ziņojumu un nobeiguma īstenošanas 
ziņojumu saturu, tostarp kopējo rādītāju sarakstu (OV L 337, 25.11.2014., 46.–50. lpp.). 

68 Sk. 8.3. izcēlumu Revīzijas palātas gada pārskatā par budžeta izpildi 2016. finanšu gadā. 
69 14. panta 2. punkta e) apakšpunkts Regulā (ES) Nr. 514/2014, ar ko paredz vispārīgus 

noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam 
policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai. 

70 15. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 96. panta 6. punkta a) apakšpunkts Regulā (ES) 
Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 
Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības 
fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu. 

71 ERP īpašais ziņojums Nr. 22/2012 “Vai Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds un 
Eiropas Bēgļu fonds sniedz efektīvu ieguldījumu trešo valstu valstspiederīgo integrācijā?”. 

72 “Support to asylum seekers under the ESF and the FEAD” [Atbalsts patvēruma meklētājiem, 
izmantojot ESF un FEAD] un “Synergies between the AMIF and other EU funding instruments in 
relation to reception and integration of asylum seekers and other migrants” [Sinerģija starp 
AMIF un citiem ES finanšu instrumentiem saistībā ar patvēruma meklētāju un citu migrantu 
uzņemšanu un integrāciju], 2015. gads. 

73 Piemēram, HOME ĢD informācijas dienu, kas norisinājās 2017. gada 29. martā Briselē un bija 
paredzēta dalībvalstīm un reģionālā un vietējā līmeņa dalībniekiem. 

74 Piemēram, Komisija izveidoja ESF transnacionālās sadarbības tematisko tīklu migrācijas jomā: 
https://ec.europa.eu/esf/transnationality/forums/migrants. 

75 “Toolkit on the Use of EU Funds for the Integration of People with a Migrant Background” 
[Metodiskais līdzeklis par ES fondu izmantošanu migrantu izcelsmes cilvēku integrācijā], 
Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts, 2018. gada janvāris. Pieejams šeit: 
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 Komisijas 2016. gada 3. oktobra Deleģētā regula (ES) 2017/207 par vienoto uzraudzības un 
izvērtēšanas sistēmu, kura paredzēta Regulā (ES) Nr. 514/2014 (OV L 33, 8.2.2017., 1. lpp.). 

77 Eiropas Savienības Padomes secinājumi 657/17 par sinerģijām un vienkāršošanu saistībā ar 
kohēzijas politiku pēc 2020. gada, pieņemti Vispārējo lietu padomes 2017. gada 15. novembra 
3575. sanāksmē. 

78 Ieskaitot Beļģiju, kur trīs reģioni paziņoja, ka tiem ir koordinācijas struktūra, bet viens norādīja, 
ka tādas nav. 

79 Aprēķini ir balstīti uz Komisijas informāciju par iestāžu un attiecīgo starpniekstruktūru 
izraudzīšanos. Mēs ņēmām vērā tikai tos ES fondus, par kuriem dalībvalstis paziņoja, ka tos 
izmanto, un pieņēmām, ka visas pieejamās programmas ietver būtiskus pasākumus. 

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
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80 Sk. 6.76. punktu (1. ieteikumu) ERP gada pārskatā par budžeta izpildi 2015. finanšu gadā un 

6.41. punktu (3. ieteikumu) ERP gada pārskatā par budžeta izpildi 2016. finanšu gadā. 
81 Sk., piemēram, Komisijas galīgo ziņojumu “Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 

2007-2013, focusing on the ERDF, the ESF and the CF” [Kohēzijas politikas 2007.–2013. gada 
programmu ex post novērtējums, koncentrējoties uz ERAF, ESF un KF], 2016. gada augusts, un 
“Final conclusions and recommendations of the High Level Group on Simplification for post 
2020” [Augsta līmeņa grupas vienkāršošanas jautājumos galīgie secinājumi un ieteikumi 
laikposmam pēc 2020. gada], 2017. gada jūlijs. 

82 Sk. 4. darbību (“Pilsētu piekļuves uzlabošana ES integrācijas finansējumam”) Rīcības plānā par 
partnerību migrantu un bēgļu iekļaušanas jautājumos: 
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-
partnership-inclusion-migrants-and-refugees. 

83 Eiropas migrācijas tīkls, “Asylum and Migration, Glossary 3.0” [Patvērums un migrācija. Glosārijs 
3.0], 2014. gada oktobris. 

84 Ženēvas Konvencija par bēgļa statusu tika pieņemta 1951. gada 28. jūlijā Ženēvā un grozīta ar 
Ņujorkas protokolu 1967. gada 31. janvārī. 

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

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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