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PODSUMOWANIE GŁÓWNYCH WYZWAŃ W ZAKRESIE SKUTECZNEJ INTEGRACJI 

MIGRANTÓW 

I. Niniejszy dokument analityczny nie jest sprawozdaniem z kontroli. Zebrano w nim 

informacje pochodzące z wielu różnych źródeł – część tych informacji jest publicznie 

dostępna, a część została zgromadzona przez Trybunał. W dokumencie przedstawiono 

działania unijne mające na celu wsparcie integracji osób, które mieszkają legalnie w UE, lecz 

nie posiadają obywatelstwa Unii („migranci”). Trybunał wskazał równocześnie kilka głównych 

przeszkód w ich integracji. 

II. Niedawny wzrost liczby osób ubiegających się o ochronę na terytorium UE 

spowodował, że unijna polityka migracyjna znalazła się w centrum uwagi. Długofalowe skutki 

tego napływu migrantów będą zależały od tego, na ile zintegrują się oni ze społeczeństwem. 

Kwestia integracji migrantów leży przede wszystkim w gestii państw członkowskich, lecz w 

ciągu ostatnich dwudziestu lat UE odgrywała ważną rolę w tej dziedzinie, udzielając wsparcia 

i tworząc zachęty dla państw członkowskich. UE nie tylko promowała wymianę informacji i 

dobrych praktyk oraz wzajemne uczenie się i współpracę, lecz także pomagała korzystać ze 

środków unijnych i zapewniała ramy opracowywania polityk migracyjnych i 

antydyskryminacyjnych (pkt 1–17). 

III. Kwestie migracji i integracji są ściśle ze sobą powiązane. W obecnych dyrektywach UE 

w sprawie migracji określono zestaw minimalnych warunków wjazdu i pobytu oraz prawa 

dotyczące równego traktowania. Państwa członkowskie mają pewną swobodę co do sposobu 

dokonywania transpozycji tych dyrektyw do przepisów krajowych, co powoduje, że przepisy 

mające zastosowanie do migrantów nie są identyczne we wszystkich państwach 

członkowskich. Ze względu na te różnice migranci, w tym osoby ubiegające się o azyl i 

uchodźcy, przemieszczają się między państwami, a tym samym rozpoczęcie procesu 

integracji odsuwa się w czasie. Innym czynnikiem, który negatywnie wpływa na integrację, 

jest fakt, że proces rozpatrywania wniosków bywa bardzo czasochłonny (pkt 18–21). 



 4 

 

Wyzwanie 1 – Ograniczenie opóźnień w rozpoczęciu procesu integracji 

IV. W przepisach UE przewidziano co prawda równe prawa i niedyskryminację, lecz 

kwestia imigracji osób spoza UE wciąż budzi negatywne emocje u wielu Europejczyków. W 

niektórych państwach członkowskich utrudnia to integrację migrantów (pkt 22–23). 

Wyzwanie 2 – Zagwarantowanie równych praw i zapobieganie dyskryminacji 

V. W odpowiedzi na wzrost przepływów migracyjnych, począwszy od 2015 r., w budżecie 

UE uruchomiono dodatkowe środki na rzecz migracji w kwocie ponad 5 mld euro. Niemniej 

jednak państwa członkowskie oświadczyły, że potrzebują dodatkowych środków w wysokości 

około 450 mln euro na potrzeby integracyjne migrantów w ramach Funduszu Azylu, Migracji 

i Integracji. Zdaniem Komisji potrzeby będą poddawane regularnej ocenie w kontekście 

rocznych procedur budżetowych (pkt 32–34). 

Wyzwanie 3 – Solidna i kompleksowa ocena potrzeb i finansowania  

VI. Ponadto Komisja zwiększyła wsparcie na rzecz działań państw członkowskich mających 

na celu pogłębienie integracji migrantów. W 2016 r. opracowała plan działania na rzecz 

integracji obejmujący 52 działania, które miały zostać podjęte na szczeblu UE. W 2018 r. 

Komisja sporządzi sprawozdanie dla Parlamentu i Rady z realizacji tego planu. Według stanu 

na grudzień 2017 r. 23 z tych działań nie zostały ukończone. Państwa członkowskie zachęca 

się także do opracowywania szczegółowych działań służących rozwiązaniu konkretnych 

problemów, lecz Komisja nie monitoruje ich wdrażania. Twierdzi ona bowiem, że działania te 

zostały sformułowane jako sugestie pod adresem państw członkowskich, a zatem wchodzą w 

zakres ich kompetencji (pkt 35–36). 

Wyzwanie 4 – Zaangażowanie państw członkowskich w realizację planu działania 

VII. W większości państw członkowskich polityki integracyjne stanowią element różnych 

obszarów polityki. W politykach tych nie uwzględniono w sposób systematyczny wszystkich 

grup migrantów i nie zawsze brano pod uwagę wszystkie obszary integracji. Najwyższe 

organy kontroli w państwach członkowskich wskazały w swoich sprawozdaniach na 

uchybienia w opracowywaniu koncepcji i wdrażaniu polityk integracyjnych (pkt 40–42). 
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Wyzwanie 5 – Wspieranie migrantów w ramach wszystkich istotnych obszarów polityki  

VIII. Większość państw członkowskich nie posiada pełnych informacji na temat liczby 

migrantów otrzymujących wsparcie ani na temat kwoty przyznanej na działania na rzecz 

integracji. Na szczeblu UE ustanowienie zbioru wspólnych wskaźników podstawowych 

(„wskaźniki z Saragossy”) świadczy o lepszym zrozumieniu kwestii integracji w UE, lecz ze 

wskaźników tych nie korzystają wszystkie państwa członkowskie, a zdaniem Komisji 

występują w nich pewne niedociągnięcia. Na szczeblu krajowym występuje wiele uchybień w 

monitorowaniu. W kontekście trwającego obecnie przeglądu rozporządzenia w sprawie EFRR 

Komisja proponuje utworzenie specjalnych wskaźników dotyczących EFRR. Może to ułatwić 

kształtowanie polityki w oparciu o dane gromadzone na potrzeby tych wskaźników (pkt 43–

47). 

Wyzwanie 6 – Skuteczne monitorowanie wyników integracji w celu pomiaru postępów i w 

razie potrzeby dostosowania polityk 

IX. Tego samego rodzaju działania skierowane do tej samej grupy docelowej można 

finansować z różnych funduszy UE. Aby zapewnić koordynację i synergię między funduszami 

UE, na poziomie unijnym wprowadzono różne mechanizmy i narzędzia, z których część 

została opracowana przez Komisję. Ostateczna odpowiedzialność za wprowadzenie 

skutecznych mechanizmów koordynacji spoczywa na państwach członkowskich. W 

zarządzanie działaniami na rzecz integracji migrantów w państwach członkowskich 

zaangażowanych jest ponad 400 różnych podmiotów. W większości państw członkowskich 

powołano co prawda organy koordynacyjne, lecz w mechanizmach koordynacji wciąż 

występują uchybienia (pkt 48–54). 

Wyzwanie 7 – Skuteczna koordynacja finansowania na szczeblu unijnym i krajowym 
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WSTĘP 

Migranci 

Leila dopiero co dotarła do UE. Czeka w kolejce do kontroli paszportowej, w jednej ręce 
trzymając wizę, a drugą podtrzymując dziecko. Dołączy do swojego męża, który już wcześniej 
wyemigrował do UE, znalazł zatrudnienie i myśli o założeniu własnej firmy. Leila nie zna ani 
słowa w języku lokalnym, ale jest spokojna o przyszłość swojej rodziny. 

1. Leila jest postacią fikcyjna, lecz liczba osób, które tak jak ona przebywają legalnie na 

terenie UE, ale nie posiadają unijnego obywatelstwa, przekracza 21 milionów. Oznacza to, że 

migranci pochodzący spoza Unii, przebywający w niej legalnie stanowią około 4% ludności 

UE (zob. wykres 1). Co roku część z nich otrzymuje obywatelstwo unijne. W latach 2013–

2016 około 3,2 mln migrantów spoza UE otrzymało obywatelstwo jednego z państw 

członkowskich Unii. Jeśli uwzględnić migrantów drugiego pokolenia, prawie 18% ludności 

zamieszkującej UE pochodzi ze środowisk migracyjnych1. 

Wykres 1– W 2017 r. migranci pochodzący spoza Unii, przebywający w niej legalnie 
stanowili około 4% jej ludności 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Eurostatu z marca 2018 r. 

2. W niniejszym dokumencie analitycznym wszystkie osoby, które przebywają legalnie na 

terenie UE, lecz nie posiadają obywatelstwa unijnego, łącznie z osobami ubiegającymi się o 

azyl i uchodźcami, są określane mianem „migrantów”. W przepisach UE do wszystkich 

migrantów stosuje się termin „obywateli państw trzecich”. Ogólna kategoria migrantów 

obejmuje różne grupy osób zob. wykres 2), które mają różne prawa, potrzeby i obowiązki. W 

niniejszym dokumencie nie uwzględniono osób przebywających w UE nielegalnie. Bardziej 

szczegółowe informacje na temat terminologii przedstawiono w załączniku I. 

2014 2015 2016

19,5 mln 19,9 mln 20,9 mln 

+ 1,71% + 5,03%

2017

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

+ 3,76%

21,7 mln

4,23%
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Wykres 2 – Migranci spoza UE 

 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

3. Na terytorium Unii Europejskiej zawsze miały miejsce przepływy migracyjne, lecz w 

następstwie niedawnego, znacznego wzrostu liczby osób ubiegających się o azyl w Unii, 

stanowiących jedną z grup migrantów, pojawiła się nagła potrzeba uwzględnienia w 

większym stopniu kwestii migracji. Na przestrzeni czterech lat – od 2014 do 2017 r. – prawie 

3,7 mln osób złożyło po raz pierwszy wniosek o udzielenie azylu w UE. Było to o trzy razy 

więcej niż w poprzednich czterech latach. Ochrony udzielono około połowie z nich (zob. 

wykres 3). 
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Wykres 3 – W latach 2014–2017 liczba wniosków o udzielenie azylu złożonych po raz 
pierwszy wzrosła trzykrotnie, a ochrony udzielono w mniej niż połowie przypadków  

 
Uwaga: określenie „wnioski o udzielenie azylu złożone po raz pierwszy” odnoszą się do wniosków o 
ochronę międzynarodową złożonych po raz pierwszy w danym państwie członkowskim. Określenie 
„łączna liczba pozytywnych decyzji w sprawie wniosków o udzielenie azylu” odnosi się do wszystkich 
decyzji, na mocy których udzielono ochrony, niezależnie od etapu procedury (tj. łącznie z decyzjami w 
pierwszej instancji i decyzjami w sprawie odwołań) i niezależnie od momentu, w którym złożono 
wniosek. W przypadku wydania decyzji pozytywnej osoby ubiegające się o azyl określa się odtąd 
mianem uchodźców lub innych osób objętych ochroną. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Eurostatu z marca 2018 r. 

4. W 2016 r. większość migrantów przebywających legalnie w UE to osoby takie jak Leila, 

które przybyły do UE, aby dołączyć do członków rodziny (39%) lub które podjęły działalność 

zarobkową, taką jak praca lub badania naukowe (16%). Kolejne 6% to studenci. Zaledwie 6% 

stanowili uchodźcy lub inne osoby objęte ochroną międzynarodową. W przypadku 33% 

migrantów informacje na temat powodu migracji nie są dostępne2. 

5. Migranci przebywają na terenie całej UE, a w pięciu państwach członkowskich (Niemcy, 

Hiszpania, Francja, Włochy i Zjednoczone Królestwo) zamieszkuje około 77% łącznej 

populacji migrantów. Stanowią oni zatem około 5% ludności tych państw. W załączniku II 

przedstawiono więcej informacji na temat rozmieszczenia migrantów na terenie UE. 

Największa liczba migrantów w UE pochodzi z Turcji, Maroka, Ukrainy i Chin – łącznie 

stanowią oni 31% migrantów zamieszkujących w UE w 2016 r.2. Ogółem w UE przebywają 

migranci z 174 różnych krajów. 
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Integracja 

Leila znalazła się w całkowicie nowej rzeczywistości. Pomoc otrzymała w miejscowym 
centrum informacyjnym, które zapewnia doradztwo nowo przybyłym migrantom. 
Postanowiła również poszerzyć swoje wykształcenie i wziąć udział w niektórych z 
oferowanych szkoleń. Zapisała się na kurs językowy i nawiązała nowe znajomości, a jej 
dziecko rozpoczęło naukę w miejscowej szkole. 

Na początku potrzebowała pomocy osoby, która mogłaby przetłumaczyć wypowiedzi innych. 
Na przykład podczas wizyty u lekarza towarzyszył jej wolontariusz z organizacji 
pozarządowej, dzięki któremu komunikacja przebiegała sprawniej. Z biegiem czasu nauczyła 
się miejscowego języka i zapisała się na szkolenia w ramach programu, który pozwolił jej 
poszerzyć posiadane umiejętności. Leila uzyskała dostęp do rynku pracy, lecz wciąż nie 
znalazła zatrudnienia. 

Po kilku latach, gdy udało jej się odnaleźć na rynku pracy, zdecydowała się na spłatę długu 
wobec społeczeństwa. Obecnie jest wolontariuszką w organizacji pozarządowej i zajmuje się 
doradztwem dla osób, które dopiero przyjechały, a w razie potrzeby zajmuje się 
tłumaczeniami i mediacją kulturową. Jej syn przestał być dzieckiem – założył własną rodzinę i 
znalazł pracę. 

6. Integracja stanowi część procesu migracyjnego (zob. wykres 4). Aby sprostać sytuacji w 

zakresie migracji, UE nawiązuje współpracę z krajami spoza Unii w celu wyeliminowania 

przyczyn migracji, ustala minimalne warunki wjazdu i pobytu dotyczące legalnego pobytu 

migrantów w UE, określa środki bezpieczeństwa i kontroli granic oraz wspiera państwa 

członkowskie w formułowaniu polityk dotyczących integracji migrantów. Z badań wynika, że 

w dłuższej perspektywie głębsza integracja migrantów przynosi krajowi, w którym się 

osiedlili, większe zyski gospodarcze, społeczne i fiskalne3. 
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Wykres 4 – Integracja stanowi część procesu migracyjnego 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

7. Integracja migrantów może wymagać podjęcia działań w różnych obszarach – takich 

jak np. edukacja, zatrudnienie, mieszkalnictwo, zdrowie i kultura. Podmioty odpowiedzialne 

za opracowywanie polityk integracyjnych muszą mieć obraz tego, w jaki sposób integracja 

będzie realizowana (tj. kogo obejmować będzie grupa docelowa, jakie działania będzie 

realizować i w jaki sposób oceniać ich oddziaływanie). W rezultacie „integracja” może 

oznaczać co innego w zależności od danego kraju. Choć na szczeblu unijnym nie istnieje 

oficjalna definicja tego pojęcia, w 2004 r. Rada opracowała 11 wspólnych podstawowych 

zasad dotyczących polityki integracji migrantów. W zasadach tych integrację zdefiniowano 

jako „dynamiczny, długofalowy i stały proces dwukierunkowy polegający na wzajemnym 

dostosowaniu”4. Innymi słowy jest to proces społeczny, który obejmuje zarówno migrantów, 

jaki i społeczeństwo przyjmujące (zob. wykres 5). 
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Wykres 5 – Wspólne podstawowe zasady integracji migrantów 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie konkluzji Rady z 2004 r. dotyczących 
polityki integracji imigrantów w UE. 

8. W ramce 1 przedstawiono przykłady projektów opracowanych w państwach 

członkowskich z wykorzystaniem środków unijnych w różnych obszarach integracji. 
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Ramka 1 – Przykłady projektów integracyjnych wspieranych przez UE i skierowanych do migrantów w 
państwach członkowskich UE 

Zatrudnienie Wspieranie praktyk w stowarzyszeniu branżowym dla osób korzystających z 
ochrony międzynarodowej w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych 
migrantów i zapewnienia im wskazówek na temat uzyskania zatrudnienia. 

Wykształcenie Zapewnianie migrantom kursów językowych poza stałym programem szkolnym – 
projekt skierowany do coraz większej liczby migrantów, którzy rozpoczynają 
naukę w szkołach publicznych i często nie znają języka narodowego. 

Szkolenie 
zawodowe 

Szkolenia zawodowe dla osób pochodzących ze środowisk migracyjnych – projekt 
mający na celu uzyskanie biegłości językowej jego uczestników, z 
uwzględnieniem słownictwa technicznego typowego dla danej pracy i w 
połączeniu z aspektami dalszego szkolenia zawodowego. 

Zakwaterowanie Ułatwienie osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej dostępu do 
mieszkań w ramach szerzej zakrojonego projektu polegającego na zapewnianiu 
szeregu usług tej grupie docelowej. 

Zdrowie Opracowanie podręcznika służącego ułatwieniu komunikacji między pacjentami, 
którzy nie władają językiem przyjmującego państwa członkowskiego, a 
pracownikami służby zdrowia. 

Włączenie 
społeczne 

Warsztaty mające na celu wspieranie bezpośredniej współpracy między 
społeczeństwem a osobami, którym przyznano azyl – obejmowały one 
organizację imprez, rozwój kompetencji społecznych i zajęcia rekreacyjne. 

Źródło: ankieta Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. 

9. Rozziew między wynikami migrantów a wynikami obywateli UE w obszarach 

zatrudnienia, edukacji, włączenia społecznego i aktywnego obywatelstwa jasno wskazuje na 

potrzebę opracowania skutecznych polityk integracyjnych (zob. wykres 6). 
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Wykres 6 – Ewolucja wybranych wskaźników (w proc.) 

 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Eurostatu z marca 2018 r. 
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przegląd polityk integracyjnych realizowanych w państwach członkowskich i 

przeanalizowano rolę inicjatyw unijnych w kształtowaniu tych polityk. 

11. W całym dokumencie Trybunał podkreśla najważniejsze ogólne wyzwania, przed 

którymi stoi cała Unia, odnoszące się do skutecznej integracji migrantów (zob. pkt 2). Nie 

podejmuje kwestii nielegalnej migracji, kontroli granicznych ani rozpatrywania wniosków o 

udzielenie azylu. Trybunał koncentruje się natomiast na środkach, którymi gospodaruje 

Komisja wraz z państwami członkowskimi, ponieważ są to największe unijne kwoty dostępne 

na potrzeby działań na rzecz integracji migrantów. 

12. Fakty przedstawione w dokumencie analitycznym pochodzą z następujących źródeł: 

- rozmowy z pracownikami Komisji, dwóch agencji UE (Agencja Praw Podstawowych Unii 

Europejskiej i Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu) oraz innych organizacji 

(Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji, Grupa ds. Polityki Migracyjnej, Wysoki 

Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców i Międzynarodowy Czerwony Krzyż); 

- ankieta skierowana do państw członkowskich (oraz Norwegii) przeprowadzona przy 

wsparciu europejskiej sieci integracji5, na którą odpowiedzi udzieliły 32 podmioty6. W 

załączniku III przedstawiono pytania i otrzymane odpowiedzi. 

- analiza 44 sprawozdań7 wybranych spośród sprawozdań przekazanych przez najwyższe 

organy kontroli (NOK) z 22 państw członkowskich dotyczących ich prac 

przeprowadzonych od 2011 r. w obszarze integracji w poszczególnych państwach; 

Pozostałe sześć państw członkowskich nie podjęło w tym okresie żadnych działań w 

przedmiotowej dziedzinie. 

- wcześniejsze kontrole przeprowadzone przez Trybunał dotyczące podejścia „hotspot”8, 

Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców i Europejskiego Funduszu na rzecz 

Integracji Obywateli Państw Trzecich9 oraz Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 

(AMIF)10; 

- przegląd aspektów związanych z wykonaniem zadań zgłoszonych przez 28 państw 

członkowskich w sprawozdaniach z wdrożenia funduszu AMIFza 2016 r. i przeglądach 

śródokresowych funduszu AMIF, a także w rocznych sprawozdaniach z wdrożenia 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym za 2016 r.; 
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- przegląd kompleksowego wykazu publikacji na przedmiotowy temat, w tym 

dokumentów unijnych i publikacji Europejskiej Sieci Migracyjnej (ESM)11. 

13. Komisja miała możliwość zgłoszenia uwag do wstępnej wersji niniejszego dokumentu. 

UE STWARZA ZACHĘTY DO INTEGRACJI MIGRANTÓW I ZAPEWNIA WSPARCIE W TEJ 

DZIEDZINIE 

14. W tej części dokumentu analitycznego Trybunał dokonuje przeglądu głównych narzędzi i 

inicjatyw opracowanych przez Komisję na przestrzeni lat. Analizuje również możliwy wpływ 

unijnych polityk migracyjnych i antydyskryminacyjnych na polityki integracyjne, bada rolę 

środków unijnych, a także opisuje działania podjęte ostatnio przez UE w celu wspierania 

integracji migrantów. 

Wsparcie unijne dla państw członkowskich na przestrzeni niemal dwudziestu lat 

15. W Traktacie z Lizbony z 2009 r. (Traktat) określono nowe ramy polityki UE w zakresie 

integracji migrantów, zapewniając po raz pierwszy wyraźną podstawę prawną dla unijnych 

zachęt i inicjatyw związanych ze wsparciem w tym obszarze12. Niemniej jednak 

odpowiedzialność za polityki integracyjne spoczywa w dalszym ciągu przede wszystkim na 

państwach członkowskich. Zmianę w Traktacie poprzedziły współpraca unijna w zakresie 

integracji i inicjatywy opracowywane przez UE od 1999 r. wraz z traktatem z Amsterdamu13 i 

programem z Tampere14. Od tego czasu Rada, Parlament Europejski i Komisja wydały szereg 

niewiążących prawnie komunikatów i podjęły wiele inicjatyw w obszarze integracji. 

16. Obecne ramy unijne dotyczące integracji migrantów opierają się na trzech głównych 

dokumentach: 

- Wspólne podstawowe zasady dotyczące polityki integracyjnej (pkt 7), opracowane 

przez Radę w 2004 r., wymienione w rezolucji Parlamentu Europejskiego z 2013 r.15 i 

potwierdzone przez Radę w 2014 r.16, stanowią fundament współpracy UE w zakresie 

polityki dotyczącej integracji migrantów i obejmują 11 niewiążących prawnie zasad, w 

odniesieniu do których państwa członkowskie mogą ocenić swoje działania (zob. 

wykres 5. 
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- W opracowanym przez Komisję Europejskim programie integracji obywateli państw 

trzecich17 z 2011 r. podkreślono wyzwania odnoszące się do integracji migrantów i 

wskazano obszary, w których Komisja i państwa członkowskie powinny podjąć działania, 

by wesprzeć polityki integracyjne. 

- Opracowany przez Komisję „Plan działania na rzecz integracji obywateli państw 

trzecich” z czerwca 2016 r. zapewnia kompleksowe ramy mające na celu wsparcie 

państw członkowskich w podejmowanych przez nie działaniach i wzmocnić polityki 

integracyjne18. 

17. Ponadto UE dokładała starań, by propagować wymianę informacji i najlepszych praktyk, 

tworząc sieci na szczeblu europejskim takie jak europejska sieć integracji, wspierając 

współpracę unijną i udostępniając w sposób ustandaryzowany informacje na przedmiotowy 

temat (np. w formie podręczników integracji19, europejskiej strony internetowej na temat 

integracji20 oraz wspólnego zestawu wskaźników – wskaźników z Saragossy – zob. pkt 43). W 

załączniku IV przedstawiono opracowane inicjatywy i narzędzia na osi czasu. Narzędzia te 

pomogły państwom członkowskim w dokonywaniu oceny, opracowywaniu, monitorowaniu i 

przeprowadzaniu ewaluacji krajowych ram dotyczących integracji. 

Unijna polityka migracyjna ma wpływ na krajowe polityki integracyjne 

18. W świetle wspólnej polityki migracyjnej UE, jak określono w Traktacie (pkt 15), UE 

opracowuje wspólne przepisy w sprawie migracji i wiz dla migrantów (informacje na temat 

odnośnych przepisów – zob. załącznik V). W marcu 2018 r. w dwóch zestawach dyrektyw 

unijnych wprowadzono rozróżnienie pomiędzy uznanymi, dopuszczonymi kanałami (migracja 

legalna) i migrantami, którzy ubiegają się o ochronę na granicach UE (azyl) lub z krajów spoza 

UE (przesiedlenie). W rezultacie istnieją różne kanały, z których migranci mogą skorzystać w 

celu osiedlenia się w UE (zob. wykres 7). 
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Wykres 7 – Istnieją rożne kanały, z których mogą skorzystać migranci, by osiedlić się w UE 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
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krajowych. Transpozycję tę monitoruje Komisja. Z uwagi na fakt, że państwa członkowskie 

mają w tej kwestii pewną swobodę, przepisy mające zastosowanie do migrantów nie są 

identyczne we wszystkich państwach członkowskich UE. Przykłady tego rodzaju różnic 

można znaleźć w szeregu publikacji22. 

21. Ta rozbieżność w przepisach krajowych mających zastosowanie do migrantów jest 

jednym z czynników mogących motywować migrantów, w tym uchodźców i osoby 

ubiegające się o azyl, do przenoszenia się z kraju, do którego wpierw przybywają, do innego 

kraju23. W 2016 r. 30% osób ubiegających się o azyl złożyło wcześniej wniosek o udzielenie 

azylu w innym państwie członkowskim24. Opóźnia to rozpoczęcie procesu integracji i może 

prowadzić w przypadku tych migrantów do obniżenia jej skuteczności, ponieważ im 

wcześniej rozpocznie się integracja, tym większe są szanse na jej powodzenie25. Innym 

czynnikiem, który prowadzi do opóźnień, jest czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosków. W 

siedmiu sprawozdaniach NOK (dotyczących pięciu państw członkowskich) czas ten określono 

jako długi. W sprawozdaniu na temat podejścia „Hotspot”26 Trybunał stwierdził, że realizacja 

procedur, które przeprowadzano po przybyciu i rejestracji migrantów (związanych z azylem, 

relokacją lub powrotem) oraz które obowiązywały w czasie trwania kontroli, przebiegała 

często powoli i występowały w niej wąskie gardła. 

Wyzwanie 1 – Ograniczenie opóźnień w rozpoczęciu procesu integracji  
Im wcześniej rozpocznie się integracja, tym większe szanse na jej powodzenie. Czynniki, 
które opóźniają rozpoczęcie procesu integracji (takie, które występują, gdy migranci 
przenoszą się do innego państwa członkowskiego UE z powodu np. rozbieżności w 
przepisach krajowych dotyczących warunków wjazdu i pobytu lub długiego okresu 
oczekiwania na rozpatrzenie wniosku), mogą negatywnie wpłynąć na skuteczną integrację 
migrantów ze społeczeństwem. 

Równe prawa i niedyskryminacja mają zasadnicze znaczenie dla integracji migrantów 

Przez ostatnie cztery lata Cheng studiował w UE i wreszcie otrzymał dyplom. Ma tutaj 
dziewczynę i chciałby się osiedlić na stałe. Dość dobrze włada już językiem, ale ma trudności 
ze znalezieniem pracy – albo nie otrzymuje zaproszeń na rozmowę o pracę, albo jest 
zapraszany na rozmowy w sprawie stanowisk zdecydowanie poniżej jego kwalifikacji. Cheng 
zaczyna zdawać sobie sprawę, że stał się obiektem dyskryminacji. 
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22. Równe prawa i niedyskryminacja stanowią istotne czynniki, które pomagają migrantom 

z powodzeniem zintegrować się ze społeczeństwem27. W ankiecie przeprowadzonej przez 

Trybunał cztery państwa członkowskie stwierdziły, że stosunek ludności przyjmującej do 

migrantów ma negatywny wpływ na ich integrację. Unijne przepisy obejmują ramy prawne 

dotyczące zwalczania dyskryminacji, określone w Traktacie28, Karcie praw podstawowych 

Unii Europejskiej i w aktach wtórnego prawa UE29. Prawo migracyjne UE również obejmuje 

postanowienia dotyczące równego traktowania migrantów, lecz są one stosowane 

odmiennie w poszczególnych państwach członkowskich30. Na szczeblu krajowym większość 

państw członkowskich dokłada starań, by zagwarantować niedyskryminowanie migrantów 

– sześć z nich przyjęło niedawno stosowne przepisy, a cztery zatwierdziły krajowy plan 

działania lub strategię w tej sprawie. Ponadto dziewięć państw członkowskich zainicjowało 

kampanie i działania mające na celu zwiększenie świadomości dotyczącej zapobiegania 

dyskryminacji31. Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej zapewnia pomoc państwom 

członkowskim w zakresie praw podstawowych, np. w odniesieniu do zwalczania nienawiści 

do migrantów. 

23. W badaniu Eurobarometru na temat dyskryminacji w UE z 2015 r.32 wykazano, że 

„dyskryminacja na tle pochodzenia etnicznego jest uważana za najbardziej 

rozpowszechnioną formę dyskryminacji w UE”, a w standardowym badaniu Eurobarometr z 

wiosny 2017 r.33 dodano, iż imigracja osób spoza UE budzi negatywne odczucia u większości 

Europejczyków (54%). Zdaniem Komisji wyzwaniem jest „zwiększenie świadomości w 

odniesieniu do już istniejącej ochrony [równych praw] i zapewnienie lepszego praktycznego 

wdrażania i stosowania dyrektyw [w sprawie równego traktowania]”34. Parlament Europejski 

przypomniał o roli, jaką odgrywają środki masowego przekazu w kształtowaniu opinii 

publicznej na temat imigracji i integracji migrantów35. 

Wyzwanie 2 – Zagwarantowanie równych praw i zapobieganie dyskryminacji  
Równe prawa i zapobieganie dyskryminacji stanowią istotne czynniki, które pomagają 
migrantom z powodzeniem zintegrować się ze społeczeństwem. Nieskuteczne polityki 
antydyskryminacyjne mogą natomiast utrudnić proces ich integracji. 
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Środki UE są wykorzystywane do integracji migrantów 

24. Wysokość rzeczywistych wydatków na integrację pozostaje nieznana, ponieważ dane 

na ten temat rejestruje wyłącznie AMIF. W ramach budżetu UE działania mające na celu 

integrację migrantów mogą być finansowane za pośrednictwem kilku funduszy unijnych. 

Na wykresie 8 przedstawiono najistotniejsze źródła finansowania na rzecz wspierania 

integracji migrantów, wraz z innymi celami, w okresie programowania 2014–2020. Łącznie 

budżet ten wynosi 128 mld euro, lecz wielkość tej kwoty jest teoretyczna i opiera się na 

założeniu, że wszystkie środki zostały wykorzystane wyłącznie na integrację migrantów.  

Wykres 8 – Przegląd najistotniejszych funduszy unijnych służących wsparciu integracji 
migrantów 
 

Fundusz UE 
Dostępne 

środki1  
(w mln 
EUR) 

Liczba państw 
członkowskich 

korzystających ze 
środków4 

Docelowa grupa 
migrantów Działania integracyjne 

 AMIF 8842 27 Wszystkie osoby 
legalnie 

przebywające w 
UE 

Doradztwo, kształcenie i 
szkolenia  Fundusz Azylu, Migracji i Integracji  

Przyczynia się do skutecznego zarządzania przepływami 
migracyjnymi 

 EFS / Inicjatywa na rzecz 
zatrudnienia ludzi 

młodych (YEI) 
85 4553 20 

Osoby, które 
mogą legalnie 
uczestniczyć w 
rynku pracy lub 

które są 
małoletnie5 

Kształcenie i szkolenia oraz 
działania mające na celu 

ułatwienie dostępu do rynku 
pracy 

 Europejski Fundusz Społeczny / Inicjatywa na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych 
Wspiera zatrudnienie, edukację i włączenie społeczne 

 EFRR 21 9063 4 Migranci nie 
stanowią 

bezpośredniej 
grupy docelowej 

Infrastruktura do celów 
edukacyjnych, społecznych, 

zdrowotnych i 
mieszkaniowych 

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
Wzmacnia spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną 

 EFRROW 15 2183 3 Migranci nie 
stanowią 

bezpośredniej 
grupy docelowej 

Pomoc w zakresie 
mieszkalnictwa, opieki 
zdrowotnej, edukacji i 

zatrudnienia 
 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 
Propaguje zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 

 EFMR 5813 0 Migranci nie 
stanowią 

bezpośredniej 
grupy docelowej 

Szkolenia zawodowe i 
wsparcie dla przedsiębiorstw 

typu start-up 
 Europejski Fundusz Morski i Rybacki 

Wspiera zrównoważony rozwój obszarów rybackich i 
obszarów akwakultury 

 
FEAD 3 814 4 Określana przez 

państwa 
członkowskie 

Pomoc żywnościowa, pomoc 
podstawowa oraz działania 

na rzecz włączenia 
społecznego poza aktywnymi 
instrumentami rynku pracy 

 Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym 
Łagodzi skutki ubóstwa 

1 Stan na marzec 2018 r. W kwotach uwzględniono niedawne zwiększenie środków w ramach 
AMIF (zob. pkt 32). Trybunał założył, że działania związane z migrantami ograniczają się do 
szczegółowych celów tematycznych (europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne – EFSI) lub 
do celów szczegółowych (AMIF). 

2 Cel szczegółowy 2 (Integracja/ Legalna migracja). Cel szczegółowy 1 (Azyl) mógł również 
obejmować działania związane z integracją, ale odnośna kwota jest nieznana i nie została 
uwzględniona. 

3 Łączna kwota dostępnych środków EFSI dla wszystkich grup docelowych w ramach celów 
tematycznych 8 (Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności 
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siły roboczej), 9 (Promowanie włączenia społecznego oraz zwalczanie ubóstwa i wszelkich form 
dyskryminacji) i 10 (Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie). 

4 Wykorzystanie środków na działania na rzecz integracji migrantów według danych podanych 
przez państwa członkowskie w ankiecie Trybunału. 
5 Jeżeli chodzi o osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową, zanim uzyskają one dostęp do 

rynku pracy, państwa członkowskie mogą również udzielić im dostępu do kształcenia i szkolenia 
zawodowego. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie kwot przyjętych w programach UE według 
stanu na styczeń 2018 r. ze strony internetowej Komisji https://cohesiondata.ec.europa.eu, 
przeprowadzonej ankiety i not Komisji na temat synergii (przypis 72). 

25. Do finansowania działań służących integracji migrantów mogą również być 

wykorzystywane inne fundusze UE (takie jak „Horyzont 2020”, Erasmus+, COSME, Europa dla 

Obywateli i program Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych) 

realizowane bezpośrednio przez Komisję lub przez organy delegowane. Komisja zarządza 

bezpośrednio także częścią AMIF. Fundusze te nie zostały uwzględnione w niniejszym 

dokumencie. 

26. Każdy z funduszy ma odmienne cele w zakresie integracji migrantów. Przykładowo 

podczas gdy celem EFS jest konsekwentne dążenie do integracji migrantów na rynku pracy i 

zwalczanie wykluczenia społecznego poprzez wspieranie zatrudnienia, edukacji i włączenia 

społecznego, w ramach AMIF kwestia integracji podejmowana jest w szerszym ujęciu, ze 

szczególnym uwzględnieniem pierwszych etapów po przybyciu migrantów do UE. FEAD i 

EFRROW zostały opracowane specjalnie w celu złagodzenia ubóstwa i wspierania włączenia 

społecznego – wsparcie z EFRROW dotyczy przede wszystkim obszarów wiejskich, a FAED 

jest ukierunkowany w przeważającej mierze na natychmiastowe wsparcie żywnościowe i 

inną podstawową pomoc materialną. EFRR uzupełnia EFS za pośrednictwem w dużej mierze 

średnio- i długoterminowych działań dotyczących infrastruktury społecznej, edukacyjnej, 

mieszkaniowej oraz ośrodków opieki zdrowotnej i opieki nad dziećmi. 

27. W praktyce, jak wynika z ankiety Trybunału, w celu finansowania integracji migrantów 

większość państw członkowskich korzysta z AMIF i EFS, lecz bardzo wąska ich grupa sięga po 

środki z innych funduszy wymienionych na wykresie 8. Ankieta przeprowadzona przez 

Trybunał wykazała również, że wszystkie państwa członkowskie z wyjątkiem sześciu 

wykorzystują na potrzeby integracji migrantów środki krajowe. 
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Od 2015 r. UE zintensyfikowała działania na rzecz integracji migrantów 

28. Niedawny wzrost liczby przybywających do UE osób ubiegających się o azyl (pkt 3) 

spowodował, że Unia podjęła szereg działań mających na celu wsparcie państw 

członkowskich w integrowaniu migrantów. Zarządzanie migracją stało się jednym z 10 

priorytetów politycznych Komisji36, a w Europejskim programie w zakresie migracji z 2015 r. 

podkreślono potrzebę opracowania skutecznych polityk integracyjnych37. W odpowiedzi UE 

zaczęła traktować koszty związane z uchodźcami w sposób elastyczny, zwiększyła nacisk w 

europejskim semestrze na zagadnienia związane z migracją, uruchomiła dodatkowe środki i 

przyjęła plan działania na rzecz integracji migrantów. 

Pakt stabilności i wzrostu zapewnia elastyczność w traktowaniu kosztów związanych z 

uchodźcami  

29. Pakt stabilności i wzrostu38 ma na celu zapewnienie stabilności finansów publicznych 

państw członkowskich39. Postanowienia paktu umożliwiają zachowanie pewnej elastyczności 

w podejściu do sytuacji budżetowej państw członkowskich40 – ma to zastosowanie np. w 

przypadku nadzwyczajnego i niezależnego od danego państwa członkowskiego zdarzenia, 

które wywiera istotny wpływ na finanse publiczne41.  

30. Od 2015 r. Komisja traktuje dodatkowe wydatki wynikające ze wzrostu napływu do UE 

osób ubiegających się o azyl jako zdarzenie nadzwyczajne, co może zmniejszyć 

dostosowania wymagane na mocy paktu42. W 2015 r. z klauzul elastyczności korzystało pięć 

państw członkowskich (Belgia, Włochy, Węgry, Austria i Finlandia), podobnie jak w 2016 r. 

(Belgia, Włochy, Austria, Słowenia i Finlandia)43. Np. w 2016 r. elastyczność ta pomogła tym 

państwom członkowskim sfinansować koszty przyjęcia uchodźców wynoszące około 2,6 mld 

euro. 

31. Temat migracji stał się również przedmiotem bardziej szczegółowej analizy 

ekonomicznej podczas cyklów europejskiego semestru po 2014 r.44. Na podstawie analiz 

przeprowadzonych w latach 2016 i 2017 Rada wydała zalecenia dla poszczególnych krajów 

dotyczące bezpośrednio polityk związanych z migrantami pod adresem: Austrii, Belgii i 

Finlandii w 2016 r. oraz Austrii, Belgii i Francji w 2017 r. Zalecenia odnoszą się głównie do 
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potrzeby poprawy polityk w zakresie kształcenia, szkolenia zawodowego i rynku pracy dla 

osób pochodzących ze środowisk migracyjnych. 

UE zwiększyła wsparcie dla państw członkowskich w wykorzystywaniu środków unijnych na 

integrację migrantów 

32. W odpowiedzi na wzrost przepływów migracyjnych, począwszy od 2015 r., w budżecie 

UE uruchomiono dodatkowe środki na rzecz migracji w kwocie ponad 5 mld euro do 

2021 r. Około 3 200 mln euro z tej kwoty pochodziło z instrumentu elastyczności45, a ponad 

2 000 mln euro z marginesu na nieprzewidziane wydatki46. Część z tych środków została 

również wykorzystana do zwiększenia łącznego budżetu AMIF, z czego ponad 115 mln euro 

(tj. ponad 15%) zostało przeznaczone konkretnie na kwestie integracji i legalnej migracji. 

Wszystkie programy AMIF zostały zmodyfikowane, tak aby odzwierciedlały zwiększenie 

środków.  

33. W drugiej połowie okresu programowania (lata 2018–2020), w kontekście przeglądu 

śródokresowego programów AMIF, Komisja zwróciła się do państw członkowskich o 

dokonanie ponownej oceny ich potrzeb w zakresie azylu, migracji i integracji. Państwa 

członkowskie oświadczyły, że potrzebują dodatkowych środków w wysokości około 450 

mln euro, aby odpowiedzieć na potrzeby integracyjne migrantów w ramach AMIF. Stanowi 

to około połowę obecnie dostępnego finansowania z AMIF na rzecz integracji (zob. wykres 

8). Zdaniem Komisji potrzeby w zakresie finansowania będą poddawane regularnej ocenie w 

kontekście rocznych procedur budżetowych. 

34. W celu wsparcia państw członkowskich w ocenie ich nowych potrzeb oraz aby pomóc im 

ustalić, w jaki sposób mogą sprostać zwiększonym przepływom migracyjnym dzięki środkom 

unijnym, pracownicy Komisji odbyli wizyty w państwach członkowskich położonych wzdłuż 

szlaku zachodniobałkańskiego oraz zaoferowali pomoc wszystkim państwom członkowskim 

w ponownym opracowaniu koncepcji programów unijnych. Komisja przypomniała również 

państwom członkowskim, że środki z EFSI mogą być wykorzystywane do celów integracji 

migrantów. Wszystkie państwa członkowskie (z wyjątkiem Danii, która nie korzysta z AMIF) 

zmodyfikowały swoje krajowe programy AMIF, tak aby odzwierciedlić wzrost 

dofinansowania. Jeśli chodzi o EFSI, państwa członkowskie były zdania, że w programach we 
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właściwy sposób uwzględniono już nową sytuację. W związku z tym do marca 2018 r. 

wprowadzono zmiany w jedynie dwóch programach EFRR i jednym programie EFRROW. W 

odpowiedzi na ankietę Trybunału 22 państwa członkowskie oświadczyły, że po 2015 r. zaszły 

zmiany w przydziale środków na integrację migrantów. 

Wyzwanie 3 – Solidna i kompleksowa ocena potrzeb i finansowania  
Polityki integracyjne wymagają solidnej i kompleksowej oceny potrzeb migrantów i 
społeczeństwa przyjmującego oraz dofinansowania za pomocą adekwatnych środków, które 
będą udostępniane w miarę konieczności. Bez rzetelnego oszacowania potrzeb finansowych 
na poziomie krajowym i dokonania oceny, w jaki sposób środki unijne mogą uzupełnić 
interwencje krajowe, istnieje ryzyko, że polityki nie będą skuteczne. 

Komisja przyjęła plan działania na rzecz integracji migrantów 

35. Opracowany przez Komisję w 2016 r. „Plan działania na rzecz integracji obywateli 

państw trzecich” („plan działania” – zob. pkt 16) wzmacnia jej rolę jako koordynatora 

integracji. Plan działania jest skierowany do wszystkich migrantów, którzy przebywają 

legalnie w UE z wyłączeniem migrantów drugiego i trzeciego pokolenia. W inicjatywie tej 

uwzględniono zgromadzoną przez Komisję wiedzę i ma ona na celu zaangażowanie w proces 

integracji wszystkich istotnych zainteresowanych stron. Obejmuje ona działania w 

następujących obszarach: 

- Środki poprzedzające wyjazd i przyjazd służące wsparciu migrantów na 

najwcześniejszym etapie procesu. Do przykładów takich środków należą kursy językowe 

i szkolenia zawodowe. 

- Edukacja i szkolenia jako narzędzia o decydującym znaczeniu dla udanej integracji. Za 

niezwykle istotne uważane są kursy językowe, a także prawo do opieki nad dzieckiem i 

do dobrej jakości kształcenia dzieci oraz wzrost świadomości w zakresie praw, kultury i 

wartości społeczeństwa przyjmującego. 

- Zatrudnienie i szkolenie zawodowe mające na celu wsparcie terminowej i pełnej 

integracji migrantów na rynku pracy. Tego rodzaju szkolenia mogą również zniwelować 

zapotrzebowanie na konkretne kwalifikacje w UE i w jej starzejących się 

społeczeństwach. Do przykładów należy ułatwienie weryfikacji umiejętności i uznawania 

kwalifikacji. 



 25 

 

- Dostęp do podstawowych usług, takich jak zakwaterowanie i służba zdrowia, 

umożliwiają migrantom rozpoczęcie nowego życia w nowym kraju oraz dają realną 

szansę na zatrudnienie. Inicjatywy obejmują zapewnienie przystępnych cenowo 

mieszkań socjalnych, stawianie czoła wyzwaniom związanym z różnorodnością miejską, 

takim jak segregacja geograficzna, oraz wskazanie potrzeb migrantów w zakresie opieki 

zdrowotnej. 

- Aktywne uczestnictwo migrantów w życiu społecznym jako sposób na propagowanie 

włączenia społecznego. Cel ten można osiągnąć, wspierając wymianę ze 

społecznościami przyjmującymi poprzez działania społeczne, kulturalne i sportowe, 

zachęcając migrantów do brania czynnego udziału w życiu społeczno-politycznym na 

szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym oraz zwalczając dyskryminację. 

- Narzędzia koordynacji, finansowania oraz monitorowania. 

36. W planie działania wskazano 52 działania, za pośrednictwem których Komisja miała 

wesprzeć państwa członkowskie i inne organizacje w ich dążeniu do promowania integracji 

migrantów i które miały zostać zrealizowane w latach 2016–2017. Przykład działania 

określonego w planie działania przedstawiono w ramce 2. Według stanu na koniec grudnia 

2017 r. 23 z tych działań nie zostały przez Komisję ukończone47. W 2018 r. Komisja sporządzi 

sprawozdanie dla Parlamentu i Rady z realizacji planu działania. 

37. Ponadto w uznanym przez Radę48 planie działania, zachęcono państwa członkowskie do 

skupienia się na niektórych działaniach, które mogły zostać podjęte na szczeblu krajowym. 

Komisja nie monitoruje ich wdrażania, ponieważ jej zdaniem działania te zostały 

sformułowane jako sugestie pod adresem państw członkowskich, a zatem wchodzą w zakres 

ich kompetencji. 

Ramka 2 – Przykład działania określonego w planie działania 

W ramach Nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności w listopadzie 2017 r. Komisja 
uruchomiła unijne narzędzie do tworzenia profilu umiejętności migrantów49. Celem tego narzędzia 
jest zidentyfikowanie i zarejestrowanie umiejętności i kwalifikacji osób ubiegających się o azyl, 
uchodźców i innych migrantów oraz zapewnienie im konkretnych porad dotyczących następnych 
kroków (np. skierowanie na dalsze szkolenia, uznanie dyplomów, weryfikacja umiejętności lub 
wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia. Z narzędzia mogą korzystać krajowe i inne organizacje oferujące 
usługi dla migrantów. 
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Wyzwanie 4 – Zaangażowanie państw członkowskich w realizację planu działania 
Skuteczne wdrożenie działań sformułowanych w planie działania i odnoszących się do 
państw członkowskich zależy od zaangażowania tych państw. Fakt, że Komisja nie 
monitoruje tych działań, może ograniczać jej zdolność do udzielenia państwom 
członkowskim dodatkowego wsparcia. 

Państwa członkowskie doceniają rolę, którą pełni Komisja, lecz większość z nich jest zdania, 

że nie należy jej zwiększać 

38. Niemal wszystkie podmioty, które odpowiedziały na ankietę Trybunału, oceniły wsparcie 

udzielone przez Komisję w dziedzinie opracowywania i realizacji polityki jako częściowo lub 

w pełni istotne. Państwa członkowskie oceniły szczególnie wysoko dostępność specjalnego 

dofinansowania (AMIF) na rzecz migrantów oraz możliwość wymiany dobrych praktyk za 

pośrednictwem europejskiej sieci integracji. Niemniej jednak 13 członków tej sieci zgłosiło, 

że z zadowoleniem przyjęłoby większą elastyczność w wykorzystywaniu środków unijnych 

oraz zmniejszenie obciążenia administracyjnego związanego z ich wydatkowaniem. 

Większość członków europejskiej sieci integracji (20 spośród 29, którzy udzielili odpowiedzi) 

uważa, że nie należy poszerzać obecnych kompetencji Komisji w dziedzinie integracji 

migrantów. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA INTEGRACJĘ MIGRANTÓW SPOCZYWA GŁÓWNIE NA PAŃSTWACH 

CZŁONKOWSKICH 

39. Choć UE odgrywa istotną rolę w polityce integracyjnej, główna odpowiedzialność za tę 

politykę spoczywa na państwach członkowskich – na poziomie krajowym, regionalnym i 

lokalnym. W tym kontekście Trybunał zbadał, w jaki sposób polityki integracyjne kształtują 

integrację migrantów, z uwzględnieniem narzędzi wykorzystywanych do monitorowania 

wyników, oraz w jaki sposób mechanizmy koordynacji na szczeblu unijnym i krajowym 

zapewniają synergię i komplementarność między funduszami. 
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Większość państw członkowskich wprowadziła polityki integracyjne 

Ali przybył niedawno do UE, porzuciwszy wszystko, co posiadał. Słabo włada miejscowym 
językiem i musi niezwłocznie znaleźć sposób na utrzymanie, przyjął więc pracę poniżej swoich 
oczekiwań. Chciał zapisać się na kurs językowy, żeby sprawniej się komunikować, ale kursy te 
organizowane są jedynie w ciągu dnia. Ali nie może zatem w nich uczestniczyć z powodu 
obowiązków zawodowych. Pojawiło się wprawdzie ogłoszenie o wieczorowym kursie języka, 
ale jego organizator czekał na dofinansowanie i nie było wiadomo, kiedy kurs się rozpocznie. 

40. Działania ukierunkowana na migrantów są opracowywane w ramach różnych ram 

polityki. Niektóre państwa członkowskie wprowadziły krajowe polityki integracyjne, podczas 

gdy inne opracowują działania na poziomie lokalnym lub regionalnym. Istnieją też przypadki, 

w których państwa włączają kwestię integracji migrantów do polityk, które powstały nie 

tylko z myślą o migrantach. Na koniec 2017 r. 25 państw członkowskich wprowadziło 

ukierunkowaną na migrantów politykę integracyjną na szczeblu krajowym/regionalnym lub 

lokalnym50. Jak wynika z ankiety Trybunału, od 2014 r. 22 państwa członkowskie 

wprowadziły zmiany w politykach integracyjnych. Brak konkretnej polityki nie oznacza co 

prawda, że nie są podejmowane działania na rzecz integracji migrantów, może on prowadzić 

do powstawania trudności w realizacji kompleksowego podejścia do tej grupy docelowej. 

41. Ankieta Trybunału wykazała, że obecnie grupą migrantów, której najczęściej dotyczą 

działania podejmowane przez rządy poszczególnych państw, są uchodźcy. Wiele państw 

członkowskich nie podejmuje jednak działań w odniesieniu do niektórych grup migrantów 

(np. młodych migrantów51 lub bezpaństwowców – zob. wykres 9) lub dotyczących 

niektórych obszarów integracji (zob. wykres 10). Ponadto 14 państw członkowskich 

oświadczyło, że od 2014 r. dokonało ponownej oceny potrzeb migrantów, a 16 państw – że 

w odpowiedzi na wzrost przepływów migracyjnych przesunęło punkt ciężkości działań na 

rzecz migracji na inne grupy docelowe. 
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Wykres 9 – Wiele państw członkowskich nie wprowadziło polityk dotyczących 
poszczególnych grup migrantów 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie ankiety. 

Wykres 10 – Państwa członkowskie nie opracowują działań na rzecz integracji we 
wszystkich obszarach 

  Wykształcenie Włączenie 
społeczne Zatrudnienie Opieka 

zdrowotna Zakwaterowanie Szkolenie 
zawodowe 

Liczba państw 
członkowskich, które 
wprowadziły działania 
(proc. całości) 

23 
(82%) 

22 
(79%) 

18 
(64%) 

18 
(64%) 

17 
(61%) 

14 
(50%) 

Uwaga: cztery państwa członkowskie nie udzieliły odpowiedzi na to pytanie. 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie ankiety. 

42. W sprawozdaniach NOK, które przeanalizował Trybunał, podkreślono kilka uchybień w 

koncepcji i realizacji polityk integracyjnych państw członkowskich: 

- niedociągnięcia w koncepcji polityk integracyjnych (22 sprawozdania dotyczące 11 

państw członkowskich). W sprawozdaniach przedstawiono problemy wynikające z 

istniejących luk bądź ograniczeń prawnych, które zakłócają sprawną realizację działań 

(12 sprawozdań); uchybień w planowaniu różnych działań na rzecz integracji (siedem 

sprawozdań) i braku zaangażowania wszystkich istotnych zainteresowanych stron w 

procesie integracji (trzy sprawozdania); 

- uchybienia związane z wdrażaniem działań na rzecz integracji migrantów. Działania te 

uznano za niewystarczające, nieadekwatne lub niewykorzystane w największym 
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możliwym stopniu (19 sprawozdań dotyczących 12 państw członkowskich). Przykładowo 

niektóre działania ograniczają udział pewnych grup migrantów, w innych nie 

uwzględniono w pełni potrzeb migrantów, a pozostałe nie zostały skutecznie 

zrealizowane. Przykłady nieadekwatnych lub niewystarczających działań na rzecz 

integracji przytoczone przez NOK przedstawiono w ramce 3. 

Ramka 3 – Przykłady nieadekwatnych lub niewystarczających działań na rzecz integracji zgłoszone 
przez NOK 

W odniesieniu do jednego z państw członkowskich NOK stwierdził, że dostęp do działań na rzecz 
integracji dla osób objętych ochroną przez mniej niż jeden rok był ograniczony do stolicy kraju. W 
innym państwie członkowskim wsparcie dla osób objętych ochroną zostało zawężone jedynie do 
płatności gotówkowe. Ponadto w czterech państwach członkowskich zgłoszono, że kursy językowe 
nie były adekwatne do celu polegającego na nauce języka krajowego przez migrantów (stwierdzono 
np. że liczba godzin kursu była niewystarczająca, że migranci nie byli w stanie uczestniczyć w kursie 
lub że dostępne środki nie były wystarczające). 

W sprawozdaniach NOK zwrócono też uwagę, że poszczególne grupy docelowe nie były obejmowane 
działaniami na rzecz integracji w sposób systematyczny. Na przykład w jednym państwie 
członkowskim 33 gminy nie oferowały osobom, którym udzielono ochrony, żadnych środków 
wsparcia indywidualnego aż do momentu, gdy zostaną oni uznani za mieszkańców gminy. W innym 
państwie dla osób objętych ochroną nie przewidziano żadnych szczególnych działań na rzecz 
integracji przez pięć pierwszych lat od ich przybycia. 

 
Wyzwanie 5 – Wspieranie migrantów w ramach wszystkich istotnych obszarów polityki  
Polityki integracyjne na szczeblu krajowym wymagają kompleksowych ram, tak aby wspierać 
wszystkich migrantów we wszystkich stosownych obszarach polityki. Polityki integracyjne, w 
których nie uwzględniono wszystkich istotnych obszarów polityki z perspektywy wszystkich 
grup migrantów mogą sprawić, że integracja będzie mnie skuteczna. 

Dane na temat integracji są obecnie ograniczone 

43. Dostępność danych dobrej jakości ma zasadnicze znaczenie dla opracowywania polityk 

integracyjnych, które odpowiadają na potrzeby migrantów. Na szczeblu UE w 2010 r. Rada52 

uzgodniła zbiór wspólnych unijnych wskaźników podstawowych („wskaźniki z Saragossy”), 

aby mierzyć integrację migrantów w obszarze zatrudnienia, edukacji, włączenia społecznego 

i aktywnego obywatelstwa. Wskaźniki te stanowią krok w kierunku lepszego zrozumienia 

kwestii integracji w UE. Zdaniem Komisji cechują je jednak ograniczenia53: dane na temat 

populacji migrantów nie zawsze są zharmonizowane, wskaźniki niekiedy nie są wiarygodne, a 

także niemożliwe jest wyodrębnienie poszczególnych grup migrantów. Dzieje się tak głównie 
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dlatego, że w przypadku wskaźników z Saragossy wykorzystywane są informacje pochodzące 

z ustandaryzowanych na poziomie UE badań reprezentacyjnych54, które nie obejmują 

wszystkich migrantów, a wskaźnik odpowiedzi na badanie ze strony migrantów może być 

niski. Około połowy respondentów, którzy odpowiedzieli na ankietę Trybunału stwierdziło, 

że nie stosuje wskaźników z Saragossy do monitorowania wyników polityk integracyjnych. 

Łącznie 30% respondentów nie korzysta z żadnych wskaźników w celu monitorowania 

wyników polityk integracyjnych. 

44. Komisja również dokłada starań, by zwiększyć dostępność danych. W 2016 r. Komisja 

ustanowiła w ramach Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) Centrum Wiedzy na temat 

Migracji i Demografii, które ma pomóc w lepszym zarządzaniu obecnie dostępnymi 

informacjami oraz zwiększyć zdolność Komisji do reagowania na wyzwania związane z 

migracją. Komisja opracowała także dwa nowe wskaźniki dotyczące zdrowia migrantów oraz 

poszerzyła zakres niektórych wskaźników dotyczących zatrudnienia przez uwzględnienie 

wymiaru regionalnego i poziomu urbanizacji. W 2018 r. Komisja wraz z OECD zamierza 

opublikować sprawozdanie na temat wskaźników integracji, aby porównać sytuację w 

państwach członkowskich UE i państwach spoza Unii55. W 2021 r.56 Komisja planuje udzielić 

dalszych informacji na temat sytuacji migrantów i ich bezpośrednich potomków na rynku 

pracy, na podobnej zasadzie jak uczyniono to w 2014 r.57. Indeks polityki integracji 

migrantów (MIPEX), opracowany przez dwie organizacje prywatne za pomocą środków z 

AMIF, również umożliwia dokonanie porównania między państwami członkowskimi a innymi 

państwami, ponieważ obejmuje ocenę ich polityk integracyjnych58. 

45. Na szczeblu krajowym w sprawozdaniach NOK przeanalizowanych przez Trybunał 

podkreślono, że informacje na temat działań na rzecz integracji są niewystarczające. 

Przyczyną tego stanu rzeczy był brak lub nieadekwatność wskaźników pomiaru integracji 

(sześć sprawozdań dotyczących czterech państw członkowskich) oraz gromadzenie danych w 

sposób nieadekwatny lub niepełny (15 sprawozdań dotyczących 12 państw członkowskich). 

Ponadto w kontekście agendy na rzecz agendy miejskiej59 zgłoszono niedociągnięcia w 

opracowywaniu polityk integracyjnych opartych na gromadzonych danych w miastach60 Z 

ankiety Trybunału wynika, że większość państw członkowskich miała częściowe informacje 

(18 państw) lub nie miała informacji (cztery państwa) na temat liczby migrantów 
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wspieranych w ramach działań na rzecz integracji oraz na temat kwot wydatków 

przeznaczonych na ten cel. Żadne spośród państw członkowskich, które odpowiedziały na 

ankietę Trybunału, nie było w stanie przedstawić informacji na temat wszystkich środków 

unijnych i krajowych w podziale na grupy migrantów (np. uchodźców, osoby migrujące w 

związku łączeniem rodzin itd.) 

46. Jeżeli chodzi o fundusze UE, unijne ramy prawne na lata 2014–2020 dotyczące AMIF, 

EFSI i FEAD nie wymagają jednoznacznie, by państwa członkowskie monitorowały wyniki 

(tj. rezultaty, oddziaływanie) działań na rzecz integracji migrantów. W praktyce oznacza to 

również, że poza danymi dotyczącymi AMIF, Komisja nie ma całościowego obrazu działań 

realizowanych przez państwa członkowskie w celu wspierania migrantów. Do każdego z 

funduszy mają zastosowanie następujące mechanizmy monitorowania:  

- W ramach AMIF na państwa członkowskie nałożono wyraźny wymóg gromadzenia 

corocznie informacji na temat liczby wspieranych migrantów, lecz nie na temat 

osiągniętego przez nich stopnia integracji (np. opanowanie języka, znalezienie pracy 

itd.). Wyniki działań wspieranych ze środków AMIF zostaną poddane ocenie w ramach 

sprawozdań z oceny ex post do końca 2023 r.61. Na koniec 2017 r. wydatki były niskie 

(średnio na poziomie 16%, przy czym dwa państwa członkowskie nie zgłosiły żadnych 

wydatków). Niemniej jednak na koniec 2017 r.62 osiągnięto około 30% wartości 

docelowych AMIF w zakresie integracji dotyczących liczby wspieranych migrantów63, a 

cztery państwa członkowskie już przekroczyły wartości docelowe na 2020 r. 

- EFS / Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych obejmuje migrantów z grupy 

docelowej „migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości” (na potrzeby 

sprawozdawczości dotyczącej produktów) i z grupy docelowej „uczestnicy w 

niekorzystnej sytuacji społecznej” (na potrzeby sprawozdawczości dotyczącej 

rezultatów). Za pomocą dostępnych wskaźników nie jest zatem możliwe uzyskanie 

informacji na temat wyników działań odnoszących się konkretnie do migrantów. Co 

więcej, państwa członkowskie mogą zadecydować o niegromadzeniu danych w sposób 

systematyczny ze względu na ochronę danych osobowych64. 

- W ramach EFRR i EFMR na chwilę obecną nie ustalono konkretnych wskaźników 

dotyczących migrantów. W przypadku EFRR w 2016r. Komisja zaproponowała dodanie 
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szczegółowego priorytetu inwestycyjnego dotyczącego migrantów i uchodźców, a także 

nowe specjalne wskaźniki65, z których część służyła właśnie do pomiaru liczby 

wspieranych migrantów. Inicjatywy te powinny ułatwić kształtowanie polityki opartej na 

zgromadzonych danych. 

- W przypadku EFRROW od 2016 r. państwa członkowskie są proszone o wskazywanie i 

zgłaszanie przypadków, w których dana operacja może potencjalnie przyczynić się do 

integracji migrantów66. 

- Środki z FEAD mogą również obejmować migrantów (zależnie od tego, jak państwa 

członkowskie określają grupę docelową). W tym przypadku dane są określane na 

podstawie „opartego o odpowiednie dane szacunku organizacji partnerskich, a nie 

informacji pochodzących od odbiorców końcowych”67. 

47. W sprawozdaniu rocznym za 2016 r.68 Trybunał zgłosił niedociągnięcia w systemach 

monitorowania w dwóch państwach członkowskich, które poddał kontroli w kontekście 

AMIF. Monitorowanie to również obszar, w którym NOK wykrywają najwięcej kwestii 

problematycznych. Kwestie te obejmują uchybienia w następujących dziedzinach: 

- przepisy dotyczące monitorowania (osiem sprawozdań dotyczących ośmiu państw 
członkowskich); 

- systemy informatyczne (trzy sprawozdania dotyczące trzech państw członkowskich); 

- wizyty monitorujące (cztery sprawozdania dotyczące trzech państw członkowskich); 

- ewaluacja działań (osiem sprawozdań dotyczących sześciu państw członkowskich); 

- sprawozdawczość na temat rezultatów (cztery sprawozdania dotyczące czterech państw 
członkowskich); 

- sprawozdawczość w ujęciu ogólnym (10 sprawozdań dotyczących sześciu państw 
członkowskich). 

Wyzwanie 6 – Skuteczne monitorowanie wyników integracji w celu pomiaru postępów i w 
razie potrzeby dostosowania polityk 
Monitorowanie wyników integracji pozwala zainteresowanym stronom na pomiar postępów 
w realizacji polityk integracyjnych, wskazanie niedociągnięć i w razie potrzeby dostosowanie 
tych polityk. Brak danych dobrej jakości lub niewłaściwe monitorowanie może uniemożliwić 
zmianę ukierunkowania działań lub zmianę koncepcji polityk mającą na celu uwzględnienie 
faktycznych potrzeb migrantów. 
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Synergia i komplementarność zależą od skuteczności koordynacji na poziomie unijnym i 
krajowym 

Praca wolontariuszki była satysfakcjonującym doświadczeniem, ale Leila chciała czegoś 
więcej. Planowała utworzyć własną organizację pozarządową, aby pomóc większej liczbie 
migrantów. W wielu publikacjach znajdowała informacje na temat dostępności różnych 
funduszy, więc doszła do wniosku, że sfinansowanie jej pomysłu nie przysporzy trudności. 
Szybko jednak zrozumiała, że była w błędzie. 

Fundusze unijne nie zawsze wzajemnie się wykluczają 

48. Ten sam rodzaj działania skierowany do tej samej grupy docelowej może być 

finansowany z różnych funduszy UE (zob. załącznik VII). Aby zapewnić koordynację i 

komplementarność między różnymi funduszami unijnymi, rozporządzenie w sprawie AMIF69 i 

ramy regulacyjne EFSI70 nakładają na państwa członkowskie wymóg, by w dokumentach 

programowych szczegółowo przedstawiały mechanizmy, za pomocą których planują 

koordynować różne instrumenty unijne i krajowe. W przypadku FEAD nie ma wymogu 

utworzenia szczególnego mechanizmu koordynacji. W swoich sprawozdaniach NOK w trzech 

państwach członkowskich wykryły ryzyko pokrywania się działań, a w jednym przypadku NOK 

zgłosiło występowanie podwójnego finansowania. 

49. Oprócz mechanizmów legislacyjnych Komisja dysponuje również wewnętrzną strukturą 

zarządzania do celów koordynacji. Przed zatwierdzeniem wszystkich programów unijnych 

pracownicy Komisji dokonują ich przeglądu, który ma postać konsultacji pomiędzy służbami. 

W listopadzie 2015 r., w odpowiedzi na wzrost migracji do UE, Komisja powołała również 

międzyresortową grupę ds. integracji migrantów złożoną z pracowników różnych dyrekcji 

generalnych tej instytucji. 

50. W ramach poprzedniej kontroli Trybunał wykrył przypadki znacznego nakładania się 

zakresów Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji (poprzednika AMIF) i EFS71. W 

sprawozdaniu kontrolerzy Trybunału stwierdzili, że działania na rzecz zapewnienia spójności 

i komplementarności z EFS na etapach opracowywania i realizacji nie były skuteczne. Oprócz 

większego ryzyka podwójnego finansowania pokrywanie się działań powoduje dodatkowe 

koszty (np. koszty personelu) i prowadzi do utraty możliwości osiągnięcia efektu synergii.  
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51. Zdaniem Komisji, aby zminimalizować te zagrożenia, odpowiednio dostosowano 

podstawę prawną AMIF w bieżącym okresie programowania 2014–2020. Ponadto Komisja 

przeprowadziła dialog merytoryczny z państwami członkowskimi i dokonała wewnętrznego 

przeglądu programów przed ich zatwierdzeniem. W 2015 r. Komisja opublikowała również 

dwie noty72, w których wyjaśniła różnice między funduszami oraz udzieliła państwom 

członkowskim wskazówek dotyczących najskuteczniejszych sposobów osiągnięcia 

komplementarności i synergii. Ponadto zorganizowała konferencje i warsztaty73, a także 

utworzyła wraz z władzami krajowymi sieci74, by przybliżyć im sposoby wykorzystywania 

środków. W styczniu 2018 r. Komisja opublikowała dokument określający zestaw narzędzi 

służących wykorzystaniu funduszy unijnych75. Ponadto w ramach procesu przeglądu 

śródokresowego AMIF Komisja zobowiązała państwa członkowskie76 do oceny 

komplementarności AMIF z innymi właściwymi funduszami UE. Niemniej jednak w swoich 

konkluzjach na temat polityki spójności po 2020 r.77 Rada wezwała Komisję, by „w ramach 

przygotowań do okresu po roku 2020 przeprowadziła dokładną analizę komplementarności i 

wzajemnego nakładania się zakresu zadań instrumentów UE, z myślą o zwiększeniu synergii 

między nimi”, podkreślając, że wszystkie unijne instrumenty budżetowe powinny wzajemnie 

się uzupełniać. 

Odpowiedzialność za wdrożenie skutecznych mechanizmów koordynacji spoczywa na 

państwach członkowskich 

52. Państwa członkowskie odpowiadają za decyzję dotyczącą tego, które fundusze zostaną 

wykorzystane przy jednoczesnym zapewnieniu ich spójnego wykorzystania – korzystania z 

synergii i zapobiegania podwójnemu finansowaniu. W ankiecie Trybunału 23 państwa 

członkowskie78 stwierdziły, że powołały organ koordynujący działania różnych organizacji 

odpowiedzialnych za integrację migrantów. W sprawozdaniach NOK przeanalizowanych 

przez Trybunał wskazano jednak uchybienia w mechanizmach koordynacji w ośmiu z 23 

powyższych państw członkowskich. Co więcej, zaledwie trzy państwa członkowskie zgłosiły, 

że wydały wytyczne dotyczące koordynacji. Oznacza to, że istnieje ryzyko utraty efektu 

synergii i komplementarności, nawet w przypadkach gdy powołano organ koordynujący. 

53. Potrzeba silnego przywództwa na szczeblu krajowym jest szczególnie istotna z uwagi na 

wymóg dotyczący wielopoziomowej struktury zarządzania – obejmującej różne organy i 
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kompetencje – którego spełnienie jest niezbędne do korzystania z funduszy na rzecz 

integracji. Trybunał obliczył, że w okresie programowania 2014–2020 funkcjonuje ponad 400 

różnych organizacji zaangażowanych w zarządzanie działaniami finansowanymi ze środków 

unijnych na rzecz integracji migrantów oraz 500 dodatkowych organów w ramach samej 

polityki spójności wdrażających fundusze (EFS / Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych, EFRR i Fundusz Spójności)79. We wcześniejszych sprawozdaniach Trybunału80 i 

badaniach Komisji81 stwierdzono, że koncepcja i mechanizmy wdrażania EFSI są 

skomplikowane. W celu uproszczenia przepisów mających zastosowanie do EFSI Komisja 

zaproponowała rewizję rozporządzeń dotyczących tych funduszy w ramach śródokresowego 

przeglądu unijnych wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020. W listopadzie 2017 r. 

Rada wezwała Komisję do uproszczenia polityki spójności i EFSI po 2020 r.77. 

54. Na poziomie krajowym koordynacja musi zachodzić nie tylko między organizacjami 

zajmującymi się różnymi funduszami (w tym funduszami krajowymi), lecz również między 

rożnymi poziomami wdrażania (od władz krajowych na szczeblu krajowym/regionalnym po 

instytucje pośredniczące na poziomie gminy / poziomie lokalnym). Analiza przeprowadzona 

w kontekście Agendy miejskiej (zob. pkt 45) wykazuje, że miasta co do zasady nie mają 

dostępu – lub dostęp ten jest ograniczony – do środków na rzecz integracji, ponieważ w 

ramach EFSI lub AMIF środki te są realizowane za pośrednictwem organów na poziomie 

krajowym lub regionalnym82. Trudności w dostępie do środków na rzecz integracji 

migrantów były również zgłaszane przez NOK (siedem sprawozdań dotyczących sześciu 

państw członkowskich). Inne organizacje, z którymi Trybunał przeprowadził wywiady, 

informowały, że dystrybucja środków na rzecz beneficjentów przez organy 

krajowe/regionalne nie zawsze odbywa się w całkowicie przejrzysty sposób. Fakt ten został 

również podkreślony przez sześć NOK w siedmiu sprawozdaniach.  
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Wyzwanie 7 – Skuteczna koordynacja finansowania na szczeblu unijnym i krajowym 
Jeżeli na szczeblu unijnym i krajowym zabraknie skutecznej koordynacji, istnieje ryzyko, że 
złożoność mechanizmów finansowania doprowadzi do nieefektywnej realizacji polityki 
(objawiającej się mniejszą komplementarnością i synergią, trudnościami w uzyskaniu 
dostępu do finansowania i ryzykiem wystąpienia podwójnego finansowania). 

UWAGI KOŃCOWE 

55. Integracja to „dynamiczny, długofalowy i stały obustronny proces” obejmujący zarówno 

migrantów, jak i społeczeństwo przyjmujące. Doprowadzenie do integracji migrantów w ich 

nowych społecznościach nie jest łatwym zadaniem, zwłaszcza z uwagi na znaczny wzrost 

liczby migrantów w ostatnim dziesięcioleciu. Niemniej jednak jest to zadanie, któremu Unia 

zobowiązała się stawić czoła, a skuteczna integracja przynosi krajom, w których osiedlają się 

migranci, szereg potencjalnych korzyści natury gospodarczej, społecznej i fiskalnej 

(zob. pkt 6). 

56. W niniejszym dokumencie Trybunał przedstawił główne zagadnienia związane z 

integracją migrantów oraz podkreślił siedem najważniejszych wyzwań: 

- ograniczenie opóźnień w rozpoczęciu procesu integracji, 

- zagwarantowanie równych praw i zapobieganie dyskryminacji, 

- solidna i kompleksowa ocena potrzeb i finansowania, 

- zaangażowanie państw członkowskich w realizację planu działania, 

- wspieranie migrantów w ramach wszystkich istotnych obszarów polityki,  

- skuteczne monitorowanie wyników integracji w celu pomiaru postępów i w razie 

potrzeby dostosowania polityk, 

- skuteczna koordynacja finansowania na szczeblu unijnym i krajowym. 

57. Sprostanie tym wyzwaniom będzie wymagało skutecznych i skoordynowanych działań 

ze strony wszystkich zaangażowanych podmiotów: instytucji UE, władz na szczeblu 

krajowym, regionalnym i lokalnym, a także innych agencji i organizacji wolontariackich. 

Działania te są niezbędne, by nadać znaczenie art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, który 
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stanowi, że „Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, 

demokracji, równości, [...] jak również poszanowania praw człowieka”. 

Niniejszy dokument analityczny został przyjęty przez Izbę II, której przewodniczyła 

Iliana IVANOVA, członek Trybunału Obrachunkowego, na posiedzeniu w Luksemburgu w dniu 

25 kwietnia 2018 r. 

 W imieniu Trybunału Obrachunkowego 

 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 

 Prezes 
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Załącznik I 

Glosariusz 

Terminologia związana z migracją – pojęcia takie jak migranci, uchodźcy i ubiegający się o 
azyl nie są tożsame 

Terminy takie jak „migrant”, „uchodźca” i „osoba ubiegająca się o azyl” nie są synonimiczne. 
Zrozumienie różnic między nimi to pierwszy krok na drodze do zrozumienia unijnych ram 
integracji. Więcej informacji na temat terminologii dotyczącej migracji można znaleźć w 
glosariuszu Europejskiej Sieci Migracyjnej (ESM)83. 

• Bezpaństwowiec to osoba, która nie jest uznawana za obywatela żadnego państwa w 
zakresie obowiązywania jego prawa. W niniejszym dokumencie analitycznym osoby te są 
objęte pojęciem obywateli państw trzecich. 

• Migrant spoza UE – zob. obywatel państw trzecich. 

• Obywatel państwa trzeciego to osoba niebędąca obywatelem Unii w rozumieniu art. 20 
ust. 1 TFUE, tzn. niemająca obywatelstwa państwa członkowskiego (łącznie z 
bezpaństwowcami). W niniejszym dokumencie analitycznym obywatele państw trzecich 
to „migranci spoza UE”. 

• Osoba korzystająca z ochrony humanitarnej to migrant, któremu przyznano ochronę na 
mocy ustawodawstwa krajowego. Zgodnie z definicją ESM ochrona humanitarna jest 
„formą zharmonizowanej pomocy nieunijnej, którą obecnie – z wyjątkiem niektórych 
państw członkowskich – na ogół zastępuje się ochroną uzupełniającą”. 

• Osoba korzystająca z ochrony uzupełniającej to migrant, który nie jest uchodźcą w 
ścisłym znaczeniu tego terminu określonego w konwencji genewskiej (tj. nie występuje 
„uzasadniona obawa przed prześladowaniem”), lecz w stosunku do którego istnieją 
istotne podstawy do uznania, że jeżeli powróci do państwa pochodzenia, a w przypadku 
bezpaństwowca – do państwa poprzedniego miejsca zwykłego pobytu, będzie narażony 
na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy (np. egzekucja, tortury, konflikt lub 
poważne naruszeń praw człowieka). 

• Osoba przebywająca nielegalnie na terytorium danego państwa to migrant, który nie 
spełnia warunków wjazdu określonych w kodeksie granicznym Schengen albo innych 
warunków wjazdu, pobytu lub zamieszkania w tym państwie członkowskim, bądź przestał 
takie warunki spełniać. 

• Osoba ubiegająca się o azyl (lub azylant) to migrant, który składa wniosek o ochronę na 
mocy Konwencji genewskiej dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r.84 (ochrona 
międzynarodowa) lub krajowych przepisów dotyczących uchodźców. 

• Przesiedlenie oznacza w kontekście unijnym przekazanie migranta z państwa trzeciego do 
państwa członkowskiego, w którym uzyskuje on zezwolenie na pobyt ze statusem 
uchodźcy lub ze statusem, który na mocy przepisów krajowych zapewnia te same prawa i 
korzyści co status uchodźcy. 
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• Relokacja oznacza przeniesienie osoby objętej ochroną międzynarodową (lub która 
wystąpiła o tego rodzaju ochronę) z państwa członkowskiego, które udzieliło jej ochrony 
(lub jest odpowiedzialne za rozpatrzenie jej wniosku) do innego państwa członkowskiego, 
w którym osoba ta zostanie objęta podobną ochroną (i w którym jej wniosek zostanie 
rozpatrzony). 

• Uchodźca to osoba, co do której uznano, że wymaga ochrony międzynarodowej. W 
kontekście unijnym jest to migrant, który na skutek uzasadnionej obawy przed 
prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub 
przynależności do szczególnej grupy społecznej przebywa poza państwem swojego 
obywatelstwa lub państwa swojego dawnego miejsca pobytu i nie może lub nie chce z 
powodu tej obawy korzystać z ochrony tego państwa oraz do którego nie ma 
zastosowania art. 12 (wykluczenie) dyrektywy 2011/95/UE (dyrektywa w sprawie 
kwalifikowania). 

Poza uchodźcami istnieją też zatem inne kategorie migrantów. Osoba ubiegająca się o 
ochronę jednoznacznie różni się od innych kategorii migrantów, którzy emigrują w 
poszukiwaniu zatrudnienia, w związku z łączeniem rodzin lub w celu podjęcia studiów bądź 
prowadzenia badań naukowych. 

Inne przydatne terminy pochodzące z materiałów Eurostatu85 to: 

• Decyzja w pierwszej instancji w sprawie wniosku o udzielenie azylu oznacza decyzję 
podjętą przez pierwszą instancję w procedurze azylowej w państwie przyjmującym. Może 
być ona albo pozytywna (udzielenie azylu) albo negatywna (odrzucenie wniosku). W 
przypadku decyzji negatywnej osoby ubiegające się o azyl mają prawo wnieść odwołanie. 

• Dokument pobytowy to wszelkie zezwolenie ważne przez co najmniej trzy miesiące, które 
zostało wydane przez organy jednego z państw członkowskich UE, umożliwiające 
migrantowi legalny pobyt na terytorium tego państwa. 

• Osoba ubiegająca się o azyl po raz pierwszy to osoba, która złożyła wniosek o udzielenie 
ochrony międzynarodowej po raz pierwszy w danym państwie członkowskim w okresie 
odniesienia, niezależnie od tego, czy stwierdzi się, że złożyła ona już tego rodzaju wniosek 
w innym państwie członkowskim. 

• Ostateczna decyzja w sprawie wniosków o udzielenie azylu oznacza decyzję podjętą w 
ostatniej instancji w procedurze azylowej, która jest następstwem odwołania wniesionego 
przez osobę ubiegającą się o azyl odrzuconego na poprzednim etapie procedury. 

Pozostałe terminy 

• Europejska sieć integracji wspiera współpracę z podmiotami na poziomie krajowym, 
lokalnym i regionalnym, a także z innymi sieciami na szczeblu UE w obszarach związanych 
z integracją migrantów. Stanowi ona jedno z działań realizowanego przez Komisję planu 
działania na rzecz integracji obywateli państw trzecich i zastępuje istniejącą wcześniej sieć 
krajowych punktów kontaktowych ds. integracji. 

• Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) ma za zadanie wspieranie rybaków w 
przechodzeniu na zrównoważone rybołówstwo oraz społeczności nadbrzeżnych w 
procesie różnicowania ich gospodarki. 
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• Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) wnosi wkład w 
ograniczanie najcięższych form ubóstwa za pośrednictwem pomocy innej niż finansowa, 
przez udzielanie osobom najbardziej potrzebującym pomocy żywnościowej lub 
podstawowej pomocy materialnej oraz finansowanie działań mających na celu integrację 
społeczną osób najbardziej potrzebujących. 

• Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – EFRROW 
to unijny wkład finansowy w programy rozwoju obszarów wiejskich, który ma na celu 
zwiększenie konkurencyjności rolnictwa, zapewnienie zrównoważonej gospodarki 
zasobami naturalnymi, wspieranie działań w dziedzinie klimatu oraz osiągnięcie 
zrównoważonego rozwoju terytorialnego gospodarek wiejskich, w tym tworzenie i 
utrzymywanie miejsc pracy. 

• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego ma na celu wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej w Unii 
Europejskiej w drodze wyrównywania głównych dysproporcji regionalnych poprzez 
wsparcie finansowe udzielane na budowę infrastruktury i efektywne inwestycje 
ukierunkowane na tworzenie miejsc pracy, przeznaczone przede wszystkim dla 
przedsiębiorstw. 

• Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – Europejski Fundusz Społeczny wspiera dążenie do 
wysokiego poziomu zatrudnienia i wysokiej jakości miejsc pracy, zachęca do wysokiego 
poziomu kształcenia i szkolenia dla wszystkich, zwalcza ubóstwo oraz wzmacnia włączenie 
społeczne, przyczyniając się tym samym do wdrażania priorytetów Unii w zakresie 
wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. 

• Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne (EFSI) – ponad połowa unijnych 
środków finansowych jest rozdysponowywana za pośrednictwem pięciu europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Zarządzają nimi wspólnie Komisja Europejska i 
państwa członkowskie UE. Fundusze te to: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
(EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki 
(EFMR). 

• Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (AMIF) wspiera skuteczne zarządzanie przepływami 
migracyjnymi, a także realizację, wzmocnienie i rozwój wspólnego unijnego podejścia do 
kwestii azylu i imigracji. 

• Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – inicjatywa ta ma na celu zapewnienie 
wsparcia finansowego regionom, w których stopa bezrobocia młodzieży przekracza 25%. 

• Integracja/włączenie – zgodnie ze wspólnymi zasadami podstawowymi dotyczącymi 
polityki integracji imigrantów integracja to „dynamiczny, dwukierunkowy proces 
wzajemnego dostosowania się imigrantów i osób zamieszkałych na terenie państwa 
członkowskiego”. Integracja i włączenie są często używane jako pojęcia synonimiczne – o 
integracji mówi się na ogół w kontekście działań mających na celu rzeczywiste 
zastosowanie praw lub wartości podstawowych (o których mowa w art. 2 TFUE), podczas 
gdy o włączeniu mówi się częściej w kontekście działań społeczno-gospodarczych. 



 4 

 

• Najwyższe organy kontroli (NOK) – organy krajowe odpowiedzialne za kontrolowanie 
dochodów i wydatków rządowych i samorządowych. W każdym państwie członkowskim 
UE istnieje jeden najwyższy organ kontroli. Europejski Trybunał Obrachunkowy jest 
najwyższym organem kontroli UE. 

• Polityka spójności – polityka spójności to jeden z największych obszarów polityki, na który 
wydatkowane są środki z budżetu UE. Jej cele to: zmniejszenie dysproporcji w poziomach 
rozwoju między różnymi regionami, restrukturyzacja podupadających stref 
przemysłowych, dywersyfikacja obszarów wiejskich oraz wspieranie współpracy 
transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej. Finansowana jest poprzez 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS) 
oraz Fundusz Spójności. 

• TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
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Załącznik II 

Liczba migrantów w państwach członkowskich i ich udział w liczbie ludności (2017 r.) 

 

 
Uwaga: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Eurostatu z marca 2018 r. 
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Załącznik III 

Ankieta dotycząca integracji migrantów 

Trybunał otrzymał odpowiedzi na ankietę w dniach 18 października – 20 grudnia 2017 r. 
Odpowiedzieli na niego wszyscy członkowie europejskiej sieci integracji, a Trybunał otrzymał 
łącznie 32 odpowiedzi: cztery z Belgii (Region Stołeczny Brukseli, Wspólnota 
Niemieckojęzyczna, Region Flamandzki i Region Waloński) oraz po jednej z każdego z 
pozostałych państw członkowskich, a także jedną z Norwegii. 

Poniżej przedstawiono liczbę odpowiedzi udzielonych na każde z pytań. Nie wszyscy 
członkowie europejskiej sieci integracji udzielili odpowiedzi na wszystkie pytania. Podane 
liczby odpowiadają liczbie członków tej sieci, którzy odpowiedzieli na konkretne pytanie 
ankiety. Nie odpowiadają one natomiast liczbie państw członkowskich. 
Pytanie 1 – Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby wypełniającej ankietę 

Pytanie 2 – Do jakich grup docelowych skierowana jest polityka integracyjna? 

 Zaznaczyć, jeżeli 
dotyczy 

Zaznaczyć, jeżeli położono szczególny 
nacisk4 

Osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową lub korzystające z niej 
Uchodźcy 29 20 
Osoby korzystające z ochrony uzupełniającej 27 17 
Osoby korzystające z ochrony humanitarnej 21 12 
Osoby ubiegające się o azyl 20 6 
Inni migranci 
Członkowie rodzin 26 5 
Wysoko wykwalifikowani pracownicy 16 4 
Naukowcy 15 4 
Studenci 18 5 
Inni pracownicy 20 3 
Bezpaństwowcy 19 4 
Migrujące dzieci1 25 11 
Migrujące kobiety 23 7 
Młodzi migranci 26 6 
Migranci zamieszkali na obszarach wiejskich 20 3 
Nowo przybyli2 migranci z zezwoleniem na pobyt 23 8 
Obywatele urodzeni poza państwem 
zamieszkania3 14 5 

Obywatele UE3 14 4 

Uwagi: 1 Tj. migranci małoletni, pod opieką lub bez niej. 2 Legalny pobyt w państwie przyjmującym trwający 
poniżej roku. 3 Osób tych nie należy zaliczać do migrantów spoza UE. 4 Należy zaznaczyć, czy na daną grupę 
ukierunkowane są konkretne działania lub znaczne finansowanie. 
 

Pytanie 3 – Jaki wpływ mają następujące czynniki na skuteczną integrację obywateli państw trzecich?1 

 Negatywny Pozytywny Brak 
wpływu 

Sytuacja gospodarcza i polityczna 
Środowisko gospodarcze (wskaźnik zatrudnienia, zmiany 
demograficzne itp.) 11 22 3 

Sytuacja polityczna 8 23 3 
Finansowanie integracji 
Dostępność środków unijnych 1 28 0 
Dostępność środków krajowych, regionalnych lub lokalnych 2 26 3 
Polityka integracyjna 
Polityka integracyjna stosowana na poziomie krajowym, regionalnym 
lub lokalnym 0 30 1 
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Jakość koncepcji polityki integracyjnej na poziomie krajowym, 
regionalnym lub lokalnym 0 27 2 

Włączanie polityki integracyjnej do innych właściwych polityk 0 27 3 
Rola organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych stron 0 31 0 
Koordynacja pomiędzy różnymi poziomami sprawowania rządów 0 28 2 
Podmioty instytucjonalne, których główna działalność dotyczy 
integracji migrantów 0 24 3 

Monitorowanie polityki 0 24 5 
Unijne przepisy i instrumenty polityki 2 26 4 
Postawa wobec integracji 
Obowiązujące w kraju środki antydyskryminacyjne 2 28 1 
Nastawienie ludności przyjmującej 62 19 3 
Nastawienie migrantów 1 21 5 
Propagowanie wiedzy na temat korzyści płynących z integracji 0 24 4 
Prawa obywateli państw trzecich 
Dostęp do rynku pracy 1 29 0 
Możliwość łączenia rodzin 1 27 1 
Możliwość uzyskania obywatelstwa / zezwolenia na stały pobyt 0 26 3 
Dostęp do usług społecznych i zdrowotnych 2 29 0 
Dostęp do zakwaterowania 3 24 2 
Dostęp do edukacji 0 28 1 
Umiejętności – edukacja 
Stopień znajomości języka społeczeństwa przyjmującego u obywateli 
państw trzecich 4 26 2 

Procedury uznania kwalifikacji 4 26 1 
Poziom wykształcenia migrantów 4 18 8 

Uwaga: 1 W niektórych przypadkach respondenci wskazali więcej niż jeden rodzaj wpływu w odniesieniu do 
danego czynnika. Z tego względu łączna liczba odpowiedzi dotyczących każdego z czynników może być wyższa 
niż łączna liczba respondentów. 2 Dwóch respondentów zaznaczyło, że nastawienie ludności przyjmującej ma 
zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na integrację. 

Pytanie 4 – Czy niedawne wyzwania związane z migracją (od 2014 r.) sprawiły, że w Państwa kraju nastąpiła 
zmiana w jakichś aspektach polityki integracyjnej? 
 Zaznaczyć, jeżeli 

dotyczy 
Utworzono krajowe, regionalne lub lokalne strategie / plany działania 22 
Zmieniono wysokość środków przydzielonych na integrację migrantów 22 
Utworzono nowy podmiot, któremu powierzono konkretny aspekt polityki, lub 
powierzono nowe zadania istniejącemu podmiotowi 

17 

Ponownie oceniono potrzeby migrantów 14 
Skupiono się na innej grupie docelowej (np. uchodźcach, młodych migrantach itd.)  16 
Opracowano nowe działania 15 
Opracowano więcej wskaźników 7 
Inne (proszę wymienić) 3 

 

Pytanie 5 – Czy dostępne są analizy / dowody dotyczące oddziaływania polityki integracyjnej Państwa kraju na 
integrację migrantów? 
Tak – 22 Nie – 9 

 

Pytanie 6 – Z których funduszy korzysta Państwa kraj w celu wdrażania działań służących integracji obywateli 
migrantów? 
Fundusze unijne 
AMIF Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 30 
Fundusze 
programu 
SOLID 

Program ogólny „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”, na który 
składają się cztery fundusze (Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli 
Państw Trzecich, Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów, Fundusz Granic 
Zewnętrznych, Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców). 

23 

EFRROW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 3 
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EFMR Europejski Fundusz Morski i Rybacki 0 
EFS Europejski Fundusz Społeczny 23 
EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 5 
FEAD Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym 4 
EaSI Program UE na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych 1 
„Horyzont 
2020” Program ramowy UE w zakresie badań i innowacji 1 

YEI Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 1 
ERASMUS+ Europejski program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu 6 
COSME Konkurencyjność przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 0 
Program Europa dla Obywateli 0 
Program „Prawa, równość i obywatelstwo” 0 
Program „Sprawiedliwość” 0 
 
Środki krajowe 24 

 
Pytanie 7 – Czy znana jest liczba migrantów objętych wsparciem oraz wysokość przeznaczonych na ten cel 
środków (zobowiązania) z funduszy unijnych i krajowych? 
Tak – 6 Częściowo – 20 Nie – 5 

 
Pytanie 8 – Czy dane dotyczące liczby migrantów objętych wsparciem i przeznaczonej na to wsparcie kwoty 
środków unijnych i krajowych uwzględniają poszczególne grupy migrantów (osoby pracujące, uchodźcy, 
członkowie rodzin itp.)? 

Fundusze 
unijne 

Tak, w przypadku wszystkich funduszy Tak, w przypadku niektórych 
funduszy Nie 

1 10 18 

Fundusze 
krajowe 

Tak, w przypadku wszystkich funduszy Tak, w przypadku niektórych 
funduszy Nie 

2 5 16 
 

Pytanie 9 – Czy istnieje organ koordynujący prace poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych za wdrażanie 
działań związanych z integracją migrantów? 
Tak – 26 Nie – 5 

 
Pytanie 10 – Czy w ramach realizacji działań w Państwa kraju za pomocą różnych funduszy unijnych wspierane 
są te same rodzaje interwencji na rzecz tej samej grupy docelowej? 
Tak – 2 Częściowo – 8 Nie – 19  

 
Pytanie 11 – Proszę podać liczbę podmiotów poszczególnych rodzajów zajmujących się wdrażaniem i 
monitorowaniem działań związanych z integracją migrantów, a także ich łączną liczbę. 
Uwaga: w odpowiedziach na to pytanie przyjęto różne podejścia. Rezultaty nie są zatem 
miarodajne i nie zostały przedstawione. Ogółem 

Wykorzystanie środków krajowych  
Ministerstwa lub ich departamenty  
Inne (proszę wymienić)  
Inne (proszę wymienić)  
Wykorzystanie środków unijnych  
Instytucje zarządzające  
Instytucje pośredniczące  
Organy odpowiedzialne  
Organy delegowane  
Inne (proszę wymienić)  
Inne (proszę wymienić)  
OGÓŁEM  
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Pytanie 12 – Czy Państwa kraj stosuje wskaźniki z Saragossy?  

 Stosuje się wszystkie 
wskaźniki Stosuje się część wskaźników Nie stosuje się 

wskaźników 
Zatrudnienie 1 13 16 
Kształcenie 1 14 15 
Włączenie 
społeczne 

3 11 16 

Aktywne 
obywatelstwo 

2 11 17 

 
Pytanie 13 – Czy Państwa kraj stosuje inne wskaźniki w celu monitorowania rozwoju swojej polityki 
integracyjnej? 
Tak – 16 Nie – 15  

 
Pytanie 14 – Czy w Państwa kraju obowiązują przepisy ograniczające gromadzenie danych dotyczących 
poszczególnych grup migrantów? 
Tak – 10 Nie – 20 

 
Pytanie 15 – Proszę podać dwa przykłady finansowanych przez UE projektów realizowanych w Państwa kraju 
mających istotne znaczenie dla integracji migrantów (w odniesieniu do dwóch różnych obszarów integracji i dla 
okresu programowania 2014–2020). 
 

Pytanie 16 – Czy Państwa zdaniem wsparcie udzielane przez Komisję Europejską na rzecz rozwoju i wdrażania 
polityki integracyjnej w Państwa kraju było istotne? 

Istotne – 19 
Częściowo lub 
niezupełnie istotne 
– 8 

Nieistotne – 0 Nie zapewniono wsparcia – 2 

 
Pytanie 17 – Który aspekt wsparcia udzielanego przez Komisję jest uważany za najbardziej wartościowy? 
 
Pytanie 18 – W jaki sposób można udoskonalić wsparcie udzielane przez Komisję? 
 

Pytanie 19 – Czy zgodnie z polityką Państwa kraju należy rozszerzyć kompetencje UE w obszarze integracji 
migrantów? 
Uwaga: podane liczby stanowią liczbę odpowiedzi udzielonych w odniesieniu do każdej kategorii. 
Tak – 9  Nie – 20  

 
Załącznik do ankiety – Proszę zaznaczyć obszary integracji, w których wdrażane są działania na rzecz integracji 
migrantów w odniesieniu do okresu programowania 2014–2020. 
 

Fundusz 
UE Działania integracyjne 

Zaznaczyć, 
jeżeli 
dotyczy 

Fundusz 
UE Działania integracyjne 

Zaznaczyć, 
jeżeli 
dotyczy 

AMIF 

Zatrudnienie 12 

FEAD 

Zatrudnienie 0 
Kształcenie 24 Edukacja 0 
Szkolenie zawodowe 11 Szkolenie zawodowe 0 
Zakwaterowanie 16 Zakwaterowanie 0 
Opieka zdrowotna 16 Opieka zdrowotna 0 
Włączenie społeczne 26 Włączenie społeczne 4 

EFS/ 
YEI  

Zatrudnienie 15 

EFRR 

Zatrudnienie 0 
Kształcenie 8 Edukacja 0 
Szkolenie zawodowe 13 Szkolenie zawodowe 2 
Zakwaterowanie 2 Zakwaterowanie 2 
Opieka zdrowotna 2 Opieka zdrowotna 3 
Włączenie społeczne 14 Włączenie społeczne 3 

EFRROW 

Zatrudnienie 0 

EFMR 

Zatrudnienie 0 
Kształcenie 0 Kształcenie 0 
Szkolenie zawodowe 0 Szkolenie zawodowe 0 
Zakwaterowanie 0 Zakwaterowanie 0 
Opieka zdrowotna 0 Opieka zdrowotna 0 
Włączenie społeczne 2 Włączenie społeczne 0 
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Załącznik IV 

Unijne ramy integracji migrantów na osi czasu 

 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

2009

Uruchomienie Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji na lata 2007–2013 
Wspiera państwa członkowskie i społeczeństwo obywatelskie w opracowywaniu, wdrażaniu, monitorowaniu i ocenie 
polityk i działań integracyjnych, a także wymianę informacji na temat zagadnień związanych z integracją

Drugie wydanie Podręcznika integracji

2007

2005

Wzrost przepływów migracyjnych

Program 
z Tampere
1999–2004

Wzywa do określenia 
wspólnej polityki 

imigracyjnej, która 
obejmowałaby bardziej 

dynamiczne polityki 
integracji migrantów 

legalnie przebywających 
w UE

Utworzenie krajowych punktów kontaktowych ds. integracji 
Sieć ekspertów rządowych służąca wspieraniu wymiany dobrych praktyk i wzmocnieniu koordynacji krajowych polityk 
integracyjnych

Program haski 
2005-2009 

Określa 10 priorytetów, 
podkreślając wagę oceny 

polityk integracyjnych oraz 
przyjmując całościowe 

podejście do ułatwiania i 
wspierania interakcji od 
poziomu lokalnego do 

unijnego

Program 
sztokholmski 

2010–2014 
Wzywa do dalszych 
postępów w ocenie i 

monitorowaniu 
wskaźników 

podstawowych

2003

Wspólne podstawowe zasady dotyczące polityki integracji migrantów
Niewiążący przewodnik obejmujący podstawowe zasady, w oparciu o które państwa członkowskie mogą ocenić 
podejmowane przez siebie działania

Pierwsze wydanie Podręcznika integracji
Wnioski i przykłady dobrych praktyki wynikające z doświadczeń osób odpowiedzialnych za kształtowanie i wdrażanie 
polityki

2004

Wspólna agenda na rzecz integracji 
Ramy integracji  migrantów w UE
Ramy wdrażania wspólnych podstawowych zasad

Wejście w życie Traktatu z Lizbony
Zapewnia jednoznaczną podstawę prawną dla unijnych zachęt i wsparcia działań państw członkowskich mających na 
celu promowanie integracji migrantów legalnie przebywających w UE

Utworzenie europejskiego forum integracji
Platforma dialogu między organizacjami społeczeństwa obywatelskiego a instytucjami europejskimi

Inicjatywy Rady Ins trumenty integracji Fundusze UE na rzecz integracji

Działania Komisji Traktat
Legenda

Uruchomienie europejskiej strony internetowej poświęconej integracji
Deklaracja z Saragossy (oraz wskaźniki z Saragossy)
Państwa członkowskie uzgadniają, że będą stosować zbiór wskaźników, aby zwiększyć porównywalność danych, 
monitorować wyniki polityk integracyjnych oraz analizować planowanie przyszłych polityk

2010

Europejski program integracji migrantów
Zapewnia przegląd inicjatyw UE mających na celu wsparcie integracji migrantów

Trzecie wydanie Podręcznika integracji

2011

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014–2020
Wspiera skuteczne zarządzanie przepływami migracyjnymi, a także realizację, wzmocnienie i rozwój wspólnego 
unijnego podejścia do kwestii azylu i imigracji.

Europejskie moduły dotyczące integracji migrantów
Idą o krok dalej niż Podręczniki, ponieważ zapewniają ram referencyjne dotyczące integracji

2014

Europejski program w zakresie migracji
Określa natychmiastowe działania w obszarze migracji, stanowiące odpowiedź na ostatnią falę migracji

Plan działania na rzecz integracji migrantów
Wspiera wysiłki państw członkowskich na rzecz opracowania i wzmocnienia polityk integracyjnych oraz przedstawia 
konkretne działania, które zrealizuje Komisja

Utworzenie Europejskiego Forum Migracji
Zastępuje europejskie forum integracji 

2015

Wnioski dotyczące integracji migrantów legalnie przebywających w UE
Rada Europejska uznaje Plan działania Komisji na rzecz integracji i zachęca państwa członkowskie, by aktywnie 
uczestniczyły w jego realizacji

2016

Wytyczne 
strategiczne na lata 

2015–2019 
w przestrzeni wolności, 

bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości

Podkreślenie, że Unia 
powinna wspierać wysiłki 
państw członkowskich na 

rzecz realizowania aktywnych 
polityk integracyjnych
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Załącznik V 

Obowiązujące dyrektywy w sprawie migracji odnoszące się do integracji migrantów 

Dyrektywy w ramach polityki UE dotyczącej legalnej migracji 

Dyrektywa Cel Status 
Dyrektywa Rady 
2003/109/WE z dnia 
25 listopada 2003 r. 
zmieniona dyrektywą 
2011/51/UE 

Rezydenci długoterminowi – wszystkim migrantom, 
którzy zamieszkują legalnie i nieprzerwanie na 
terytorium państwa członkowskiego UE przez okres co 
najmniej pięciu lat, przyznawany jest status rezydenta 
długoterminowego. 

Konsultacje publiczne w 
sprawie oceny adekwatności 
(inicjatywa REFIT) zamknięto 
w dniu 18 września 2017 r. 
 
Uwaga: inicjatywa REFIT to 
proces, w ramach którego 
analizowane jest 
obowiązujące 
ustawodawstwo i działania w 
celu upewnienia się, że 
korzyści z prawa Unii są 
osiągane przy jak 
najmniejszych kosztach dla 
zainteresowanych stron, 
obywateli i administracji 
publicznych oraz że koszty 
regulacyjne są ograniczane, w 
miarę możliwości, bez 
wpływu na cele polityki 
będące przedmiotem danej 
inicjatywy. 

Dyrektywa Rady 
2003/86/WE z dnia 
22 września 2003 r. 

Łączenie rodzin – określa zasady i warunki, na podstawie 
których migranci mieszkający zgodnie z prawem w UE 
sprowadzają współmałżonków spoza UE, swoje 
małoletnie dzieci i dzieci swoich współmałżonków do 
państwa członkowskiego UE, w którym migranci ci 
zamieszkują. 

Dyrektywa 
2011/98/UE z dnia 13 
grudnia 2011 r. 

Jedno zezwolenie – procedura jednego wniosku o jedno 
zezwolenie dla migrantów na pobyt i pracę na 
terytorium państwa członkowskiego oraz w sprawie 
wspólnego zbioru praw dla migrantów przebywających 
legalnie w państwie członkowskim. 

Dyrektywa 
2014/66/UE z 15 
maja 2014 r. 

Pracownicy przenoszeni wewnątrz przedsiębiorstwa – 
określenie warunków wjazdu i pobytu migrantów w celu 
ułatwienia przeniesień pracowników wewnątrz 
przedsiębiorstwa. 

Dyrektywa 
2014/36/UE z 26 
lutego 2014 r. 

Pracownicy sezonowi – normy minimalne dotyczące 
przyjmowania pracowników migrujących o niskich 
kwalifikacjach. 

Dyrektywa 2016/801 
z 11 maja 2016 r. 

Studenci i naukowcy – nowe przepisy dotyczące wjazdu i 
pobytu migrujących studentów i naukowców, a także 
uczniów, stażystów, wolontariuszy i pracowników au 
pair. 

Dyrektywa Rady 
2009/50/WE z dnia 
25 maja 2009 r1. 

Niebieska karta UE (w trakcie przeglądu) – warunki 
wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu 
podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich 
kwalifikacji. 

W marcu 2018 r. trwał 
przegląd tej dyrektywy: 
wniosek Komisji COM(2016) 
378. 

Dyrektywy w ramach drugiego etapu wspólnego europejskiego systemu azylowego (WESA) 

Dyrektywa 
2013/32/UE z 26 
czerwca 2013 r. 
(wersja 
przekształcona) 

Zmienione procedury azylowe – określenie wspólnych 
procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej. 

W marcu 2018 r. trwał 
przegląd tej dyrektywy: 
wniosek Komisji COM(2016) 
467. 

Dyrektywa 
2013/33/UE z 26 
czerwca 2013 r. 
(wersja 
przekształcona) 

Zmienione warunki przyjmowania – wyznaczenie norm 
przyjmowania osób ubiegających się o ochronę 
międzynarodową. 

W marcu 2018 r. trwał 
przegląd tej dyrektywy: 
wniosek Komisji COM(2016) 
465. 

Dyrektywa 
2011/95/UE z 13 
grudnia 2011 r. 
(wersja 
przekształcona) 

Zmieniona dyrektywa w sprawie kwalifikowania – 
normy dotyczące kwalifikowania obywateli państw 
trzecich jako osób korzystających z ochrony 
międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub 

W marcu 2018 r. trwał 
przegląd tej dyrektywy: 
wniosek Komisji COM(2016) 
466. 
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osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony 
uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony. 

Dyrektywa Rady 
2001/55/WE z dnia 
20 lipca 2001 r. 

Ochrona tymczasowa – minimalne standardy 
przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek 
masowego napływu wysiedleńców oraz środki 
wspierające równowagę wysiłków między państwami 
członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób wraz 
z jego następstwami. 

Mechanizmy przewidziane w 
dyrektywie nie zostały jak 
dotąd uruchomione. W 
2016 r. Komisja 
przeprowadziła odnośną 
ocenę. 

Uwaga: Dania nie stosuje ogólnounijnych przepisów dotyczących polityki migracyjnej, wizowej i 
azylowej. Irlandia i Zjednoczone Królestwo decydują o ich stosowaniu indywidualnie dla każdego 
przypadku. 
1 Wniosek ten obejmuje również wprowadzenie zmian w dyrektywie 2003/109/WE. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
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Załącznik VI 
Warunki integracji określone w unijnych przepisach migracyjnych 

  Zezwolenie na pobyt Dostęp do zatrudnienia Dostęp do edukacji Uznawanie 
kwalifikacji 

Dostęp do 
świadczeń 
socjalnych 

Dostęp do opieki 
zdrowotnej 

Prawo do łączenia 
rodzin 

Swobodny 
przepływ 

Osoby ubiegające się o 
azyl 
Dyrektywa 2013/33/UE 

Nieobjęte zakresem 
dyrektywy 

Nie później niż 9 miesięcy 
od dnia złożenia wniosku 

o udzielenie ochrony 
międzynarodowej 

W przypadku 
małoletnich – taki 

sam jak dla 
obywateli danego 

państwa 

Nieobjęte zakresem dyrektywy 

Zakres obejmujący 
przynajmniej opiekę w 

nagłych wypadkach 
oraz podstawowe 
leczenie chorób i 

poważnych zaburzeń 
psychicznych 

Wyłączone z 
zakresu dyrektywy 

2003/86 

Na terenie 
przyjmującego 

państwa 
członkowskiego 

lub wyznaczonego 
obszaru 

Uchodźcy 
Dyrektywa 2011/95/UE 

Co najmniej 3 lata, 
odnawialne 

Natychmiast po 
przyznaniu statusu 

Taki sam jak dla obywateli danego państwa Dozwolone Taki sam jak w 
przypadku innych 

migrantów 
legalnie 

przebywających w 
danym państwie 

Osoby korzystające z 
ochrony uzupełniającej 
Dyrektywa 2011/95/UE 

Co najmniej 1 rok, 
odnawialne 

Taki sam jak dla obywateli danego 
państwa 

Może być 
ograniczony do 

świadczeń 
podstawowych 

Taki sam jak dla 
obywateli danego 

państwa 

Wyłączone z 
zakresu dyrektywy 

2003/86 

Członkowie rodzin 
Dyrektywa 2003/86/WE 1 rok, odnawialne 

Taki sam jak dla 
obywateli danego 

państwa, lecz może ono 
wprowadzić ograniczenia 

dostępu 

Taki sam jak dla 
obywateli danego 

państwa 
Nieobjęte zakresem dyrektywy 

Członek rodziny 
rozdzielonej zapewnia 

ubezpieczenie 
chorobowe 

Nd. 
Nieobjęty 
zakresem 
dyrektywy 

Wysoko 
wykwalifikowani 
pracownicy 
Dyrektywa 2009/50/WE 

1–4 lat, odnawialne 
zgodnie z zasadami 
określonymi przez 

państwo członkowskie. 
Jeżeli umowa o pracę 
jest krótsza niż 2 lata: 
czas trwania umowy + 

3 miesiące. 

Pierwsze 2 lata 
ograniczenie do 

działalności, która spełnia 
warunki przyjmowania, 

następnie państwo 
członkowskie może 
przyznać takie same 

warunki jak obywatelom 
państwa 

Takie same jak dla obywateli danego państwa Dozwolone Dozwolony 

Pracownicy sezonowi 
Dyrektywa 2014/36/UE 

5–9 miesięcy w 
dowolnym okresie 12 

miesięcy 

Ograniczony do 
określonej aktywności 
zawodowej, na którą 
wydano zezwolenie 

Taki sam jak dla 
obywateli danego 

państwa, lecz może 
ono wprowadzić 

ograniczenia 

Takie samo 
jak dla 

obywateli 
danego 

państwa 

Taki sam jak dla 
obywateli 

danego 
państwa, lecz 

może ono 
wyłączyć 

świadczenia 
rodzinne i 

świadczenia dla 
bezrobotnych 

Nieobjęty zakresem 
dyrektywy 

Wyłączone z 
zakresu na mocy 
art. 3 dyrektywy 

2003/86 

Dozwolony 
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  Zezwolenie na pobyt Dostęp do zatrudnienia Dostęp do edukacji Uznawanie 
kwalifikacji 

Dostęp do 
świadczeń 
socjalnych 

Dostęp do opieki 
zdrowotnej 

Prawo do łączenia 
rodzin 

Swobodny 
przepływ 

Osoby przeniesione 
wewnątrz 
przedsiębiorstwa 
Dyrektywa 2014/66/UE 

Maksymalnie 3 lata w 
przypadku 

kierowników i 
specjalistów; 1 rok w 

przypadku 
pracowników 

odbywających staż 

Ograniczony do 
określonej aktywności 
zawodowej, na którą 
wydano zezwolenie 

Nieobjęty zakresem 
dyrektywy 

Takie same jak dla obywateli 
danego państwa 

Nieobjęty zakresem 
dyrektywy 2014/66/UE Dozwolone Dozwolony 

Inni pracownicy 
migrujący 
Dyrektywa 2011/98/UE 

Nieobjęte zakresem 
dyrektywy 

Jedynie w przypadku 
aktywności, na którą 
wydano zezwolenie 

Takie same jak dla obywateli danego państwa 

Taki sam jak dla 
obywateli danego 

państwa, lecz może 
ono wprowadzić 

ograniczenia 

Dozwolone Dozwolony 

Naukowcy, studenci, 
stażyści, wolontariusze, 
uczniowie biorący 
udział w wymianie, 
pracownicy au pair 
Dyrektywa (UE) 2016/801 

Na okres trwania 
aktywności; w 

przypadku naukowców 
i studentów może 

zostać przedłużone o 
co najmniej 9 

dodatkowych miesięcy 

Dozwolony dla 
naukowców i studentów 

po zakończeniu badań 
naukowych lub studiów 

Taki sam jak dla 
obywateli danego 

państwa; może ono 
ograniczyć dostęp, 

jeżeli nie ma zasady 
wzajemności z 

państwem 
pochodzenia 

migranta 

Takie samo 
jak dla 

obywateli 
danego 

państwa 

W gestii 
państwa 

członkowskiego 

Konieczność posiadania 
ubezpieczenia 

chorobowego na czas 
pobytu 

Dozwolone w 
przypadku 

naukowców 
Dozwolony 

Migranci będący 
rezydentami 
długoterminowymi 
Dyrektywa 2003/109/WE 

Co najmniej 5 lat, 
odnawialne po złożeniu 

wniosku 
Takie same jak dla obywateli danego państwa Dozwolone Dozwolony 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie unijnych przepisów w sprawie migracji. 
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Załącznik VII 

Przegląd kwalifikowalnych działań związanych z integracją w ramach AMIF, EFSI i FEAD 

W niniejszym załączniku podsumowano podobne interwencje w ramach różnych funduszy UE 
objętych zarządzaniem dzielonym w odniesieniu do każdego z działań określonych w rozporządzeniu 
w sprawie AMIF (art. 9 rozporządzenia 516/2014) związanych z integracją migrantów. 

 Priorytetowe obszary działania w ramach AMIF FEAD EFS EFRR EFRROW EFMR 

In
te

gr
ac

ja
 

Tworzenie i rozwijanie strategii integracji, w tym 
analiza potrzeb, udoskonalanie wskaźników i ocena Nie Tak Nie Nie Nie 

Doradztwo i pomoc w takich obszarach, jak 
zakwaterowanie, środki utrzymania, poradnictwo w 
kwestiach administracyjnych i prawnych, opieka 
zdrowotna, psychologiczna i socjalna, opieka nad 
dziećmi i łączenie rodzin Tak1 Częściowo Częściowo5 

Tak (głównie 
rozwój 
lokalny 

kierowany 
przez 

społeczność 
(CLLD) / 
LEADER) 

Nie 

Działania wprowadzające migrantów w społeczeństwo 
przyjmujące oraz umożliwiające im dostosowanie się 
do tego społeczeństwa, uzyskanie informacji o swoich 
prawach i obowiązkach, uczestnictwo w życiu 
społecznym i kulturalnym oraz poznanie wartości 
zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej 

Tak1 Tak4 Nie Nie Nie 

Kształcenie i szkolenie, w tym szkolenie językowe i 
działania przygotowawcze mające na celu ułatwienie 
dostępu do rynku pracy 

Nie Tak Częściowo5 Tak Tak 

Działania zmierzające do wspierania usamodzielnienia 
się, w tym te umożliwiające zapewnienie 
samowystarczalności migrantów 

Tak2 Tak4 Częściowo6 Tak Częściowo8 

Działania mające na celu propagowanie autentycznych 
kontaktów i konstruktywnego dialogu między 
migrantami a przyjmującym ich społeczeństwem oraz 
działania mające na celu promowanie akceptacji przez 
społeczeństwo przyjmujące 

Nie Tak Nie Tak Tak9 

Równy dostęp do usług publicznych i prywatnych oraz 
równe traktowanie w kontekście tych usług, w tym 
dostosowanie tych usług w sposób umożliwiający 
obsługę migrantów 

Tak1 Tak Tak7 Tak Nie 

Budowanie zdolności beneficjentów Tak3 Tak Tak Nie Nie 

Uwaga: 
1 (PO II) w celu zintegrowania ich ze społeczeństwem. 
2 (PO II) w celu zintegrowania ich ze społeczeństwem (poza aktywnymi instrumentami rynku pracy). 
3 W przypadku organizacji partnerskich. 
4 W przypadku gdy działania te wchodzą w skład zintegrowanego pakietu działań mających na celu pomoc 

osobom ubiegającym się o azyl w integracji na rynku pracy. 
5 Ponieważ środki z EFRR można zainwestować w budowanie/odnawianie infrastruktury społecznej dla 

migrantów. 
6 Na przykład za pośrednictwem przedsiębiorstw typu start-up, mikroprzedsiębiorstw lub wsparcia na rzecz 

samozatrudnienia. 
7 Zwłaszcza w formie inwestycji w rozwój infrastruktury związanej z usługami publicznymi. 
8 Jeżeli wsparcie powiązane jest z przedsiębiorstwem typu start up. 
9 W ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (CLLD) (z wyjątkiem infrastruktury). 
Źródło: nota Komisji pt. „Synergies between the AMIF and other EU funding instruments in relation to 

reception and integration of asylum seekers and other migrants” oraz służby Komisji. 
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PRZYPISY 

 

1 Dane z 2014 r. Eurostat, „Migrant integration” [Integracja migrantów], wydanie z 2017 r., na 
podstawie modułu ad hoc badania siły roboczej (LFS) z 2014 r.; dane te nie obejmują Danii, 
Irlandii ani Niderlandów. 

2 Dane statystyczne Eurostatu na temat dokumentów pobytowych według stanu na marzec 
2018 r. 

3 Dokumenty robocze JRC w zakresie ekonomii i finansów, 2017/4, „Long-term Social, Economic 
and Fiscal Effects of Immigration into the EU: The Role of the Integration Policy” [Imigracja do 
UE i jej długofalowe skutki społeczne, gospodarcze i fiskalne – rola polityki integracyjnej], Artis 
Kancs i Patrizio Lecca, 2017. 

4 „Common basic principles for immigrant integration policy” [Wspólne podstawowe zasady 
dotyczące polityki integracji imigrantów], konkluzje Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych z listopada 2004 r. 

5 Do europejskiej sieci integracji należą przedstawiciele krajowych organów publicznych ze 
wszystkich 28 państw UE wraz z Islandią i Norwegią. Wspiera ona współpracę z podmiotami na 
poziomie krajowym, lokalnym i regionalnym, a także z innymi sieciami na szczeblu UE w 
obszarach związanych z integracją migrantów. Sieć ta stanowi jedno z działań realizowanego 
przez Komisję planu działania na rzecz integracji obywateli państw trzecich i zastępuje istniejącą 
wcześniej sieć krajowych punktów kontaktowych ds. integracji. 

6 Trybunał otrzymał 32 odpowiedzi: cztery z Belgii (Region Stołeczny Brukseli, Wspólnota 
Niemieckojęzyczna, Region Flamandzki i Region Waloński) oraz po jednej z każdego z 
pozostałych państw członkowskich, a także jedną z Norwegii. 

7 Najwyższe organy kontroli przekazały 78 sprawozdań, lecz 34 z nich były związane z aspektami 
integracji leżącymi poza zakresem określonym przez Trybunał, takimi jak bezpieczeństwo i azyl 
lub szczegółowe zagadnienia zarządzania finansowego na poziomie lokalnym. 

8 Sprawozdanie specjalne Trybunału nr 6/2017 – „Podejście »Hotspot« – unijna odpowiedź na 
kryzys uchodźczy”. 

9 Sprawozdanie specjalne Trybunału nr 22/2012 pt. „Czy Europejski Fundusz na rzecz Integracji 
Obywateli Państw Trzecich i Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców skutecznie przyczyniają się 
do integracji obywateli państw trzecich?”. 

10 Sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok 
budżetowy 2015 (Dz.U. 2016/C 375/01) i sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego 
dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (Dz.U. C 322 z 28.9.2017). 

11 ESM zapewnia informacje na temat migracji i azylu, aby wspomóc kształtowanie polityki w Unii 
Europejskiej https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-
do/networks/european_migration_network_en. 

12 Traktat przewiduje, że UE może ustanowić „środki zachęcające i wspierające działania Państw 
Członkowskich, podejmowane w celu popierania integracji obywateli państw trzecich 
przebywających legalnie na ich terytoriach, z wyłączeniem jakiejkolwiek harmonizacji przepisów 
ustawowych i wykonawczych Państw Członkowskich”. Art. 79 ust. 4 TFUE (Dz.U. C 326 z 
26.10.2012, s. 47–390). 

                                                      

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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13 Dz.U. C 340 z 10.11.1997, s. 1–144. 
14 Program z Tampere to pięcioletni program w ramach polityki Rady Europejskiej ds. Wymiaru 

Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych na lata 1999–2004 uzgodniony na posiedzeniu Rady w 
dniach 15 i 16 października 1999 r. 

15 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie integracji migrantów, jej 
wpływu na rynek pracy oraz na zewnętrzny wymiar koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego. 

16 Konkluzje Rady oraz przedstawicieli rządów państw członkowskich w sprawie integracji 
obywateli państw trzecich przebywających legalnie w Unii Europejskiej z dnia 5 i 6 czerwca 
2014 r. 

17 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów „Europejski program integracji obywateli państw trzecich”, 
COM(2011) 455 final, i dokument roboczy służb Komisji „Inicjatywy UE na rzecz integracji 
obywateli państw trzecich” SEC(2011) 957 final, oba dokumenty z 20.7.2011. 

18 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów „Plan działania na rzecz integracji obywateli państw trzecich”, 7.6.2016, 
COM(2016) 377 final. 

19 Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa „Podręcznik integracji dla 
osób odpowiedzialnych za kształtowanie i wdrażanie polityki”. Dostępny w trzech wydaniach: 
listopad 2004, maj 2007 i kwiecień 2010. 

20 https://ec.europa.eu/migrant-integration/home. 
21 Dania nie stosuje ogólnounijnych przepisów dotyczących polityki migracyjnej, wizowej i 

azylowej. Irlandia i Zjednoczone Królestwo decydują o ich stosowaniu indywidualnie dla każdego 
przypadku. 

22 Zob. np. następujące badania opracowane przez Europejską Sieć Migracyjną: „Family 
Reunification of Third-Country Nationals in the EU plus Norway: National Practices” [Łączenie 
rodzin obywateli państw trzecich w UE i Norwegii – praktyki krajowe] z kwietnia 2017 r., 
„Integration of beneficiaries of international/ humanitarian protection into the labour market: 
policies and good practices” [Integracja osób korzystających z ochrony 
międzynarodowej/humanitarnej na rynku pracy – strategie i dobre praktyki] z lipca 2016 r., 
„Migrant access to social security and healthcare: policies and practice” [Dostęp migrantów do 
zabezpieczeń społecznych i służby zdrowia – strategie i praktyki] z lipca 2014 r., „Comparative 
Study of the Laws in the 27 EU Member States for Legal Immigration” [Badanie porównawcze 
przepisów dotyczących legalnej imigracji w 27 państwach członkowskich UE] opracowane przez 
Parlament Europejski i IOM z 2009 r. oraz sprawozdanie Grupy ds. Polityki Migracyjnej 
pt. „Strategic developments on migrant integration policies in Europe” [Rozwój strategiczny 
polityk integracji migrantów w Europie], Huddleston i in., 2016. 

23 Zob wniosek Komisji dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
ustanowienia norm dotyczących przyjmowania osób ubiegających się o ochronę 
międzynarodową – COM(2016) 465 final z 13.7.2016 oraz w dokumencie analitycznym (briefing 
paper) Parlamentu Europejskiego pt. „Secondary movements of asylum-seekers in the EU 
asylum system” [Przepływy wtórne osób ubiegających się o azyl w systemie azylowym UE] z 
października 2017 r. 

24 Sprawozdanie roczne dotyczące działalności systemu centralnego Eurodac za 2016 r., w tym na 
temat jego technicznego funkcjonowania i bezpieczeństwa zgodnie z art. 40 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr 603/2013, maj 2017. 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/home
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25 Zob. np. (i) komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego i Komitetu Regionów „Plan działania na rzecz integracji obywateli państw trzecich”, 
COM(2016) 377 final z 7.6.2016 oraz (ii) sprawozdanie OECD pt. „Making Integration Work: 
Refugees and others in need of protection” [Pomyślny przebieg integracji – uchodźcy i inne 
osoby potrzebujące pomocy], 2016. . 

26 „Hotspot” zdefiniowano jako obszar na granicy zewnętrznej UE poddany wyjątkowej presji 
migracyjnej. Zob. sprawozdanie specjalne Trybunału nr 6/2017 pt. „Podejście »Hotspot« – unijna 
odpowiedź na kryzys uchodźczy”. 

27 Potrzebę zapewnienia równego traktowania obywateli państw trzecich stwierdzono we 
„Wspólnej agendzie na rzecz integracji”, COM(2005) 389 final z 1.9.2005, w „Europejskim 
programie integracji obywateli państw trzecich”, COM(2011) 455 final z 20.7.2011, oraz w 
konkluzjach z Tampere z 1999 r. 

28 Art. 10 i 18 TFUE. 
29 Dyrektywa Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego 

traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (Dz.U. L 180, s. 22–26) oraz 
dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe 
równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 303, s. 16–22). 

30 Zob. np. komunikaty Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: 1) w sprawie stosowania 
dyrektywy 2003/109/WE dotyczącej statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami 
długoterminowymi, COM(2011) 585 final z 29.9.2011; oraz 2) dotyczący wdrożenia dyrektywy 
2009/50/WE w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia 
pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, COM(2014) 287 final z 22.5.2014. 

31 Europejska Sieć Migracyjna, sprawozdanie roczne dotyczące migracji i azylu za 2016 r., 25 
kwietnia 2017 r., wersja ostateczna (s. 56). 

32 Specjalne badanie Eurobarometr 437, „Discrimination in the EU in 2015 – Summary” 
[Dyskryminacja w UE w 2015 r. – podsumowanie], październik 2015, przeprowadzone przez TNS 
Opinion & Social na wniosek Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości i Konsumentów (DG JUST) i 
koordynowane przez Dyrekcję Generalną ds. Komunikacji (DG COMM, dział „Strategia, 
komunikacja instytucjonalna i Eurobarometr”). 

33 Specjalne badanie Eurobarometr 87, „Public opinion in the European Union” [Opinia publiczna w 
Unii Europejskiej], wiosna 2017 r., przeprowadzone przez TNS Opinion & Social na wniosek 
Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji. 

34 Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania dyrektywy 
Rady 2000/43/WE oraz dyrektywy Rady 2000/78/WE, SWD(2014) 5 final, COM(2014) 2 final z 
17.1.2014. 

35 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie integracji migrantów, jej 
wpływu na rynek pracy oraz na zewnętrzny wymiar koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego. 

36 Jean-Claude Juncker, „Nowy początek dla Europy: Mój program na rzecz zatrudnienia, wzrostu, 
sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych”, Wytyczne polityczne na następną kadencję 
Komisji Europejskiej, przemówienie inauguracyjne wygłoszone podczas sesji plenarnej 
Parlamentu Europejskiego, „W kierunku nowej polityki w dziedzinie migracji”, 15 lipca 2014 r. 

37 Komunikat Komisji z dnia 13 maja 2015 r., Europejski program w zakresie migracji, COM(2015) 
240 final. 
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38 Pakt stabilności i wzrostu określono w art. 121, 126 i 136 TFUE oraz w protokole nr 12 

załączonym do TFUE. Pakt jest realizowany za pośrednictwem aktów prawa wtórnego w formie 
rozporządzenia Rady nr 1466/97/WE z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru 
pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (Dz.U. L 209 z 2.8.1997, 
str. 1) i rozporządzenia Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i 
wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (Dz.U. L 209 z 2.8.1997, str. 6). 

39 Więcej informacji ma temat paktu stabilności i wzrostu – zob. dokument European Economy 
Institutional Paper nr 052 opracowany przez Dyrekcję Generalną Komisji ds. Gospodarczych i 
Finansowych pt. „Vade Mecum on the Stability and Growth Pact” [Vademecum na temat paktu 
stabilności i wzrostu], ISSN 2443-8014, marzec 2017. 

40  Więcej informacji na temat warunków elastyczności – zob. komunikat Komisji, COM(2015) 12 
final z 12.1.2015, pt. „Optymalne wykorzystanie elastyczności przewidzianej w obowiązujących 
postanowieniach paktu stabilności i wzrostu” oraz „Commonly agreed position on flexibility” 
[Wspólnie uzgodnione stanowisko w sprawie elastyczności] zatwierdzone przez Radę ECOFIN w 
lutym 2016 r. 

41 Zob. art. 126 ust. 2 TFUE, art. 5 ust. 1 i art. 6 ust 3 rozporządzenia nr 1466/97 oraz art. 2 ust. 1 
rozporządzenia nr 1467/97. 

42 Zob. nota informacyjna Dyrekcji Generalnej Komisji ds. Gospodarczych i Finansowych do 
Komitetu Ekonomiczno-Finansowego pt. „Orientation for the SGP treatment of refugee-related 
budgetary costs” [Ukierunkowanie paktu stabilności i wzrostu w zakresie traktowania kosztów 
budżetowych związanych z uchodźcami], Ares(2015) 4678008, 29.10.2015. 

43 Zob. zalecenia dla poszczególnych krajów w odniesieniu do tych państw na lata 2016 i 2017. 
https://ec.europa.eu/info/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-
specific-recommendations/2016-european_en. 

44 Europejski semestr jest cyklem koordynacji polityki gospodarczej, który trwa od listopada do 
lipca następnego roku. Ma on prowadzić do tego, by indywidualne starania poszczególnych 
państw członkowskich były skoordynowane i ukierunkowane w celu uzyskania pożądanego 
wpływu na wzrost gospodarczy. Komisja przeprowadza szczegółową analizę programów reform 
gospodarczo-strukturalnych poszczególnych państw i przedstawia opracowane dla nich 
zalecenia na okres najbliższych 12–18 miesięcy. Po przeprowadzeniu dyskusji w tej sprawie Rada 
oficjalnie przyjmuje te zalecenia, które zostają poparte także przez Radę Europejską. Tym samym 
państwa członkowskie otrzymują wskazówki w zakresie prowadzonej polityki jeszcze przed 
ostatecznym ustaleniem przez nie budżetów krajowych na kolejny rok. 

45 Według stanu na styczeń 2018 r. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2248 z 
dnia 28 października 2015 r. w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na potrzeby 
natychmiastowych środków budżetowych w ramach Europejskiego programu w zakresie 
migracji (Dz.U. L 318 z 4.12.2015, s. 36-37 ), decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/253 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na 
potrzeby natychmiastowych środków budżetowych w celu zażegnania kryzysu uchodźczego 
(Dz.U. L 47 z 24.2.2016, str. 6–7), decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/342 z dnia 
14 grudnia 2016 r. w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie 
natychmiastowych środków budżetowych służących zażegnaniu trwającego kryzysu związanego 
z migracją, uchodźcami i bezpieczeństwem (Dz.U. L 50 z 28.2.2017, str. 53–54), decyzja 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/8 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie uruchomienia 
instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących 
do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń 
bezpieczeństwa (Dz.U. L 3 z 6.1.2018, str. 5–6) oraz decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2018/51 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności 

https://ec.europa.eu/info/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-specific-recommendations/2016-european_en
https://ec.europa.eu/info/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-specific-recommendations/2016-european_en
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w celu zapewnienia finansowania Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 
(Dz.U. L 7 z 12.1.2018, str. 37–38). 

46 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/339 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 
uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2016 r. oraz decyzja Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/344 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uruchomienia 
marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2017 r. 

47 https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions. 
48 Konkluzje Rady oraz przedstawicieli rządów państw członkowskich w sprawie integracji 

obywateli państw trzecich przebywających legalnie w Unii Europejskiej, 15312/16, 9 grudnia 
2016 r. 

49 Unijne narzędzie do tworzenia profilu umiejętności jest dostępne pod następującym adresem 
internetowym: www.ec.europa.eu/migrantskills. 

50 Jak wynika ze sprawozdania Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) „Together in 
the EU – Promoting the participation of migrants and their descendants” [Razem w UE – 
wspieranie udziału migrantów i ich potomków] z 2017 r., do końca 2015 r. pięć państw 
członkowskich nie wprowadziło krajowej ani regionalnej polityki integracyjnej. W międzyczasie 
dwa z tych państw podały w ankiecie Trybunału, że opracowały plany działania. 

51 Zob. również sprawozdanie Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) „Together in the 
EU – Promoting the participation of migrants and their descendants” z 2017 r. 

52 Deklaracja europejskiej konferencji ministerialnej w sprawie integracji, Saragossa, 15 i 16 
kwietnia 2010 r., zatwierdzona przez Radę ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
w dniach 3–4 czerwca 2010 r. 

53 Zob. sprawozdanie Eurostatu pt. „Zaragoza pilot study – Indicators of immigrant integration” 
[Projekt pilotażowy z Saragossy – wskaźniki integracji imigrantów], marzec 2011 r. oraz 
sprawozdanie sporządzone na zlecenie Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych pt. „Using 
EU Indicators of Immigrant Integration” [Stosowanie unijnych wskaźników integracji 
imigrantów], marzec 2013 r., Thomas Huddleston, Jan Niessen i Jasper Dag Tjaden. 

54 Unijne badanie aktywności ekonomicznej ludności (EU-LFS) oraz europejskie badanie dochodów 
i warunków życia (EU-SILC). 

55 Będzie to sprawozdanie uzupełniające sprawozdanie OECD z 2015 r. pt. „Indicators of Immigrant 
Integration 2015, Settling In” [Wskaźniki integracji imigrantów z 2015 r. – adaptacja], dostępne 
pod następującym adresem internetowym: http://www.oecd-
ilibrary.org/content/book/9789264234024-en. 

56 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1851 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie 
przyjęcia programu modułów ad hoc obejmującego lata 2019, 2020 i 2021 do celów badania 
reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 
577/98 (Dz.U. L 284 z 20.10.2016, str. 1–4). 

57 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 220/2010 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia programu 
modułów ad hoc obejmującego lata 2013–2015 dla celów badania reprezentacyjnego 
dotyczącego siły roboczej przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 577/98 (Dz.U. L 67 z 
17.3.2010, str. 1–3). 

58 MIPEX to unijny projekt współfinansowany ze środków AMIF i opracowany przez Barcelona 
Centre for International Affairs and the Migration Policy Group. Wskaźnik ten ocenia zdolność 
państw do zapewnienia migrantom następujących możliwości: mobilność na rynku pracy, 
łączenie rodzin, edukacja, udział w życiu politycznym, pobyt stały, prawo do uzyskania 
narodowości, opieka zdrowotna i polityki antydyskryminacyjne. Jest w nim zagregowanych 167 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions
https://ec.europa.eu/migrantskills
http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264234024-en
http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264234024-en
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wskaźników dotyczących polityki. Więcej informacji: http://mipex.eu/. 

59 Agenda miejska UE, którą zainicjowano w maju 2016 r., wspiera współpracę między państwami 
członkowskimi, miastami, Komisją Europejską i innymi zainteresowanymi stronami w celu 
wykorzystania pełnego potencjału i wkładu ze strony obszarów miejskich. Celem agendy jest 
znalezienie praktycznych rozwiązań dotyczących takich tematów jak przepisy UE, finansowanie i 
wymiana wiedzy. Składa się z 12 tematów priorytetowych, a jeden z nich to „Integracja 
migrantów i uchodźców”. Temat ten jest analizowany w ramach partnerstwa na rzecz integracji 
migrantów i uchodźców, w którym uczestniczą miasta, państwa członkowskie i instytucje 
europejskie. Nacisk położony został na integrację migrantów i uchodźców w perspektywie 
średnio- i długoterminowej związaną z następującymi obszarami: przyjęcie przez społeczność 
lokalną i interakcja z nią, zakwaterowanie, praca, edukacja oraz przekrojowe zagadnienie grup 
społecznie wrażliwych. Koordynatorami są Miasto Amsterdam i Dyrekcja Generalna Komisji ds. 
Migracji i Spraw Wewnętrznych (w roli współkoordynatora). 

60 Zob. działanie 7 „Towards more evidence-based integration policies in cities: setting the agenda, 
exploring comparable indicators & developing a toolbox for good practice transfer” [W kierunku 
miejskich polityk integracyjnych opartych w większym stopniu na zgromadzonych danych – 
określenie programu, zbadanie porównywalnych wskaźników oraz opracowanie zestawu 
narzędzi do przekazywania dobrych praktyk] w dokumencie „Action Plan – partnership on 
Inclusion of Migrants and Refugees” [Plan działania – partnerstwo na rzecz integracji migrantów 
i uchodźców] pod następującym adresem internetowym: 
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-
partnership-inclusion-migrants-and-refugees. 

61 Art. 57 rozporządzenia (UE) nr 514/2014. 
62 Dane te oparte są sprawozdaniach z realizacji AMIF za 2017 r. przedłożonych przez państwa 

członkowskie w marcu 2018 r. Według stanu na 4 kwietnia 2018 r. tego rodzaju sprawozdanie 
dotyczące Grecji nie było dostępne. Dane te nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Komisję. 

63 Z obliczenia wyłączono dwa programy krajowe uznane za wartości oddalone w związku z faktem, 
że zgłoszono w nich osiągnięcie wartości docelowych o 10 razy większych niż wartości ustalone. 

64 Załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 470-486). 
65 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasad 

finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 2012/2002, rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) 
nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013, (UE) nr 1307/2013, 
(UE) nr 1308/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014, (UE) nr 283/2014, 
(UE) nr 652/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję Parlamentu Europejskiego i 
Rady nr 541/2014/UE. COM(2016) 605 final z 14.9.2006. 

66 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1997 z 15.11.2016, (Dz.U. L 308 z 16.11.2016, 
s. 5–7). 

67 Motyw 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1255/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. 
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 w sprawie 
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym o przepisy określające zawartość 
rocznych i końcowych sprawozdań z wdrażania, w tym wykaz wspólnych wskaźników (Dz.U. L 
337 z 25.11.2014, s. 46–50). 

68 Zob. ramka 8.3 sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego dotyczącego wykonania 
budżetu na rok budżetowy 2016. 

69 Art. 14 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 514/2014 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 

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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Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego 
współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego. 

70 Art 15 ust. 1 lit. b) i art. 96 ust. 6 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 

71 Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 22/2012 pt. „Czy 
Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i Europejski Fundusz na rzecz 
Uchodźców skutecznie przyczyniają się do integracji obywateli państw trzecich?”. 

72 „Support to asylum seekers under the ESF and the FEAD”[Wsparcie ze środków EFS i FEAD na 
rzecz osób ubiegających się o azyl] i „Synergies between the AMIF and other EU funding 
instruments in relation to reception and integration of asylum seekers and other migrants” 
[Synergia między AMIF a innymi unijnymi instrumentami finansowania w związku z 
przyjmowaniem i integracją osób ubiegających się o azyl i innych migrantów], 2015. 

73 Na przykład dzień informacyjny DG ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych zorganizowany w dniu 
29 marca 2017 r. w Brukseli z myślą o państwach członkowskich oraz podmiotach na szczeblu 
regionalnym i lokalnym. 

74  Komisja utworzyła na przykład transgraniczną sieć tematyczną EFS ds. migrantów: 
https://ec.europa.eu/esf/transnationality/forums/migrants. 

75 Zestaw narzędzi służących wykorzystaniu funduszy unijnych w celu integracji osób wywodzących 
się ze środowisk migracyjnych, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, styczeń 
2018 r. Dokument dostępny na stronie internetowej: 
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 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/207 z dnia 3 października 2016 r. w sprawie 
wspólnych ram monitorowania i oceny przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 (Dz.U. L 33 z 8.2.2017, str. 1–13). 

77 Rada Unii Europejskiej, konkluzje Rady w sprawie synergii i uproszczenia polityki spójności po 
roku 2020, 657/17, przyjęte na 3575. posiedzeniu Rady ds. Ogólnych w dniu 15 listopada 2017 r. 

78 Łącznie z Belgią, w przypadku której trzy regiony zgłosiły, że posiadają organ koordynujący, a 
jeden poinformował, że nie go nie posiada. 

79 Obliczenia oparte są na informacjach Komisji na temat powoływania organów i odpowiadających 
im instytucji pośredniczących. Trybunał wziął pod uwagę jedynie te środki unijne, które państwa 
członkowskie zadeklarowały się wykorzystać, i założył, że wszystkie dostępne programy 
obejmują właściwe działania. 

80 Zob. pkt 6.76 (zalecenie 1) sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego dotyczącego 
wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 oraz pkt 6.41 (zalecenie 3) sprawozdania rocznego 
Trybunału Obrachunkowego dotyczącego wykonania budżetu za rok budżetowy 2016. 

81 Zob. np. sprawozdanie końcowe Komisji pt. „Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 
2007–2013, focusing on the ERDF, the ESF and the CF” [Ocena ex post programów polityki 
spójności na lata 2007–2013 z naciskiem na EFRR, EFS i Fundusz Spójności] z sierpnia 2016 r. 
oraz „Final conclusions and recommendations of the High Level Group on Simplification for post 
2020” [Zalecenia końcowe grupy wysokiego szczebla ds. uproszczenia dotyczące okresu po roku 
2020] z lipca 2017 r. 

https://ec.europa.eu/esf/transnationality/forums/migrants
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2018/toolkit-on-the-use-of-eu-funds-for-the-integration-of-people-with-a-migrant-backgound
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2018/toolkit-on-the-use-of-eu-funds-for-the-integration-of-people-with-a-migrant-backgound
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82 Zob. działanie 4 „Improving access for cities to EU integration funding” [Poprawa dostępu miast 

do środków unijnych na rzecz integracji] w dokumencie „Action Plan – partnership on Inclusion 
of Migrants and Refugees” pod następującym adresem internetowym: 
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-
partnership-inclusion-migrants-and-refugees. 

83 Europejska Sieć Migracyjna, „Asylum and Migration, Glossary 3.0” [Azyl i migracja, glosariusz 
3.0], październik 2014. 

84 Konwencja genewska dotycząca statusu uchodźców została podpisana w Genewie w dniu 28 
lipca 1951 r., ze zmianami wprowadzonymi przez protokół nowojorski z dnia 31 stycznia 1967 r. 

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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