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SAMMANSTÄLLNING AV CENTRALA UTMANINGAR FÖR EN EFFEKTIV INTEGRATION AV 

MIGRANTER 

I. Det här briefingdokumentet är inte en granskningsrapport. Här finns information från 

många skilda källor, varav en del är offentlig och en del samlades in av oss. Det handlar om 

vad EU gör för att stödja integrationen av personer som vistas lagligt i EU utan att ha EU-

medborgarskap (”migranter”). Vi identifierade ett antal centrala utmaningar när det gäller 

deras integration. 

II. De senaste ökningarna av antalet personer som söker skydd på EU:s territorium har 

riktat ljuset mot EU:s migrationspolitik. Den långsiktiga effekten av migrantinflödet avgörs av 

hur väl migranterna integreras. Även om integration i första hand är medlemsstaternas 

ansvar har EU under de senaste 20 åren spelat en viktig roll när det gäller att ge dem stöd 

och incitament. Förutom utbytet av information, god praxis och ömsesidigt lärande och 

samarbete har EU underlättat användningen av EU-medel och tillhandahållit en ram för 

utarbetandet av migrations- och antidiskrimineringspolitik (punkterna 1–17). 

III. Migration och integration är nära kopplade till varandra. I de gällande EU-direktiven 

om migration anges en uppsättning minimivillkor för inresa och vistelse samt rätten till lika 

behandling. Medlemsstaterna avgör i viss utsträckning hur de införlivar direktiven i sin 

nationella lagstiftning, vilket har lett till att de regler som tillämpas för migranter inte är 

identiska i alla medlemsstater. Skillnaderna gör att migranter, och även asylsökande och 

flyktingar, rör sig mellan länder, vilket gör att starten på integrationsprocessen fördröjs. En 

annan faktor som påverkar integrationen är att det ibland tar lång tid att behandla 

ansökningar (punkterna 18–21). 

Utmaning 1: Minska fördröjningarna av starten på integrationsprocessen 

IV. Trots att det finns EU-lagstiftning som främjar lika rättigheter och icke-diskriminering 

väcker immigration av människor från länder utanför EU fortfarande negativa känslor hos 

många européer. I några medlemsstater inverkar detta negativt på migranternas integration 

(punkterna 22 och 23). 
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Utmaning 2: Garantera lika rättigheter och icke-diskriminering 

V. Som en reaktion på ökande inflöden av migranter har EU:s budget, med början 2015, 

mobiliserat över 5 000 miljoner euro i ytterligare anslag till migration. Medlemsstaterna 

deklarerade dock att de behövde ett ytterligare belopp på omkring 450 miljoner euro 

specifikt för att hantera integrationsbehoven hos migranter inom ramen för asyl-, 

migrations- och integrationsfonden. Enligt kommissionen kommer behoven att bedömas 

regelbundet i samband med det årliga budgetförfarandet (punkterna 32–34). 

Utmaning 3: Göra en grundlig och heltäckande bedömning av behov och finansiering  

VI. Kommissionen ökade också stödet till medlemsstaternas ansträngningar att förbättra 

integrationen av migranter. År 2016 utarbetade den en handlingsplan om integration med 

52 åtgärder som skulle vidtas på EU-nivå. Kommissionen kommer att rapportera om 

genomförandet av handlingsplanen till Europaparlamentet och rådet 2018. I december 2017 

hade 23 åtgärder inte avslutats. Medlemsstaterna uppmanas också att ta fram specifika 

åtgärder för att hantera vissa områden. Eftersom åtgärderna formulerades som förslag till 

medlemsstaterna och omfattas av deras behörighet säger kommissionen att den inte 

övervakar dem (punkterna 35–36). 

Utmaning 4: Medlemsstaternas engagemang för att genomföra handlingsplanen 

VII. De flesta medlemsstaterna har en integrationspolitik inom olika politiska ramar. 

Åtgärder riktas inte systematiskt till alla migrantgrupper, och alla integrationsområden 

behandlas inte alltid. De nationella revisionsorganen i medlemsstaterna har identifierat 

brister i utformningen och genomförandet av integrationspolitiken (punkterna 40–42). 

Utmaning 5: Stödja alla migranter inom alla relevanta politikområden  

VIII. De flesta medlemsstaterna har ingen fullständig bild över antalet migranter som får 

stöd och/eller det belopp som går till integrationsåtgärder. PÅ EU-nivå finns en uppsättning 

gemensamma kärnindikatorer (Zaragoza-indikatorerna) som är ett steg mot att förstå 

integration i EU, men alla medlemsstater använder dem inte och enligt kommissionen har de 

några begränsningar. På nationell nivå finns det olika brister i övervakningen. I samband med 

den ändring av Eruf-förordningen som nu pågår föreslår kommissionen att det ska tas fram 
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särskilda indikatorer för Eruf. Det skulle kunna underlätta framväxten av ett evidensbaserat 

beslutsfattande (punkterna 43–47). 

Utmaning 6: Ändamålsenlig övervakning av utfallet när det gäller integration för att mäta 

framsteg och anpassa politiken vid behov 

IX. Olika EU-fonder kan finansiera samma typ av åtgärd riktad till samma målgrupp. För 

att se till att olika EU-fonder är samordnade och samverkar finns det olika mekanismer och 

verktyg på EU-nivå, varav många har utarbetats av kommissionen. I slutändan har 

medlemsstaterna ansvaret för att införa ändamålsenliga samordningsmekanismer. Över 400 

olika enheter är involverade i förvaltningen av åtgärder för integration av migranter i 

medlemsstaterna. De flesta medlemsstaterna har ett samordningsorgan, men de befintliga 

samordningsmekanismerna har brister (punkterna 48–54). 

Utmaning 7: Ändamålsenlig samordning på EU-nivå och nationell nivå 
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INLEDNING 

Migranter 

Leila har just anlänt till EU. Hon står i kön till passkontrollen med sitt visum i ena handen och 
sitt barn i den andra. Hon ska återförenas med sin man som migrerade till EU tidigare. Han 
har arbete och funderar redan på att starta ett eget företag. Leila talar inte ett ord av det 
lokala språket men ser optimistiskt på familjens framtid. 

1. Leila är en fiktiv person, men det finns över 21 miljoner personer som Leila som lagligt 

vistas inom EU:s territorium utan att ha EU-medborgarskap. Det betyder att cirka 4 % av 

EU:s befolkning är lagligt bosatta migranter från länder utanför EU (se figur 1). Varje år blir 

några av dem EU-medborgare. Under perioden från 2013 till 2016 blev omkring 3,2 miljoner 

migranter från länder utanför EU medborgare i en EU-medlemsstat. När andra 

generationens migranter räknas in har närmare 18 % av dem som är bosatta i EU 

migrantbakgrund1. 

Figur 1 – År 2017 var cirka 4 % av EU:s befolkning lagligt bosatta migranter från länder 
utanför EU 

 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från Eurostat från mars 2018. 

2. I detta briefingdokument använder vi beteckningen ”migranter” för alla som vistas 

lagligt i EU utan att ha EU-medborgarskap, även asylsökande och flyktingar. I EU:s 

lagstiftning benämns de ”tredjelandsmedborgare”. Den samlade kategorin migranter består 

av olika grupper av personer (se figur 2), som har olika rättigheter, behov och skyldigheter. I 

detta briefingdokument behandlas inte personer som vistas illegalt i EU. Närmare uppgifter 

om terminologi finns i bilaga I. 
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Figur 2 – Migranter från länder utanför EU 

 
Källa: Europeiska revisionsrätten. 

3. EU har alltid varit föremål för migrationsströmmar, men den senaste kraftiga ökningen 

av antalet personer som söker asyl i EU – en av migrantgrupperna – riktade 

uppmärksamheten mot det akuta behovet av att hantera migrationen bättre. Under 

fyraårsperioden 2014–2017 ansökte nästan 3,7 miljoner personer om asyl i EU för första 

gången, vilket är tre gånger så många som under de föregående fyra åren. Omkring häften 

av dem beviljades skydd (se figur 3). 

Figur 3 – Förstagångsansökningarna om asyl tredubblades mellan 2014 och 2017 samtidigt 
som mindre än hälften beviljades skydd  

Anm.: Förstagångsansökningar om asyl avser de ansökningar om internationellt skydd som görs för 
första gången i en viss medlemsstat. Det totala antalet positiva beslut om asylansökningar avser alla 
beslut om att bevilja skydd, oavsett när i förfarandet beslutet fattas (dvs. både beslut i första instans 
och efter överklagan ingår) och oavsett när asylansökan gjordes. Efter ett positivt beslut räknas 
personerna inte längre som asylsökande utan som flyktingar eller övriga personer som beviljats 
skydd. 

Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från Eurostat från mars 2018. 
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4. År 2016 var majoriteten av migranter som vistades lagligt i EU personer som Leila som 

var i EU för att vara med sina familjemedlemmar (39 %), eller som utövade betald 

verksamhet såsom arbete eller forskning (16 %). Ytterligare 6 % studerade. Endast 6 % var 

flyktingar och andra personer som beviljats internationellt skydd. För 33 % fanns det ingen 

information om migrationsorsaken2. 

5. Migranterna är lokaliserade över hela EU, där fem medlemsstater (Tyskland, Spanien, 

Frankrike, Italien och Storbritannien) hyser omkring 77 % av den totala 

migrantpopulationen. Migranterna utgör därmed cirka 5 % av befolkningen i dessa länder. I 

bilaga II finns närmare uppgifter om fördelningen av migranter i EU. Migranter från Turkiet, 

Marocko, Ukraina och Kina utgör de största grupperna av EU:s migrantpopulation, och 

tillsammans var de 31 % av de migranter som bodde i EU 20162. Sammantaget har EU 

migranter från 174 olika länder. 

Integration 

Allt var nytt för Leila. Hon fick stöd från det lokala informationscentrumet som gav råd till 
nyanlända migranter. Hon hade viss utbildning och bestämde sig för att delta i några av de 
utbildningar som erbjöds. Hon började på en språkkurs och fick några vänner. Hennes barn 
började i den lokala skolan. 

I början behövde hon någon som översatte för henne. En gång följde en volontär från en 
frivilligorganisation med henne till läkaren för att hjälpa till med kommunikationen. Så 
småningom lärde hon sig det lokala språket och ansökte till ett utbildningsprogram för att 
förbättra sina kvalifikationer. Hon hade tillträde till arbetsmarknaden men fortfarande inget 
jobb. 

Många år senare, när hon var väl integrerad på arbetsmarknaden, bestämde sig Leila för att 
ge något tillbaka till samhället. Nu är hon volontär inom en frivilligorganisation och ger råd 
till personer som just har anlänt och hjälper till med översättning och kulturell medling för 
dem som behöver stöd. Hennes barn är inte längre ett barn, han har nu en egen familj och 
arbete. 

6. Integration är en del i migrationsprocessen (se figur 4). För att hantera migrationen 

engagerar sig EU tillsammans med länder utanför EU för att komma åt de bakomliggande 

orsakerna till migration, fastställer minimivillkoren för inresa och vistelse för att migranter 

ska få vistas lagligt i EU, utformar säkerhets- och gränskontrollåtgärder och ger stöd till 
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medlemsstaternas politik för integration av migranter. Studier har visat att bättre integration 

av migranter leder till större långsiktiga ekonomiska, sociala och statsfinansiella fördelar för 

det land där de bosätter sig3. 

Figur 4 – Integration är en del av migrationsprocessen 

Källa: Revisionsrätten. 

7. Att integrera migranter kan kräva åtgärder på många områden – till exempel 

utbildning, sysselsättning, boende, hälso- och sjukvård samt kultur. De som utformar 

integrationspolitik måste förstå hur integrationen ska genomföras (såsom vem som är 

målgruppen, vilka åtgärder som ska genomföras och hur effekterna av dem ska bedömas). 

Vad som avses med ”integration” varierar därför från land till land. Även om det saknas en 

formell definition på EU-nivå utformade rådet 2004 elva gemensamma grundprinciper för en 

integrationspolitik för invandrare. I dessa principer definieras integration som ”en dynamisk, 

långsiktig, kontinuerlig och dubbelriktad process med ömsesidigt tillmötesgående”4, det vill 

säga en social process där både migranter och det mottagande samhället deltar (se figur 5). 
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Figur 5 – Gemensamma grundprinciper för integrationen av migranter 

Källa: Revisionsrätten, på grundval av rådets slutsatser 2004 om en integrationspolitik för invandrare 
i EU. 

8. Ruta 1 innehåller belysande exempel på projekt för de olika integrationsområdena som 

medlemsstaterna har tagit fram med hjälp av EU-medel. 

Ruta 1 – Exempel på EU-stödda integrationsprojekt riktade till migranter i EU:s medlemsstater 

Sysselsättning Underlätta praktik vid en branschorganisation för personer som beviljats 
internationellt skydd i syfte att förbättra migranternas yrkeskompetens och leda 
dem mot en anställning. 

Utbildning Ge migranter språkträning förutom deras vanliga skolgång: projektet riktade sig till 
det allt större antalet migranter som börjar i vanliga skolor utan att ha några 
kunskaper i det nationella språket. 

Yrkesutbildning Yrkesutbildning till personer med migrantbakgrund: syftet med projektet var att 
förbättra deltagarnas språkfärdigheter, bland annat arbetsanknutna tekniska 
uttryck, och kombinera det med ytterligare yrkesutbildning. 

Boende Underlätta tillgången till bostad för personer som beviljats internationellt skydd 
inom ramen för ett bredare projekt med olika tjänster till denna målgrupp. 

Hälso- och 
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Ta fram en handbok för att underlätta kommunikationen mellan patienter som 
inte behärskar världlandets språk och sjukvårdspersonal. 

Social 
delaktighet 

Workshoppar för att uppmuntra direkt samarbete mellan samhället och personer 
som beviljats asyl: bland annat anordnades evenemang, träning i sociala 
färdigheter och fritidsaktiviteter. 

Källa: Revisionsrättens enkät. 

9. Skillnaden mellan utfallet för migranter och EU-medborgare på områdena 

sysselsättning, utbildning, social delaktighet och aktivt medborgarskap visar tydligt att det 

behövs en effektiv integrationspolitik (se figur 6). 
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Figur 6 – Utvecklingen av utvalda indikatorer (%) 

 

  
 

Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från Eurostat från mars 2018. 

Mål och metod för briefingdokumentet  

10. Detta briefingdokument är inte en granskningsrapport utan en redovisning av vad EU 

gör för att stödja integrationen av migranter. I den första delen presenterar vi de åtgärder 

som EU:s institutioner har vidtagit på integrationsområdet under de senaste tjugo åren, med 

särskild inriktning på de initiativ som har tagits för att möta det ökade inflödet av migranter 

under senare år. I den andra delen ger vi en översikt över den integrationspolitik som har 

genomförts i medlemsstaterna och undersöker vilken roll EU:s initiativ har haft för att forma 

politiken. 
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11. Genom hela dokumentet belyser vi de viktigaste stora utmaningar som EU kollektivt 

står inför när det gäller att effektivt integrera migranter (se punkt 2. Vi behandlar inte illegal 

migration, gränskontroll eller asylhantering. Vi koncentrerar oss på de medel som förvaltas 

av kommissionen tillsammans med medlemsstaterna eftersom det är de största EU-

beloppen som finns tillgängliga för integrationsåtgärder för migranter. 

12. De uppgifter som presenteras i briefingdokumentet är hämtade från följande källor: 

- Intervjuer med personal vid kommissionen, två EU-byråer (byrån för grundläggande 

rättigheter och Europeiska stödkontoret för asylfrågor) och andra organisationer 

(Internationella organisationen för migration, Migration Policy Group, FN:s 

flyktingkommissarie och Röda korset). 

- En enkät till medlemsstaterna (plus Norge) som gjordes med stöd av det europeiska 

integrationsnätverket5. Vi fick 32 svar6. I bilaga III presenteras frågorna och de svar som 

lämnades. 

- En analys av 44 av de rapporter7 som överlämnats av de nationella revisionsorganen i 

22 medlemsstater om det integrationsarbete som de har utfört sedan 2011 i sina 

länder. De återstående sex medlemsstaterna utförde inget arbete på detta område 

under denna tidsperiod. 

- Våra tidigare granskningar av systemet för mottagningscentrum (hotspots)8, Europeiska 

flyktingfonden och Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare9 och 

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (Amif)10. 

- En genomgång av de resultatrelaterade aspekter som rapporterades av de 28 

medlemsstaterna i rapporterna om genomförandet av Amif 2016 och om 

halvtidsutvärderingarna av Amif samt i de årliga genomföranderapporterna 2016 om 

fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead). 

- En genomgång av en omfattande förteckning över publikationer i ämnet, bland annat 

EU-dokument och publikationer från det europeiska migrationsnätverket11. 

13. Kommissionen fick möjlighet att kommentera utkastet till briefingdokumentet. 



13 

 

EU TILLHANDAHÅLLER INCITAMENT OCH STÖD TILL INTEGRATIONEN AV MIGRANTER 

14. I denna del av briefingdokumentet går vi igenom de viktigaste verktyg och initiativ som 

kommissionen har tagit fram under åren. Vi analyserar också hur EU:s migrations- och 

antidiskrimineringspolitik kan påverka integrationspolitiken, undersöker EU-fondernas roll 

och beskriver de åtgärder som EU senast har vidtagit för att underlätta integrationen av 

migranter. 

Närmare tjugo år av EU-stöd till medlemsstater 

15. Med Lissabonfördraget 2009 (fördraget) fastställdes en ny ram för EU:s politik för 

integration av migranter som för första gången fick en uttrycklig rättslig grund för EU:s 

incitaments- och stödinitiativ på området12. Medlemsstaterna har dock fortfarande det 

primära ansvaret för integrationspolitiken. Ändringen av fördraget följde på EU:s tidigare 

samarbete om integration och de initiativ som EU hade utvecklat sedan 1999 med 

Amsterdam-fördraget13 och Tammerforsprogrammet14. Sedan dess har ett antal icke-

bindande meddelanden och initiativ på integrationsområdet antagits av rådet, 

Europaparlamentet och kommissionen. 

16. EU:s nuvarande ram för integrationen av migranter bygger på tre huvuddokument: 

- De gemensamma grundprinciperna för integrationspolitiken (punkt 7) som 

utarbetades av rådet 2004, som Europaparlamentet påminde om 201315 och rådet 

bekräftade 201416, utgör underlaget till EU:s politiska samarbete om integrationen av 

migranter och består av elva icke-bindande principer mot vilka medlemsstaterna kan 

bedöma sina egna ansträngningar (se figur 5). 

- I kommissionens meddelande Europeisk agenda för integration av 

tredjelandsmedborgare17 från 2011 uppmärksammas utmaningarna vid integration av 

migranter och ges förslag på åtgärdsområden där både kommissionen och 

medlemsstaterna kan agera för att främja integrationspolitiken. 

- Kommissionens handlingsplan för integration av tredjelandsmedborgare från juni 2016 

bildar en samlad ram för stöd till medlemsstaternas ansträngningar att vidareutveckla 

och stärka sin integrationspolitik18. 
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17. EU har dessutom försökt underlätta informationsutbyte och spridning av bästa praxis 

genom att inrätta europeiska nätverk såsom det europeiska integrationsnätverket, 

uppmuntra EU-samarbete och tillhandahålla information om ämnet på ett standardiserat 

sätt (t.ex. handböcker om integration19, en europeisk webbplats om integration20 och en 

uppsättning gemensamma indikatorer – Zaragoza-indikatorerna – se punkt 43). I bilaga IV 

finns en tidslinje med de initiativ och verktyg som har tagits fram. Verktygen hjälper 

medlemsstaterna att bedöma, utveckla, övervaka och utvärdera sina nationella ramar för 

integration. 

EU:s migrationspolitik påverkar medlemsstaternas nationella migrationspolitik 

18. Mot bakgrund av EU:s gemensamma migrationspolitik, som anges i fördraget 

(punkt 15), har EU utarbetat gemensamma migrations- och viseringsregler för migranter 

(se bilaga V för den aktuella lagstiftningen). I två uppsättningar EU-direktiv från mars 2018 

görs skillnad mellan migranter som kommer genom erkända och godkända kanaler (laglig 

migration) och migranter som ansöker om skydd antingen vid EU:s gränser (asyl) eller från 

länder utanför EU (vidarebosättning). Resultatet blir att migranter kan komma för att 

bosätta sig i EU genom olika kanaler (se figur 7). 
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Figur 7 – Migranter har olika migrationskanaler för att bosätta sig i EU 

Källa: Europeiska revisionsrätten. 

19. Migrationsdirektiven innehåller minimivillkor för inresa och vistelse för migranter i EU, 

varav ett antal är grundläggande för att deras integration ska lyckas, såsom rätt till 

familjeåterförening och tillträde till arbetsmarknaden, utbildning eller sociala förmåner. 

Beroende på vilken migrationskanal som använts och syftet med deras vistelse (t.ex. flykting, 

högkompetent arbetstagare, familjemedlem, student etc.) omfattas migranterna av olika 

uppsättningar villkor. Se bilaga VI för de villkor som gällde i mars 2018 för de 25 

medlemsstater som tillämpar EU:s regler21. I mars 2018 höll lagstiftningen på att ändras (se 

bilaga V). Den största förändringen som kommissionen föreslår specifikt för 

integrationsfrågor innebär att den maximala väntetiden innan asylsökande kan få tillträde till 

arbetsmarknaden förkortas från nio till sex månader. 
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20. Ansvaret för genomförandet av EU:s migrationslagar ligger hos medlemsstaterna, som 

är skyldiga att införliva EU-direktiv i den nationella lagstiftningen. Införlivandet övervakas av 

kommissionen. Eftersom medlemsstaterna i viss utsträckning själva avgör hur de gör detta är 

de regler som tillämpas för migranter inte identiska i alla EU:s medlemsstater. Flera 

publikationer22 innehåller exempel på dessa skillnader. 

21. Skillnaderna i de nationella regler som gäller för migranter är en av de faktorer som kan 

motivera migranter, och även flyktingar och asylsökande, att flytta från det land dit de först 

anlände till ett annat land23. År 2016 hade 30 % av de asylsökande tidigare lämnat in en 

ansökan i en annan medlemsstat24. Detta gör att starten på integrationsprocessen fördröjs 

och kan leda till att integrationen av dessa migranter blir mindre effektiv eftersom ju 

tidigare integrationen startar, desto mer sannolikt är det att den lyckas25. En annan 

fördröjande faktor är den vänteperiod som behövs för att behandla ansökningar. I sju 

rapporter från nationella revisionsorgan (i fem medlemsstater) beskrevs den som ”lång”. I 

vår rapport om kommissionens system med mottagningscentrum (hotspots)26 var slutsatsen 

också att förfarandena efter det att migranten anlänt och registrerats (asyl, omplacering och 

återvändande), som tillämpades när revisionen gjordes, ofta gick långsamt och hade flera 

flaskhalsar. 

Utmaning 1: Minska fördröjningarna av starten på integration  
Ju tidigare integrationen startar, desto mer sannolikt är det att den lyckas. Om 
integrationsprocessens start blir fördröjd (som när migranter flyttar till en annan EU-
medlemsstat på grund av exempelvis olikheter mellan nationella regler om villkoren för 
inresa och vistelse, eller lång väntan på att ansökningar ska behandlas) kan det leda till en 
mindre effektiv integration av migranter i samhället. 

Lika rättigheter och icke-diskriminering är avgörande för migranternas integration 

Cheng har studerat i EU under de senaste fyra åren och har till sist fått sin examen. Nu har 
han en flickvän och vill sätta bo. Språket talar han redan ganska bra, men han kan inte hitta 
ett jobb, antingen kallas han inte till intervju eller också kallas han bara till intervju för 
arbeten som han är klart överkvalificerad för. Cheng börjar känna sig utsatt för 
diskriminering. 

22. Lika rättigheter och icke-diskriminering är viktiga faktorer som hjälper migranter att 

integreras på ett framgångsrikt sätt27. I vår enkät svarade fyra medlemsstater att 
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värdbefolkningens attityd till migranter inverkar negativt på deras integration. EU:s 

lagstiftning anger ramen för antidiskriminering i fördraget28, i EU:s stadgar om de 

grundläggande rättigheterna och i EU:s sekundärlagstiftning29. EU:s migrationslagstiftning 

innehåller också regler om lika behandling av migranter, men de tillämpas olika i 

medlemsstaterna30. På nationell nivå försöker de flesta medlemsstaterna se till att 

migranter inte diskrimineras: sex antog nyligen lagar och fyra andra antog en nationell 

åtgärdsplan och/eller strategi. Därutöver inledde nio medlemsstater kampanjer och 

medvetandehöjande insatser för att komma till rätta med diskriminering31. EU:s byrå för 

grundläggande rättigheter har gett medlemsstater hjälp i frågor om grundläggande 

rättigheter som exempelvis kan gälla hur hat riktat mot migranter kan bekämpas. 

23. Eurobarometerundersökningen från 2015 om diskriminering i EU32 visade att 

diskriminering på grund av etniskt ursprung anses vara den mest utbredda formen av 

diskriminering i EU, och Ordinarie Eurobarometer, våren 201733, visade dessutom att 

invandring av människor från länder utanför EU väcker negativa känslor hos de flesta 

européer (54 %). Enligt kommissionen är utmaningen att öka medvetenheten om det 

befintliga skyddet [av lika rättigheter] och att säkerställa ett bättre genomförande och en 

bättre tillämpning av [jämställdhets]direktiven i praktiken34. Europaparlamentet påminde 

om massmedias betydelse för att forma den allmänna opinionen när det gäller immigration 

och integrationen av migranter35. 

Utmaning 2: Garantera lika rättigheter och icke-diskriminering  
Lika rättigheter och icke-diskriminering är viktiga faktorer som hjälper migranter att 
integreras väl. En ineffektiv politik mot diskriminering av migranter kan utgöra ett hinder för 
att deras integration i samhället ska lyckas. 

EU-fonder används för att integrera migranter 

24. De faktiska utgifterna för integration är inte kända eftersom endast Amif registrerar 

uppgifter om detta. I EU:s budget kan åtgärder som utformas för att integrera migranter 

finansieras från flera EU-fonder. I figur 8 visas de mest relevanta finansieringskällorna för 

programperioden 2014–2020 när det gäller stöd till integration av migranter, tillsammans 

med andra mål. Fonderna förfogar totalt över 128 miljarder euro, men den siffran visar 
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endast det teoretiska beloppet om alla fonderna bara användes till integrationen av 

migranter.  

Figur 8 – Översikt över de mest relevanta EU-fonderna för stöd till integration av migranter 
 

EU-fond 
Tillgängliga 

medel1 
(miljoner 

euro) 

Antal 
medlemsstater 
som använder 

fonden4 

De migranter 
som stödet riktas 

till 
Integrationsåtgärder 

 Amif 8842 27 Alla som vistas 
lagligt 

Rådgivning, teoretisk 
och praktisk utbildning  Asyl-, migrations- och integrationsfonden  

Bidrar till effektiv hantering av migrationsströmmar 
 ESF/sysselsättnings-

initiativet för unga 85 4553 20 Alla som lagligt 
kan vara 

verksamma på 
arbetsmarknaden 

eller är barn5 

Teoretisk och praktisk 
utbildning och åtgärder 

för att underlätta 
tillträdet till 

arbetsmarknaden 

 Europeiska socialfonden/sysselsättningsinitiativet 
för unga 
Främjar sysselsättning, utbildning och social 
delaktighet 

 Eruf 21 9063 4 
Inte direkt riktad 

till migranter 
Infrastruktur för social 

omsorg, vård, utbildning 
och bostäder 

 Europeiska regionala utvecklingsfonden 
Stärkaer ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning 

 Ejflu 15 2183 3 
Inte direkt riktad 

till migranter 
Stöd till bostäder, 

hälsovård, utbildning 
och sysselsättning 

 Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling 
Främjar hållbar landsbygdsutveckling 

 EHFF 5813 0 
Inte direkt riktad 

till migranter 
Yrkesutbildning och 

startbidrag  Europeiska havs- och fiskerifonden 
Främjar en balanserad utveckling av fiske och 
vattenbruk 

 
Fead 3 814 4 

Definieras av 
medlemsstaterna 

Mat, grundläggande 
stöd och insatser för 

social delaktighet 
förutom aktiva 

arbetsmarknadsåtgärder 

 Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det 
sämst ställt 
Lindrar fattigdom 

1 I mars 2018. I beloppen ingår de nyligen höjda beloppen i Amif (se punkt 32). Vi utgick från att 
åtgärder riktade till migranter är begränsade till särskilda tematiska mål (ESI-fonderna) eller 
särskilda mål (Amif). 

2 Särskilt mål 2 (Integration/Laglig invandring). Särskilt mål 1 (Asyl) kunde också innehålla 
integrationsrelaterade åtgärder, men beloppet är inte känt och har inte tagits med. 

2 Totalt tillgängliga Esif-anslag för alla målgrupper till de tematiska målen 8 (Främja hållbar och 
kvalitativ sysselsättning och arbetskraftens rörlighet), 9 (Främja social delaktighet och bekämpa 
fattigdom och diskriminering) och 10 (Investera i utbildning och i vidareutbildning, inklusive 
yrkesutbildning för färdigheter och livslångt lärande). 

4 Användning av fonden till åtgärder för integration av migranter enligt medlemsstaternas svar på
 vår enkät. 
5 När det gäller personer som ansöker om internationellt skydd kan medlemsstaterna också ge 

dem rätt att delta i yrkesinriktad utbildning innan de får tillträde till arbetsmarknaden. 

Källa: Europeiska revisionsrätten på grundval av: antagna belopp i EU-programmen i januari 2018, 
kommissionens webbplats https://cohesiondata.ec.europa.eu, vår enkät och kommissionens 
skrivelser om synergier (se slutnot 72). 

25. Andra EU-fonder (såsom Horisont 2020, Erasmus +, Cosme, Ett Europa för medborgarna 

och programmet för sysselsättning och social innovation) som genomförs direkt av 
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kommissionen eller delegerade organ kan också användas för att finansiera åtgärder som 

syftar till att integrera migranter. En del av Amif förvaltas också direkt av kommissionen. 

Dessa fonder behandlas inte i detta briefingdokument. 

26. Varje fond har olika mål för integrationen av migranter Till exempel har ESF 

konsekvent som mål att integrera migranter på arbetsmarknaden och motarbetar social 

utestängning genom att stödja utbildning, sysselsättning och social integration, medan Amif 

behandlar integration på ett bredare sätt och inriktar sig i första hand på de första etapperna 

efter det att migranten har anlänt till EU. Fead och Ejflu är specifikt utformade för att lindra 

fattigdom och främja social delaktighet, där Ejflu är inriktad på landsbygdsområden och Fead 

ger omedelbart stöd i form av mat och andra basförnödenheter. Eruf kompletterar ESF med 

åtgärder på medellång och lång sikt som gäller infrastruktur för social omsorg, vård, 

utbildning, bostäder och barnomsorg. 

27. Enligt svaren på vår enkät använder i praktiken de flesta medlemsstaterna Amif och ESF 

för att finansiera stöd till integration av migranter men endast ett fåtal utnyttjar de andra 

fonderna som räknas upp i figur 8. Vår enkät visade också att alla medlemsstater utom sex 

använde nationella medel för att integrera migranter. 

EU har ökat sina insatser för att främja integrationen av migranter sedan 2015 

28. Den senaste tidens ökning av antalet asylsökande som anlände till EU (punkt 3) utlöste 

ett antal EU-ledda åtgärder som utformades för att ge medlemsstaterna stöd i uppgiften att 

integrera migranter. Migrationshantering har blivit en av kommissionens tio viktigaste 

politiska prioriteringar36 och nödvändigheten av en effektiv politik för integration av 

migranter underströks 2015 i den europeiska migrationsagendan37. EU har reagerat genom 

att hantera flyktingrelaterade kostnader flexibelt, öka den europeiska planeringsterminens 

fokus på migrationsfrågor, mobilisera ytterligare medel och anta en handlingsplan för 

integration av migranter. 

Stabilitet- och tillväxtpakten ger flexibilitet i behandlingen av flyktingkostnader  

29. Syftet med stabilitet- och tillväxtpakten (pakten)38 är att säkerställa hållbarhet i 

medlemsstaternas offentliga finanser39. Paktens bestämmelser ger möjlighet till viss 
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flexibilitet i behandlingen av en medlemsstats finanspolitiska läge40 som till exempel kan 

tillämpas om det inträffar ovanliga händelser som ligger utanför statens kontroll och har stor 

inverkan på de offentliga finanserna41.  

30. Sedan 2015 behandlar kommissionen de ytterligare utgifterna på grund den ökade 

invandringen av asylsökande som en ovanlig händelse, vilket kan minska de justeringar som 

krävs enligt pakten42. Fem medlemsstater (Belgien, Italien, Ungern, Österrike och Finland) 

utnyttjade flexibilitetsklausulerna för 2015 och fem för 2016 (Belgien, Italien, Österrike, 

Slovenien och Finland)43. Under 2016 till exempel hjälpte denna flexibilitet medlemsstaterna 

att finansiera omkring 2,6 miljarder euro i kostnader för flyktingmottagande. 

31. Migrationsfrågan var även föremål för en mer detaljerad ekonomisk analys under de 

europeiska planeringsterminerna efter 201444. På grundval av de analyser som gjordes 2016 

och 2017 utfärdade rådet landspecifika rekommendationer direkt inriktade på 

migrationsrelaterad politik till: Österrike, Belgien och Finland under 2016 och Österrike, 

Belgien och Frankrike under 2017. Rekommendationerna handlar i första hand om behovet 

av att förbättra politiken för utbildning, yrkesutbildning och arbetsmarknad för personer 

med migrantbakgrund. 

EU ökade sitt stöd till medlemsstater om användningen av EU-medel till integration av 

migranter 

32. Som en reaktion på det ökade inflödet av migranter mobiliserade EU:s budget, med 

början 2015, över 5 000 miljoner euro i ytterligare anslag till migration fram till 2021. 

Omkring 3 200 miljoner euro av beloppet kom från dess flexibilitetsinstrument45 och över 

2 000 miljoner euro via dess marginal för oförutsedda utgifter46. Delar av anslagen användes 

även till att höja Amifs totala budget, varav över 115 miljoner euro (dvs. mer än 15 %) gick 

till det särskilda anslaget för integration och laglig migration. Alla Amif-program har ändrats 

för att återspegla de höjda anslagen.  

33. För den andra hälften av programperioden (2018–2020), och vid halvtidsöversynen av 

Amif-programmen, bad kommissionen medlemsstater att göra en ny bedömning av sina 

behov när det gällde asyl, migration och integration. Medlemsstaterna deklarerade att de 

behövde ett ytterligare belopp på cirka 450 miljoner euro för att hantera 
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integrationsbehoven hos migranter inom ramen för Amif. Det är ungefär hälften av de Amif-

medel som för närvarande är tillgängliga för integration (se figur 8). Enligt kommissionen 

kommer finansieringsbehoven att bedömas regelbundet i samband med de årliga 

budgetförfarandena. 

34. För att stödja medlemsstaterna när de utvärderade sina behov och ge råd om hur EU-

medel kan användas för att hantera det ökade inflödet av migranter besökte 

kommissionspersonal medlemsstater längs Västra Balkanrutten och erbjöd stöd till alla 

medlemsstater för att ändra utformningen av EU-program. Kommissionen påminde även 

medlemsstater om att ESI-fonderna kunde användas för integration av migranter. Alla 

medlemsstater (utom Danmark som inte använder Amif) ändrade sina nationella Amif-

program för att återspegla den ökade finansieringen. Beträffande ESI-fonderna ansåg 

medlemsstaterna att programmen redan tillhandahöll en lämplig respons på den nya 

situationen, och endast två Eruf- och ett Ejflu-program hade ändrats fram till mars 2018. På 

vår enkät svarade 22 medlemsstater att anslagen av medel till integration av migranter 

ändrades efter 2015. 

Utmaning 3: Göra en grundlig och heltäckande bedömning av behov och finansiering  
Integrationspolitik kräver en grundlig och heltäckande bedömning av migranternas och 
värdlandets behov och ska finansieras med tillräckliga resurser som ställs till förfogande när 
de behövs. Utan en grundlig uppskattning av den finansiering som behövs på nationell nivå 
och av hur EU:s finansiering kan komplettera nationella insatser finns det risk för att 
politiken blir ineffektiv. 

Kommissionen antog en handlingsplan för integration av migranter 

35. I kommissionens handlingsplan för integration av tredjelandsmedborgare från 2016 

(handlingsplanen – se punkt 16) får kommissionen en starkare samordningsroll när det gäller 

integration. Handlingsplanen är inriktad på alla migranter som vistas lagligt i EU med 

undantag för andra och tredje generationens migranter. Initiativet utgår från kommissionens 

ackumulerade kunskap och är utformat för att få alla relevanta aktörer att delta i 

integrationsprocessen. Det innehöll åtgärder inom följande områden: 

- Åtgärder före avresan och före ankomsten som syftar till att stödja migranter i 

inledningen av migrationsprocessen. Exempel är språk- och arbetsrelaterad utbildning. 
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- Praktisk och teoretisk utbildning som ett avgörande verktyg för att integrationen ska 

lyckas. Språkutbildning ses som helt avgörande, liksom rätten till barnomsorg och 

kvalitetsutbildning för barn, samt ökad medvetenhet om lagar, kultur och värden i det 

mottagande samhället. 

- Sysselsättning och yrkesutbildning för att stödja migranternas snabba och fullständiga 

integration på arbetsmarknaden. Sådan utbildning kan även hjälpa till att tillgodose 

behovet av specifika färdigheter i EU och dess åldrande samhällen. Exempel på åtgärder 

är bland annat kontrollen av färdigheter och erkännandet av kvalifikationer. 

- Tillgång till grundläggande tjänster såsom bostäder och vård som gör det möjligt för 

migranter att börja ett liv i ett nytt land och att ha en rimlig chans att få jobb. Insatser 

kan exempelvis vara att erbjuda subventionerade bostäder och hantera utmaningarna 

med den urbana mångfalden i form av geografisk segregation, och att kartlägga 

migranternas vårdbehov. 

- Migranternas aktiva deltagande i samhällslivet som ett sätt att främja social 

delaktighet. Detta kan uppnås genom att utbyte med mottagarsamhällena främjas 

genom sociala, kulturella och sportrelaterade åtgärder, genom att migranter uppmanas 

ta en aktiv roll i den lokala, regionala och nationella sociala och politiska miljön, och 

genom att diskriminering bekämpas. 

- Verktyg för samordning, finansiering och översyn. 

36. Handlingsplanen innehöll 52 åtgärder, som kommissionen kunde använda för att stödja 

medlemsstater och andra organisationer i deras ansträngningar för att underlätta 

migranternas integration, som skulle genomföras 2016 och 2017. Ett exempel på en åtgärd i 

handlingsplanen finns i ruta 2. I slutet av december 2017 hade kommissionen inte avslutat 

23 åtgärder47. Kommissionen kommer att rapportera om genomförandet av 

handlingsplanen till Europaparlamentet och rådet under 2018. 

37. I handlingsplanen, som bekräftades av rådet48, uppmanades dessutom 

medlemsstaterna att koncentrera sina ansträngningar på vissa åtgärder som kunde vidtas på 

nationell nivå. Eftersom åtgärderna formulerades som förslag till medlemsstaterna och 

omfattas av deras behörighet säger kommissionen att den inte övervakar dem. 
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Ruta 2 – Exempel på en åtgärd i handlingsplanen 

Inom ramen för kompetensagendan för Europa lanserade kommissionen i november 2017 verktyget 
för kartläggning av kompentens hos personer från länder utanför EU49. Syftet är att identifiera och 
registrera asylsökandes, flyktingars och andra migranters färdigheter och kvalifikationer och ge dem 
konkreta råd om vad de ska göra i nästa steg (t.ex. fortsätta utbilda sig, få examensbevis erkända, 
kontrollera sina färdigheter eller få stöd för att få jobb). Verktyget kan användas av nationella 
organisationer och andra som erbjuder tjänster till migranter. 

 
Utmaning 4: Medlemsstaternas engagemang för att genomföra handlingsplanen 
Medlemsstaternas engagemang avgör i vilken grad de ändamålsenligt genomför de 
handlingsplansåtgärder som gäller dem. Det faktum att kommissionen inte övervakar dessa 
åtgärder kan begränsa dess möjligheter att ge medlemsstaterna ytterligare stöd. 

Medlemsstaterna bekräftar att kommissionens roll är relevant men majoriteten anser att 

den inte bör utökas 

38. Nästan alla som besvarade vår enkät bedömde att stödet från kommissionen var delvis 

eller helt relevant när det gällde utvecklingen och genomförandet av deras 

integrationspolitik. Medlemsstaterna värdesatte särskilt tillgången till särskild finansiering 

(Amif) för migranter och möjligheten att utbyta god praxis genom det europeiska 

integrationsnätverket. Tretton medlemmar i det europeiska integrationsnätverket 

rapporterade emellertid att de skulle uppskatta om EU-fonderna kunde utnyttjas mer 

flexibelt och den administrativa bördan för att använda dem minskade. Majoriteten av 

medlemmarna i det europeiska integrationsnätverket (20 av de 29 som besvarade frågan) 

anser att kommissionens nuvarande befogenheter när det gäller integration av migranter 

inte bör utökas. 

MEDLEMSSTATERNA ANSVARAR I FÖRSTA HAND FÖR INTEGRATIONEN AV MIGRANTER 

39. Även om EU spelar en viktig roll har medlemsstaterna det primära ansvaret för 

integrationspolitiken på nationell, regional och lokal nivå. Mot denna bakgrund gick vi 

igenom hur medlemsstaternas integrationspolitik formar migranternas integration, bland 

annat vilka verktyg som används för att övervaka utfall, och hur samordningen på EU-nivå 

och nationell nivå har strukturerats för att säkerställa synergier och komplementaritet 

mellan fonder. 
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De flesta medlemsstater har en integrationspolitik 

Ali kom nyligen till EU efter att ha lämnat allt. Han talar dåligt det lokala språket och måste 
snabbt hitta ett sätt att försörja sig. Han tog därför ett arbete som låg under hans 
förväntningar. Han ville gå en språkkurs för att förbättra sina språkkunskaper, men kurserna 
anordnades på dagtid och då kunde Ali inte delta på grund av sitt arbetsschema. En 
kvällskurs annonserades men organisatören väntade på finansiering och det var oklart när 
den skulle börja. 

40. Åtgärder riktade till migranter utformas inom olika politiska ramar. Några 

medlemsstater har en nationell integrationspolitik, några tar fram åtgärder på lokal eller 

regional nivå och andra införlivar integration av migranter i politik som inte utformats 

specifikt för migranter. I slutet av 2017 hade 25 medlemsstater en nationell/regional eller 

lokal integrationspolitik som var inriktad på migranter50. Vår enkät visade att 22 

medlemsstater hade ändrat sin integrationspolitik sedan 2014. Avsaknaden av en specifik 

politik betyder inte att det inte vidtas åtgärder för att integrera migranter men kan göra det 

svårt att genomföra en samlad strategi för målgruppen. 

41. Vår enkät visar att flyktingar för närvarande är den migrantgrupp som oftast är föremål 

för statliga åtgärder. Emellertid vidtar många medlemsstater inga åtgärder för vissa 

migrantgrupper (såsom unga migranter51 eller statslösa personer – se figur 9), eller inom 

vissa integrationsområden (se figur 10). Vidare uppgav 14 medlemsstater att de sedan 2014 

hade omprövat migranternas behov och 16 att de hade riktat om integrationsåtgärderna 

mot andra målgrupper på grund av det ökade inflödet av migranter. 
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Figur 9 – Många medlemsstater har ingen politik som är särskilt inriktad på vissa 
migrantgrupper 

Källa: Revisionsrätten, baserat på enkäten. 

Figur 10 – Medlemsstaterna utarbetar inte integrationsåtgärder inom alla områden 

  Utbildning Social 
delaktighet Sysselsättning Hälso- och 

sjukvård Boende Yrkesutbildning 

Antal medlemsstater som har 
åtgärder (% av totalen) 

23 
(82 %) 

22 
(79 %) 

18 
(64 %) 

18 
(64 %) 

17 
(61 %) 

14 
(50 %) 

Anm.: Fyra medlemsstater besvarade inte frågan. 
Källa: Revisionsrätten, baserat på enkäten. 

42. I de rapporter från nationella revisionsorgan som vi kontrollerade belystes flera brister i 

utformningen och genomförandet av medlemsstaternas integrationspolitik: 

- Brister i utformningen av integrationspolitiken (22 rapporter om elva medlemsstater). 

Rapporterna handlade om problem med förekomst av lagstiftningsluckor eller rättsliga 

begränsningar som gör att åtgärder inte kan genomföras smidigt (tolv rapporter), 

brister i planeringen av olika integrationsåtgärder (sju rapporter) och alla berörda 

aktörers engagemang i integrationsprocessen (tre rapporter). 

- Brister i samband med genomförandet av integrationsåtgärder för migranter. 

Åtgärderna ansågs vara otillräckliga, olämpliga eller inte maximalt utnyttjade (19 

rapporter om tolv medlemsstater). Till exempel får alla migrantgrupper inte delta i vissa 

åtgärder, några är inte helt inriktade på migranternas behov och andra genomförs inte 
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effektivt. Exempel på olämpliga eller otillräckliga integrationsåtgärder som 

rapporterades av de nationella revisionsorganen finns i ruta 3. 

Ruta 3 – Exempel på olämpliga eller otillräckliga integrationsåtgärder som rapporterades av de 
nationella revisionsorganen 

I en medlemsstat rapporterade det nationella revisionsorganet att tillträdet till integrationsåtgärder, 
för personer som haft skydd i mindre än ett år, bara gällde i landets huvudstad. I en annan 
medlemsstat konstaterades att stödet till personer som beviljats skydd främst bestod i utbetalning av 
kontanter. Det rapporterades också att språkträningen i fyra medlemsstater var otillräcklig för att 
migranter skulle kunna lära sig det nationella språket (dvs. antalet utbildningstimmar var otillräckligt, 
migranter kunde inte delta i undervisningen eller den tillgängliga finansieringen räckte inte). 

I rapporterna från de nationella revisionsorganen underströks också att vissa målgrupper inte 
systematiskt omfattades av integrationsåtgärder. I en medlemsstat till exempel erbjöd 33 kommuner 
inga individuella stödåtgärder till personer som beviljats skydd innan de ansågs ha blivit invånare i 
kommunen. I en annan medlemsstat hade inga specifika integrationsåtgärder för personer som 
beviljats skydd planerats under de första fem åren efter deras ankomst. 

 
Utmaning 5: Stödja alla migranter inom alla relevanta politikområden  
Integrationspolitiken på nationell nivå behöver en heltäckande ram för stöd till alla 
migranter inom alla relevanta politikområden. Integrationspolitik som inte omfattar alla 
relevanta politikområden för alla migrantgrupper kan leda till att integrationen blir mindre 
effektiv. 

Uppgifterna om integration är i nuläget begränsade 

43. Tillgång till bra uppgifter är helt avgörande för att det ska gå att utarbeta 

integrationspolitik som motsvarar migranternas behov. På EU-nivå kom rådet52 2010 

överens om en uppsättning gemensamma kärnindikatorer (Zaragoza-indikatorerna) för att 

mäta migranternas integration inom områdena sysselsättning, utbildning, social delaktighet 

och aktivt medborgarskap. Indikatorerna innebär ett framsteg för förståelsen av integration i 

EU. Enligt kommissionen har de dock begränsningar53: uppgifterna om migrantpopulationen 

är inte alltid harmoniserade, indikatorerna är inte alltid tillförlitliga och de olika grupperna av 

migranter kan inte identifieras. Det beror framför allt på att Zaragoza-indikatorerna 

använder information från standardiserade urvalsenkäter som görs över hela EU54 men inte 

omfattar alla migranter och sannolikt har en låg svarsfrekvens från migranter. Omkring 

hälften av dem som svarade på vår enkät uppgav att de inte använde Zaragoza-indikatorerna 
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för att övervaka utfallet av sin integrationspolitik. Sammantaget använder 30 % av 

respondenterna inte någon indikator för att övervaka utfallet av sin integrationspolitik. 

44. Kommissionen arbetar också för att förbättra tillgången på uppgifter. Kommissionen 

inrättade 2016 ett kunskapscentrum för migration och demografi inom kommissionens 

gemensamma forskningscentrum, för att förbättra dels förvaltningen av den information 

som för närvarande finns tillgänglig, dels kommissionens förmåga att reagera på de 

utmaningar som migration innebär. Kommissionen tog även fram två nya indikatorer för 

migranters hälsa och utvidgade några sysselsättningsindikatorer genom att lägga till en 

regional dimension och en urbaniseringsnivå. Kommissionen planerar också att tillsammans 

med OECD under 2018 offentliggöra en rapport om indikatorer för integration för att 

jämföra situationen i EU-medlemsstater och länder som inte med i EU55. År 202156 planerar 

kommissionen att tillhandahålla ytterligare information om arbetsmarknadssituationen för 

migranter och deras barn, på liknande sätt som 201457. MIPEX (Migrant Integration Policy 

Index [index för politiken för integration av migranter]) har tagits fram av två privata 

organisationer med Amif-medel och gör det också möjligt att jämföra medlemsstater och 

andra länder genom en utvärdering av deras integrationspolitik58. 

45. På nationell nivå underströks i de rapporter från nationella revisionsorgan som vi gick 

igenom att det inte finns tillräckligt med information om integrationsåtgärder. Det beror 

dels på att det saknas indikatorer för att mäta integration eller på att indikatorerna är 

olämpliga (sex rapporter från fyra medlemsstater), dels på att olämpliga eller ofullständiga 

uppgifter samlas in (15 rapporter från tolv medlemsstater). Inom ramen för initiativet En EU-

agenda för städer59 rapporterades dessutom om brister vid fastställandet av evidensbaserad 

integrationspolitik i städerna60. Enligt vår enkät hade de flesta medlemsstaterna antingen 

bara delvis (18) eller ingen (fyra) information om antalet migranter som fick stöd i form av 

integrationsåtgärder och det belopp som gick till detta ändamål. Ingen medlemsstat som 

svarade på vår enkät kunde tillhandahålla en uppdelning per migrantgrupp (t.ex. flyktingar 

eller familjeåterförening) för samtliga EU-medel och nationella medel. 

46. När det gäller EU-medel innehåller EU:s rättsliga ram för 2014–2020 och Amif, ESI-

fonderna och Fead inga krav på att medlemsstaterna specifikt ska övervaka utfallet (dvs. 

resultat och effekter) av integrationsåtgärder för migranter. I praktiken innebär det också att 
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kommissionen, med undantag för Amif, inte har en samlad bild av de åtgärder som 

medlemsstaterna genomför för att stödja migranter. Följande övervakningsarrangemang 

gäller för varje fond:  

- För Amif krävs det specifikt att medlemsstaterna samlar in årlig information om det 

antal migranter som har fått stöd, men inte om i vilken mån åtgärden ledde till 

integration (t.ex. om migranten lärde sig språket eller fick jobb). Utfallet av de åtgärder 

som stöds genom Amif kommer att utvärderas i efterhandsutvärderingsrapporter i 

slutet av 202361. I slutet av 2017 var utgifterna låga (i genomsnitt 16 %, med två 

medlemsstater som inte hade några utgifter). Men i slutet av 201762 hade omkring 30 % 

av Amifs integrationsmål i form av antalet migranter som fick stöd uppnåtts63, och fyra 

medlemsstater hade redan överträffat sina mål för 2020. 

- ESF/ungdomssysselsättningsinitiativet tar med migranter i målgruppen ”migranter, 

deltagare med utländsk bakgrund och minoriteter” (för rapporteringen om output) och i 

”missgynnade deltagare” (för rapporteringen om resultat). De tillgängliga indikatorerna 

kan därför inte ge information om åtgärdernas utfall specifikt för migranterna. 

Medlemsstater kan dessutom besluta att inte systematiskt samla in uppgifter beroende 

på skyddet av personuppgifter64. 

- Eruf och EHFF har för närvarande inga specifika indikatorer som gäller migranter. När 

det gäller Eruf föreslog kommissionen 2016 att en ny, specifik investeringsprioritering 

för migranter och flyktingar skulle läggas till, tillsammans med nya specifika 

indikatorer65, varav några särskilt mäter antalet migranter som får stöd. Dessa initiativ 

bör underlätta framväxten av ett evidensbaserat beslutsfattande. 

- När det gäller Ejflu anmodas medlemsstaterna sedan 2016 att identifiera och rapportera 

om de fall där en insats skulle kunna bidra till integration av migranter66. 

- Fead får också innefatta migranter (beroende på hur medlemsstaten definierar 

målgruppen). Här fastställs uppgifterna på grundval av ”en välgrundad uppskattning 

gjord av partnerorganisationerna och inte på information från slutmottagare”67. 
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47. I vår årsrapport om 201668 rapporterade vi om brister i övervakningssystemen i de två 

medlemsstater där vi granskade Amif. Övervakning är också det område där de nationella 

revisionsorganen hittar flest problem. Bland annat finns brister inom följande områden: 

- Övervakningsbestämmelser (åtta rapporter om åtta medlemsstater). 

- It-system (tre rapporter om tre medlemsstater). 

- Övervakningsbesök (fyra rapporter om tre medlemsstater). 

- Utvärdering av åtgärder (åtta rapporter om sex medlemsstater). 

- Resultatrapportering (fyra rapporter om fyra medlemsstater). 

- Rapportering generellt (tio rapporter om sex medlemsstater). 

Utmaning 6: Ändamålsenlig övervakning av utfallet när det gäller integration för att mäta 
framsteg och anpassa politiken vid behov 
Om utfallet av integration övervakas kan berörda parter mäta framstegen i genomförandet 
av integrationspolitiken, identifiera begränsningar och vid behov anpassa politiken. Brist på 
bra uppgifter eller olämplig övervakning kan hindra att åtgärder riktas om och/eller politik 
omformas för att tillgodose migranternas verkliga behov. 

Synergier och komplementaritet är beroende av att samordningen mellan EU och 
medlemsstaten är ändamålsenlig 

Volontärarbetet var givande men Leila ville göra mer. Hon ville skapa en egen 
frivilligorganisation för att hjälpa fler migranter. Eftersom hon i olika broschyrer sett att det 
finns flera fonder för detta ändamål trodde hon att det skulle vara enkelt att finansiera sina 
idéer. Hon insåg snabbt att det inte var så. 

EU-fonder är inte alltid ömsesidigt uteslutande 

48. Samma typ av åtgärd för samma målgrupp kan finansieras inom olika EU-fonder (se 

bilaga VII). För att se till att EU-fonderna är samordnade och kompletterar varandra 

föreskrivs i Amif-förordningen69 och lagstiftningsramen för ESI-fonderna70 att 

medlemsstaterna i sina programdokument redovisar vilka mekanismer de tänker använda 

för att samordna de olika EU-instrumenten och nationella instrumenten. Det krävs ingen 

specifik samordningsmekanism för Fead. I rapporterna från de nationella revisionsorganen i 

tre medlemsstater identifierades risken för överlappningar och i ett fall rapporterade det 

nationella revisionsorganet att dubbelfinansiering förekom. 
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49. Förutom lagstiftning har kommissionen också infört en intern styrstruktur för 

samordning. Kommissionens personal går igenom alla EU-program innan de antas genom en 

process för samråd mellan kommissionens avdelningar. Som en reaktion på den ökade 

invandringen inrättade kommissionen i november 2015 också en avdelningsövergripande 

grupp om integration av migranter med personal från olika generaldirektorat. 

50. Vid en tidigare revision fann vi att det fanns stora överlappningar mellan Europeiska 

fonden för integration, föregångaren till Amif, och ESF71. Slutsatsen i vår rapport var att 

fonderna inte tillräckligt stämde överens med och kompletterade ESF varken när de 

utformades eller genomfördes. Utöver en ökad risk för dubbelfinansiering leder 

överlappningar till extra kostnader (t.ex. personalkostnader), och potentiella synergieffekter 

går förlorade.  

51. Enligt kommissionen har Amifs rättsliga grund för den pågående programperioden 

2014–2020 justerats för att minimera dessa risker. Kommissionen förde också en 

policydialog med medlemsstaterna och gick igenom programmen internt innan de antogs. 

Kommissionen offentliggjorde 2015 också två meddelanden72 där skillnaderna mellan 

fonderna förtydligades och medlemsstaterna fick vägledning om hur man bäst uppnår 

komplementaritet och synergier. Kommissionen anordnade också konferenser och 

workshoppar73 och upprättade nätverk74 med nationella myndigheter för att förklara hur 

fonderna kan användas. I januari 2018 offentliggjorde kommissionen en verktygslåda om 

användningen av EU-fonder75. Som en del av halvtidsöversynen av Amif begärde 

kommissionen dessutom att medlemsstaterna76 skulle utvärdera Amifs komplementaritet 

med andra relevanta EU-fonder. I sina slutsatser om sammanhållningspolitiken efter 202077 

uppmanade dock rådet kommissionen att ”som förberedelse inför perioden efter 2020 

noggrant analysera komplementaritet och överlappningar mellan EU:s instrument i syfte att 

öka synergierna mellan instrumenten” och underströk att alla EU:s budgetinstrument bör 

komplettera varandra. 

Medlemsstaterna ansvarar för att införa ändamålsenliga samordningsmekanismer 

52. Medlemsstaterna har ansvaret för att besluta vilka fonder som ska användas, se till att 

de används konsekvent och utnyttja möjligheten till synergier och förhindra 
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dubbelfinansiering. I vår enkät svarade 23 medlemsstater78 att de hade ett organ som 

samordnade de olika organisationerna som ansvarade för integrationen av migranter. Men i 

de rapporter från nationella revisionsorgan som vi gick igenom identifierades brister i 

samordningsmekanismerna i åtta av dessa 23 medlemsstater. Vidare rapporterade endast 

tre medlemsstater att de hade gett ut vägledning om samordning. Det tyder på att det finns 

en risk för att synergier och komplementaritet går förlorade även när det finns ett 

samordningsorgan. 

53. Behovet av en stark nationell ledarskapsroll är särskilt viktig med tanke på den 

styrstruktur med flera nivåer som krävs för de fonder som kan användas för integration, och 

där olika organ och ansvarsområden är berörda. Vi kom fram till att över 400 olika 

organisationer deltar i förvaltningen av åtgärder som finansieras av EU-fonder för 

integrationen av migranter under programperioden 2014–2020, och att ytterligare 500 

organ enbart inom sammanhållningspolitiken genomför fonderna 

(ESF/ungdomssysselsättningsinitiativet, Eruf och Sammanhållningsfonden)79. Tidigare 

rapporter från revisionsrätten80 och studier från kommissionen81 har pekat på att ESI-

fondernas utformning och genomförandemekanismer är komplexa. I syfte att rationalisera 

reglerna för ESI-fonderna föreslog kommissionen att fondernas förordningar ändras i 

samband med halvtidsöversynen av EU:s fleråriga budgetram 2014–2020. I november 2017 

uppmanade rådet kommissionen att förenkla sammanhållningspolitiken och ESI-fonderna 

för tiden efter 202077. 

54. På nationell nivå måste samordning ske inte bara mellan de organisationer som har 

kontakt med de olika fonderna (däribland nationella fonder) utan även mellan de olika 

genomförandenivåerna (från nationella myndigheter på nationell/regional nivå till 

förmedlande organ på kommunal/lokal nivå). En analys som gjordes i anslutning till agendan 

för städer (se punkt 45) visade att städer i allmänhet inte får tillgång, eller får endast 

begränsad tillgång, till medel för integration eftersom medel inom ESI-fonderna eller Amif 

går via nationella eller regionala myndigheter82. Svårigheter att få tillgång till medel för 

integration av migranter rapporterades också av de nationella revisionsorganen (sju 

rapporter i sex medlemsstater). De andra organisationerna som vi intervjuade rapporterade 

att det inte alltid ges mycket insyn i de nationella/regionala myndigheternas fördelning av 
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medel till stödmottagare. Det betonades också av sex nationella revisionsorgan i sju 

rapporter.  

Utmaning 7: Ändamålsenlig samordning på EU-nivå och nationell nivå 
Utan ändamålsenlig samordning på EU-nivå och nationell nivå kan det finnas risk för att de 
komplexa finansieringsarrangemangen leder till att politiken inte genomförs effektivt 
(mindre komplementaritet, färre synergier, svårt att få tillgång till medel och risk för 
dubbelfinansiering). 

AVSLUTANDE ANMÄRKNINGAR 

55. Integration är ”en dynamisk, långsiktig, kontinuerlig och dubbelriktad process” där både 

migranter och det mottagande samhället deltar. Integrationen av migranter i deras nya 

samhällen i EU är inte enkelt, i synnerhet mot bakgrund av den kraftiga ökningen av antalet 

migranter under de senaste tio åren. Det är emellertid en uppgift som EU har åtagit sig att 

lösa, och en effektiv integration har ett antal potentiella ekonomiska, sociala och 

statsfinansiella fördelar för de länder där migranter bosätter sig (se punkt 6). 

56. I detta dokument har vi pekat på de stora problem som påverkar integrationen av 

migranter och lyft fram följande sju centrala utmaningar: 

– Minska fördröjningarna av starten på integrationsprocessen 

– Garantera lika rättigheter och icke-diskriminering 

– Göra en grundlig och heltäckande bedömning av behov och finansiering 

– Medlemsstaternas engagemang för att genomföra handlingsplanen 

– Stödja alla migranter inom alla relevanta politikområden  

– Ändamålsenligt övervaka utfallet av integration för att mäta framsteg och anpassa 

politiken vid behov 

– Ändamålsenligt samordna på EU-nivå och nationell nivå 

57. För att möta dessa utmaningar måste alla som är involverade göra ändamålsenliga och 

samordnade ansträngningar: EU-institutioner, nationella, regionala och lokala myndigheter – 

liksom andra organ och frivilligorganisationer. Det krävs för att ge mening åt orden i artikel 2 

i fördraget om Europeiska unionen där det sägs att ”unionen ska bygga på värdena respekt 
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för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet […] och respekt för de mänskliga 

rättigheterna”. 

Detta briefingdokument antogs av avdelning II, med ledamoten Iliana Ivanova som 

ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 25 april 2018. 

 För revisionsrätten 

 

 

 Klaus-Heiner Lehne 

 ordförande 
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Bilaga I 

Ordförklaringar 

Migrationsrelaterad terminologi: migranter, flyktingar och asylsökande betyder inte 
samma sak 

Termerna migrant, flykting och asylsökande är inte synonyma. Det första steget för att förstå 
EU:s ram för integration är att förstå skillnaderna mellan termerna. För mer information om 
migrationsrelaterad terminologi, se det europeiska migrationsnätverkets ordförklaringar83. 

Annan användbar terminologi, som bygger på Eurostat84, är 

• Asylsökande är en migrant som ansöker om skydd enligt Genevekonventionen från 
195185 (internationellt skydd) eller den nationella flyktinglagen (nationellt skydd). 

• Beslut i första instans om asylansökningar betyder att ett beslut har tagits av den 
ansvariga myndigheten som första instans i asylprocessen i mottagarlandet. Beslutet kan 
vara antingen positivt (asyl beviljas) eller negativt (ansökan avslås). Om beslutet är 
negativt har den asylsökande rätt att överklaga. 

Det finns därför olika kategorier av migranter förutom flyktingar. En person som söker skydd 
skiljer sig tydligt från andra kategorier av migranter som migrerar av anledningar som 
arbete, familjeåterförening, studier eller forskning. 

• En statslös person är någon som inte betraktas som medborgare i någon stat enligt dess 
lagstiftning. I detta briefingdokument omfattas de av termen tredjelandsmedborgare. 

• En sökande som för första gången ansöker om asyl är en person som för första gången 
ansökte om internationellt skydd i en viss medlemsstat under referensperioden även om 
det konstateras att personen har ansökt i en annan medlemsstat. 

• Flykting är en person som erkänts vara i behov av internationellt skydd. I EU-
sammanhang antingen en migrant som med anledning av välgrundad fruktan för 
förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, politisk åskådning eller tillhörighet till 
viss samhällsgrupp befinner sig utanför det land där han eller hon är medborgare eller 
tidigare hade sin vanliga vistelseort, och som inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill 
begagna sig av det landets skydd och som inte omfattas av artikel 12 (undantag) i direktiv 
2011/95/EU (skyddsdirektivet). 

• Migrant från länder utanför EU – se tredjelandsmedborgare. 

• Omplacering är när en person som åtnjuter internationellt skydd (eller ansöker om 
internationellt skydd) förs över från den EU-medlemsstat som beviljade skydd (eller som 
ansvarar för att utreda ansökan) till en annan medlemsstat där vederbörande kommer att 
beviljas samma skydd (där vederbörandes ansökan kommer att utredas). 

• Person som beviljats humanitärt skydd är en migrant som har beviljats skydd enligt den 
nationella lagstiftningen. Enligt det europeiska migrationsnätverket är humanitärt skydd 
en form av skydd som inte har harmoniserats inom EU och som nu brukar ersättas av 
subsidiärt skydd, utom i några medlemsstater. 
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• Person som har status som subsidiärt skyddsbehövande är en migrant som inte uppfyller 
kraven för att betecknas som flykting enligt Genevekonventionens strikta mening (dvs. 
det finns ingen välgrundad fruktan för förföljelse), men där det finns grundad anledning 
att förmoda att den berörda personen, om han eller hon återsänds till sitt ursprungsland, 
eller, i fråga om en statslös person, till det land där han eller hon tidigare hade sin vanliga 
vistelseort, skulle utsättas för en verklig risk att lida allvarlig skada (såsom avrättning, 
tortyr, stridigheter eller omfattande kränkningar av de mänskliga rättigheterna). 

• Person som vistas illegalt är en migrant som inte, eller inte längre, uppfyller villkoren för 
inresa enligt kodexen om Schengengränserna eller andra villkor för inresa till, vistelse i 
eller bosättning i en medlemsstat. 

• Slutgiltigt beslut om asylansökningar betyder att ett beslut har tagits i den sista instansen 
i asylprocessen efter det överklagande som den asylsökande gjorde efter att ha fått avslag 
i den föregående instansen i processen. 

• Tredjelandsmedborgare är varje person som inte har unionsmedborgarskap enligt 
artikel 20.1 i EUF-fördraget, det vill säga inte är medborgare i en medlemsstat (inklusive 
statslösa personer). I detta briefingdokument avser tredjelandsmedborgare ”migranter 
från länder utanför EU”. 

• Uppehållstillstånd är ett tillstånd som gäller i minst tre månader och utfärdas av 
myndigheterna i en EU-medlemsstat och gör det möjligt för en migrant att vistas lagligt 
på dess territorium. 

• Vidarebosättning innebär i EU-sammanhang att en migrant överförs från ett tredjeland 
till en medlemsstat där personen får rätt att uppehålla sig med flyktingstatus eller med en 
status, enligt nationell lag och EU-lag, som ger samma rättigheter och förmåner som 
statusen som flykting. 

Annan terminologi 

• Asyl-, migrations- och integrationsfonden (Amif) ska verka för en ändamålsenlig 
hantering av migrationsströmmar och genomföra, stärka och ta fram en gemensam EU-
strategi för asyl- och invandringsfrågor. 

• Det europeiska integrationsnätverket främjar samarbete mellan nationella, lokala och 
regionala enheter och andra nätverk på EU-nivå inom områden relaterade till 
integrationen av migranter. Det är en av åtgärderna i den handlingsplan om integration 
som genomförs av kommissionen och ersätter det tidigare nätverket av nationella 
kontaktpunkter för integration. 

• EUF-fördraget: Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

• Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) har som mål att hjälpa fiskare att gå över till 
hållbart fiske och kustsamhällen att diversifiera sina ekonomier. 

• Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu): Ejflu är EU:s finansiella 
stöd till landsbygdsutvecklingsprogram, som syftar till att främja jordbrukets 
konkurrenskraft, säkerställa hållbar förvaltning av naturresurser och klimatåtgärder samt 
uppnå en territoriellt balanserad utveckling av ekonomier och samhällen på landsbygden, 
inbegripet skapande och upprätthållande av sysselsättning. 
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• Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf): Europeiska regionala utvecklingsfondens 
mål är att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen inom 
Europeiska unionen genom att avhjälpa de största regionala obalanserna via ekonomiskt 
stöd till infrastruktursatsningar och produktiva jobbskapande investeringar, främst för 
företag. 

• Europeiska socialfonden (ESF): Europeiska socialfonden ska främja hög sysselsättning och 
kvalitet i arbetet, en hög utbildningsnivå för alla, bekämpa fattigdom och öka den sociala 
delaktigheten och därigenom bidra till att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen inom Europeiska unionen. 

• Europeiska struktur- och investeringsfonder (ESI-fonder): Över hälften av EU:s 
finansiering fördelas via de fem europeiska struktur- och investeringsfonderna. De 
förvaltas gemensamt av Europeiska kommissionen och EU:s medlemsstater. Fonderna är: 
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF), 
Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) 
och Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF). 

• Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead) bidrar till att 
lindra de värsta formerna av fattigdom genom att genom att tillhandahålla icke-finansiellt 
stöd till dem som har det sämst ställt i form av livsmedelsbistånd och/eller grundläggande 
materiellt bistånd och genom åtgärder för social delaktighet i syfte att se till att de 
personer som har det sämst ställt integreras i samhället. 

• Högre revisionsorgan är nationella organ som ansvarar för revision av offentliga 
inkomster och utgifter. Det finns ett högre revisionsorgan i varje EU-medlemsstat, och 
Europeiska revisionsrätten är det högre revisionsorganet för EU. 

• Integration/inkludering: Integration är enligt de gemensamma grundprinciperna för en 
integrationspolitik för invandrare en ”dynamisk dubbelriktad process med ömsesidigt 
tillmötesgående mellan alla invandrare och invånare i medlemsstaterna”. Integration och 
inkludering används ofta synonymt: integration används i allmänhet i samband med 
åtgärder för att grundläggande rättigheter och värden (vilka beskrivs i artikel 2 i EUF-
fördraget) ska tillämpas i praktiken, medan inkludering oftare används i samband med 
socioekonomiska åtgärder. 

• Sammanhållningspolitik: Sammanhållningspolitiken är ett av de största politikområdena i 
EU:s budget. Den syftar till att minska utvecklingsskillnaderna mellan olika regioner, 
omstrukturera industriregioner på tillbakagång och diversifiera landsbygdsområden samt 
uppmuntra gränsöverskridande, transnationellt och interregionalt samarbete. Den 
finansieras från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden 
(ESF) och Sammanhållningsfonden. 

• Sysselsättningsinitiativet för ungdomar (YEI): Sysselsättningsinitiativet för ungdomar ska 
ge ekonomiskt stöd till regioner med ungdomsarbetslöshetsnivåer på över 25 %. 
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BILAGA II 

Antalet migranter i medlemsstaterna och deras procentuella andel av befolkningen (2017) 

 

 

 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från Eurostat från mars 2018. 
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Bilaga III 

Enkät om integration av migranter 

Svaren på vår enkät kom in mellan den 18 oktober och den 20 december 2017. Alla 
medlemmar av det europeiska integrationsnätverket svarade, och vi fick 32 svar: fyra från 
Belgien (Brysselregionen, den tyskspråkiga gemenskapen, regionen Flandern och regionen 
Vallonien), ett från var och en av de övriga 27 medlemsstaterna och ett från Norge. 

Nedan presenterar vi antalet svar på varje fråga. Alla medlemmarna i nätverket besvarade 
inte samtliga frågor. Siffrorna anger antalet medlemmar av det europeiska 
integrationsnätverket som besvarade den specifika enkätfrågan, det motsvarar inte antalet 
medlemsstater. 
Fråga 1 – Namn och kontaktuppgifter för den person som fyller i frågeformuläret 

Fråga 2 – Vilka är målgrupperna för ert lands integrationspolitik? 

 Ange om 
tillämpligt Ange om det finns ett särskilt fokus4 

Person som söker eller beviljats skydd 
Flyktingar 29 20 
Personer som har status som subsidiärt 
skyddsbehövande 27 17 

Personer som har beviljats humanitärt skydd 21 12 
Asylsökande 20 6 
Andra migranter 
Familjemedlemmar 26 5 
Högkvalificerade arbetstagare 16 4 
Forskare 15 4 
Studerande 18 5 
Andra arbetstagare 20 3 
Statslösa personer 19 4 
Migrerande barn1 25 11 
Migrerande kvinnor 23 7 
Unga migranter 26 6 
Migranter från landsbygdsområden 20 3 
Nyanlända migranter2 med uppehållstillstånd 23 8 
Utlandsfödda medborgare3 14 5 
EU-medborgare3 14 4 

Anm.: 1 Dvs. ensamkommande eller åtföljt barn från tredjeland. 2 Laglig vistelse i värdlandet på mindre än ett 
år. 3 Ska inte ses som migranter från länder utanför EU. 4 Ange om specifika åtgärder vidtas eller om en 
betydande del av finansieringen är riktad till gruppen. 
 

Fråga 3 – Hur bidrar följande faktorer till en ändamålsenlig integration av tredjelandsmedborgare?1 

 Negativt Positivt Ingen 
inverkan 

Ekonomiska och politiska förutsättningar 
Ekonomiska förutsättningar (sysselsättningsgrad, demografiska 
förändringar etc.) 11 22 3 

Politiska förutsättningar 8 23 3 
Finansiering till integration 
Tillgång och tillgänglighet till EU-medel 1 28 0 
Tillgång och tillgänglighet till nationella/regionala och/eller lokala 
medel 2 26 3 

Integrationspolitik 
Förekomst av en integrationspolitik på nationell/regional eller lokal nivå 0 30 1 
Kvalitet på utformningen av politiken på nationell/regional eller lokal 
nivå 0 27 2 
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Integrering av integrationspolitiken i andra relevanta politikområden 0 27 3 
Icke-statliga organisationers och andra berörda parters roll 0 31 0 
Samordning mellan olika förvaltningsnivåer 0 28 2 
Institutionella enheter som arbetar med integration av migranter 0 24 3 
Övervakning av politiken 0 24 5 
EU:s lagstiftning och politiska instrument 2 26 4 
Inställning till integration 
Antidiskrimineringsåtgärder i landet 2 28 1 
Värdbefolkningens attityd 62 19 3 
Migranternas attityd 1 21 5 
Medvetandegörande om fördelarna med integration 0 24 4 
Tredjelandsmedborgares lagstadgade rättigheter 
Tillträde till arbetsmarknaden 1 29 0 
Möjlighet till familjeåterförening 1 27 1 
Möjlighet att beviljas medborgarskap/varaktig bosättning 0 26 3 
Tillgång till sociala tjänster och hälso- och sjukvårdstjänster 2 29 0 
Tillgång till bostad 3 24 2 
Tillgång till utbildning 0 28 1 
Färdigheter – utbildning 
Tredjelandsmedborgarnas kunskaper i värdlandets språk 4 26 2 
Förfaranden för erkännande av kvalifikationer 4 26 1 
Migranternas utbildningsnivå 4 18 8 

Anm.: 1 I några fall identifierade respondenterna mer än en typ av effekt av en viss faktor. Det totala antalet 
svar för varje faktor kan därför vara högre än det totala antalet respondenter. 2 Två respondenter angav att 
värdbefolkningens attityd hade både en positiv och en negativ effekt. 

Fråga 4 – Har EU:s senaste migrationsutmaning (sedan 2014) lett till att er land ändrat sin integrationspolitik i 
något avseende? 
 Ange om tillämpligt 
Nationella och/eller regionala och/eller lokala strategier/handlingsplaner utarbetades 22 
Medel omfördelades till integration av migranter 22 
En ny enhet inrättades för att hantera en specifik aspekt av politiken eller en befintlig 
enhet tilldelades fler uppgifter 

17 

Migranternas behov omprövades 14 
Fokus flyttades till en annan målgrupp (t.ex. flyktingar eller unga migranter)  16 
Fler åtgärder togs fram 15 
Fler indikatorer utarbetades 7 
Annat (ange vad) 3 

 

Fråga 5 – Finns det studier om/bevis för effekterna av ert lands integrationspolitik på integrationen av 
tredjelandsmedborgare? 
Ja – 22 Nej – 9 

 

Fråga 6 – Vilka medel använder ert land för att genomföra åtgärder för integration av 
tredjelandsmedborgare? 
EU-fonder 
Amif Asyl-, migrations- och integrationsfonden 30 
Solidfonderna Allmänt program för solidaritet och hantering av migrationsströmmar som 

består av fyra fonder (EIF, Europeiska flyktingfonden, fonden för yttre gränser 
och Europeiska återvändandefonden) 

23 

Ejflu Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 3 
EHFF Europeiska havs- och fiskerifonden 0 
ESF Europeiska socialfonden 23 
Eruf Europeiska regionala utvecklingsfonden 5 
Fead Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt 4 
EaSI EU-program för sysselsättning och social innovation 1 
Horisont 2020 EU:s ramprogram för forskning och innovation 1 
YEI Sysselsättningsinitiativet för unga 1 
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Erasmus+ Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott 6 
Cosme Programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag 0 
Programmet Ett Europa för medborgarna 0 
Programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap 0 
Programmet Rättsliga frågor 0 
 
Nationella medel 24 

 
Fråga 7 – Vet man hur många migranter som får stöd och hur stor finansieringen (åtaganden) genom EU-
medel och nationella medel är? 
Ja – 6 Delvis – 20 Nej – 5 

 
Fråga 8 – Är antalet tredjelandsmedborgare som får stöd och motsvarande finansiering genom EU-medel och 
nationella medel uppdelade per grupp av migranter (t.ex. arbetstagare, flyktingar eller familjemedlemmar)? 

EU-medel Ja, när det gäller alla medel Ja, när det gäller vissa medel Nej 
1 10 18 

Nationella 
medel 

Ja, när det gäller alla medel Ja, när det gäller vissa medel Nej 
2 5 16 

 
Fråga 9 – Finns det ett organ som samordnar arbetet vid de olika enheter som ansvarar för genomförandet av 
åtgärder för integration av migranter? 
Ja – 26 Nej – 5 

 
Fråga 10 – Stöder de olika EU-medlen samma typ av insatser för samma målgrupp när åtgärder genomförs i 
ert land? 
Ja – 2 Delvis – 8 Nej – 19  

 
Fråga 11 – Ange alla enheter som ansvarar för genomförandet och övervakningen av åtgärder relaterade till 
integrationen av migranter och vem som gör vad. 
Anm.: Olika tillvägagångssätt användes för att besvara denna fråga. Resultaten är därför inte 
meningsfulla och redovisas sålunda inte. Totalt 

Genomförande av nationella medel  
(avdelningar vid) Ministerier  
Annat (ange vad)  
Annat (ange vad)  
Genomförande av EU-medel  
Förvaltningsmyndigheter  
Förmedlande organ  
Ansvariga myndigheter  
Delegerade myndigheter  
Annat (ange vad)  
Annat (ange vad)  
TOTALT  

 
Fråga 12 – Använder ert land Zaragoza-indikatorerna?  

 Alla indikatorer används Indikatorerna används delvis Indikatorerna används 
inte 

Sysselsättning 1 13 16 
Utbildning 1 14 15 
Social delaktighet 3 11 16 
Aktivt 
medborgarskap 

2 11 17 

 
Fråga 13 – Använder ert land andra indikatorer för att övervaka integrationspolitikens utveckling? 
Ja – 16 Nej – 15  
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Fråga 14 – Har ert land regler som begränsar insamlingen av uppgifter per grupp av migranter? 

Ja – 10 Nej – 20 
 
Fråga 15 – Ge två exempel på EU-finansierade projekt som har genomförts i ert land och som har haft stor 
betydelse för integrationen av migranter (inom två olika integrationsområden och för programperioden 2014–
2020). 
 

Fråga 16 – Anser ni att stödet från Europeiska kommissionen till utvecklingen och genomförandet av 
integrationspolitiken i ert land har varit relevant? 

Delvis – 19 Delvis eller inte helt 
relevant – 8 Inte relevant – 0 Det gavs inget stöd – 2 

 
Fråga 17 – Vilken aspekt av stödet från kommissionen anses vara mest värdefull? 
 
Fråga 18 – Hur kan kommissionens stöd förbättras? 
 

Fråga 19 – Anser ert land att EU:s behörighet bör öka när det gäller integrationen av tredjelandsmedborgare? 
Anm.: Siffrorna visar antalet svar i varje kategori. 
Ja – 9  Nej – 20  

 
 
Bilaga till enkäten – Ange på vilka integrationsområden åtgärder för närvarande vidtas för att integrera 
migranter när det gäller programperioden 2014–2020. 
 

EU-fond Integrationsåtgärder Ange om 
tillämpligt 

EU-
fond Integrationsåtgärder Ange om 

tillämpligt 

Amif 

Sysselsättning 12 

Fead 

Sysselsättning 0 
Utbildning 24 Utbildning 0 
Yrkesutbildning 11 Yrkesutbildning 0 
Boende 16 Boende 0 
Hälso- och sjukvård 16 Hälso- och sjukvård 0 
Social delaktighet 26 Social delaktighet 4 

ESF/ 
ungdomssysselsättningsinitiativet  

Sysselsättning 15 

Eruf 

Sysselsättning 0 
Utbildning 8 Utbildning 0 
Yrkesutbildning 13 Yrkesutbildning 2 
Boende 2 Boende 2 
Hälso- och sjukvård 2 Hälso- och sjukvård 3 
Social delaktighet 14 Social delaktighet 3 

Ejflu 

Sysselsättning 0 

EHFF 

Sysselsättning 0 
Utbildning 0 Utbildning 0 
Yrkesutbildning 0 Yrkesutbildning 0 
Boende 0 Boende 0 
Hälso- och sjukvård 0 Hälso- och sjukvård 0 
Social delaktighet 2 Social delaktighet 0 
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Bilaga IV 

Tidslinje över EU:s ram för integration av migranter 

 

Källa: Europeiska revisionsrätten. 
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Bilaga V 
Gällande migrationsdirektiv som rör integrationen av migranter 

Direktiv inom EU:s politik för laglig migration 
Direktiv Syfte Status 

Rådets direktiv 
2003/109/EG av den 
25 november 2003, 
ändrat genom 
direktiv 2011/51/EU 

Varaktigt bosatta – Alla migranter som är lagligt bosatta 
på ett EU-lands territorium under minst fem år av laglig 
och oavbruten bosättning beviljas ställning som 
”varaktigt bosatta”. Det offentliga samrådet om 

utvärdering av lagstiftningens 
ändamålsenlighet (Refit-
initiativet) avslutades den 18 
september 2017. 
 
Anmärkning: Refit-initiativet 
är en process där befintlig 
lagstiftning och befintliga 
åtgärder analyseras för att 
säkerställa att EU-
lagstiftningens fördelar 
uppnås till lägsta kostnad för 
aktörer, medborgare och 
offentliga förvaltningar, och 
att regleringskostnader sänks 
när det är möjligt utan att det 
påverkar de politiska målen 
för det aktuella initiativet. 

Rådets direktiv 
2003/86/EG av den 
22 september 2003 

Familjeåterförening – Anger de regler och villkor som 
gäller för att migranter som vistas lagligt i EU ska få 
hämta sin make/maka som inte är EU-medborgare, sina 
underåriga barn och makens/makans barn till den 
medlemsstat där de vistas. 

Direktiv 2011/98/EU 
av den 13 december 
2011 

Kombinerat tillstånd – Ett enda ansökningsförfarande 
om ett kombinerat tillstånd för migranter att vistas och 
arbeta på en medlemsstats territorium och om en 
gemensam uppsättning rättigheter för migrerande 
arbetstagare som vistas lagligt i en medlemsstat. 

Direktiv 2014/66/EU 
av den 15 maj 2014 

Företagsintern förflyttning – Villkor för inresa och 
vistelse för migranter för att underlätta företagsintern 
förflyttning. 

Direktiv 2014/36/EU 
av den 26 februari 
2014 

Säsongsarbetare – Minimiregler för inresa för 
lågkvalificerade migrerande arbetstagare. 

Direktiv 2016/801/EU 
av den 11 maj 2016 

Studenter och forskare – Nya regler för inresa och 
vistelse för migrerande studenter och forskare samt för 
elever, praktikanter, volontärer och au pairer. 

Rådets direktiv 
2009/50/EG av den 
25 maj 20091 

EU-blåkort(revideras för närvarande) – Villkor för 
tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för 
högkvalificerad anställning. 

Mars 2018: revideras för 
närvarande: kommissionens 
förslag COM (2016)378 

Direktiv inom det andra steget av det gemensamma europeiska asylsystemet (Ceas) 

Direktiv 2013/32/EU 
av den 26 juni 2013 
(omarbetning) 

Ändrade asylförfaranden – Anger gemensamma 
förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt 
skydd. 

Mars 2018: revideras för 
närvarande: kommissionens 
förslag COM (2016)467 

Direktiv 2013/33/EU 
av den 26 juni 2013 
(omarbetning) 

Det omarbetade direktivet om mottagningsvillkor – 
fastställer normer för mottagande av personer som 
ansöker om internationellt skydd. 

Mars 2018: revideras för 
närvarande: kommissionens 
förslag COM (2016)465 

Direktiv 2011/95/EU 
av den 13 december 
2011 (omarbetning) 

Det omarbetade skyddsdirektivet – Normer för när 
tredjelandsmedborgare ska anses berättigade till 
internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar 
eller personer som uppfyller kraven för att betecknas 
som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det 
beviljade skyddet. 

Mars 2018: revideras för 
närvarande: kommissionens 
förslag COM (2016)466 

Rådets direktiv 
2001/55/EG av den 
20 juli 2001 

Tillfälligt skydd – Miniminormer för att ge tillfälligt skydd 
vid massiv tillströmning av fördrivna personer och om 
åtgärder för att främja en balans mellan 
medlemsstaternas insatser för att ta emot dessa 
personer och bära följderna av detta. 

Detta direktiv har ännu inte 
aktiverats. En utvärdering 
gjordes av kommissionen 
2016. 

Anm.: Danmark tillämpar inte EU:s regler om migrations-, viserings- och asylpolitik. Irland och 
Storbritannien väljer från fall till fall om de ska anta dem. 
1 Förslaget innehåller även ändringar av rådets direktiv 2003/109/EG. 

Källa: Europeiska revisionsrätten. 
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Bilaga VI 
Integrationsvillkor i EU:s migrationslagstiftning 

  Uppehållstillstånd Tillträde till 
arbetsmarknaden 

Tillgång till 
utbildning 

Erkännande av 
kvalifikationer 

Tillgång till 
sociala 

förmåner 

Tillgång till hälso- 
och sjukvård 

Rätt till 
familjeåterförening Rörelsefrihet 

Asylsökande 
Direktiv 2013/33/EU 

Nämns inte i direktivet 

Senast nio månader efter 
det datum då ansökan 

om internationellt skydd 
lämnades in 

För underåriga: som 
för medborgare Nämns inte i direktivet 

Åtminstone 
akutsjukvård och 

nödvändig 
behandling av 
sjukdomar och 

allvarliga psykiska 
störningar 

Utesluts genom 
direktiv 2003/86 

På 
värdmedlemsstatens 
territorium eller inom 

ett anvisat område 

Flyktingar 
Direktiv 2011/95/EU 

Minst tre år, förnybart 
Omedelbart efter det att 

flyktingstatus har 
beviljats 

Som för medborgare Tillåtet 
Samma som andra 

lagligt bosatta 
migranter 

Status som subsidiärt 
skyddsbehövande 
Direktiv 2011/95/EU 

Minst ett år, förnybart Som för medborgare 

Kan begränsas 
till 

grundläggande 
förmåner 

Som för medborgare Utesluts genom 
direktiv 2003/86 

Familjemedlemmar 
Direktiv 2003/86/EG Ett år, förnybart 

Som för medborgare, 
men medlemsstaten får 

begränsa tillträdet 

Som för 
medborgare Nämns inte i direktivet 

Referenspersonen 
ska stå för 

sjukförsäkring 
Ej tillämpligt Nämns inte i 

direktivet 

Högkvalificerade 
arbetstagare 
Direktiv 2009/50/EG 

Ett till fyra år, förnybart 
om medlemsstaten så 

beslutat. Om 
anställningskontraktet 

är < två år: för den 
period som 

anställningskontraktet 
gäller + tre månader 

De två första två åren 
begränsat till den 

anställning som uppfyller 
villkoren för inresa. 

Därefter får 
medlemsstaten bevilja 

samma behandling som 
för medborgare 

Som för medborgare Tillåtet Tillåtet 

Säsongsarbetare 
Direktiv 2014/36/EU 

Mellan fem och nio 
månader under varje 
tolvmånadersperiod 

Begränsat till de specifika 
arbetsuppgifter för vilka 

tillståndet beviljats 

Som för 
medborgare, men 
medlemsstaten får 
begränsa tillgången 

Som för 
medborgare 

Som för 
medborgare 

men 
medlemsstaten 

får undanta 
familjeförmåner 

och 
arbetslöshetser

sättning 

Nämns inte i 
direktivet 

Utesluts genom 
artikel 3 i direktiv 

2003/86 
Tillåtet 

Person som är föremål 
för företagsintern 
förflyttning 
Direktiv 2014/66/EU 

Som längst tre år för 
chefer och specialister 

och ett år för 
praktikanter 

Begränsat till de specifika 
arbetsuppgifter för vilka 

tillståndet beviljats 

Nämns inte i 
direktivet Som för medborgare Nämns inte i direktiv 

2014/66/EU Tillåtet Tillåtet 
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  Uppehållstillstånd Tillträde till 
arbetsmarknaden 

Tillgång till 
utbildning 

Erkännande av 
kvalifikationer 

Tillgång till 
sociala 

förmåner 

Tillgång till hälso- 
och sjukvård 

Rätt till 
familjeåterförening Rörelsefrihet 

Andra migrerande 
arbetstagare 
Direktiv 2011/98/EU 

Nämns inte i direktivet 
Endast för den 

arbetsuppgift för vilken 
tillståndet beviljats 

Som för medborgare 

Som för medborgare, 
men medlemsstaten 

får begränsa 
tillgången 

Tillåtet Tillåtet 

Forskare, studenter, 
praktikanter, 
volontärer, elevutbyte, 
au pair-arbete 
Direktiv (EU) 2016/801 

För den period 
verksamheten pågår. 

Kan förlängas minst nio 
extra månader för 

forskare och studenter 

Tillåtet för forskare och 
studenter efter att de har 
slutfört sin forskning eller 

sina studier 

Som för 
medborgare. Kan 

begränsas av 
medlemsstaten om 

det saknas 
ömsesidighet med 

migrantens 
ursprungsland 

Som för 
medborgare 

Medlemsstaten
s behörighet 

Sjukförsäkring krävs 
för hela vistelsen Tillåtet för forskare Tillåtet 

Varaktigt bosatta 
migranter 
Direktiv 2003/109/EG 

Minst fem år, kan 
förnyas efter ansökan Som för medborgare Tillåtet Tillåtet 

Källa: Revisionsrätten, på grundval av EU:s migrationslagstiftning. 
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Bilaga VII 

Översikt över stödberättigande integrationsåtgärder inom Amif, ESI-fonderna och Fead 

I denna bilaga sammanfattas de liknande insatserna i de olika EU-fonderna med delad 
förvaltning för var och en av de åtgärder som föreskrivs i Amif-förordningen (artikel 9 i 
förordning 516/2014) för integration av migranter. 

 Prioriterade åtgärdsområden inom Amif Fead ESF Eruf Ejflu EHFF 

In
te

gr
at

io
n 

Införande och utveckling av 
integrationsstrategier, inbegripet 
behovsanalys, förbättring av 
integrationsindikatorer samt utvärdering 

Nej Ja Nej Nej Nej 

Rådgivning och bistånd, till exempel rörande 
bostäder, försörjningsmöjligheter, 
administrativ och juridisk vägledning, hälso- 
och sjukvård, psykologisk vård, social omsorg, 
barnomsorg och familjeåterförening 

Ja1 Delvis Delvis 5 Ja (främst 
LLU/Leader) Nej 

Åtgärder som introducerar migranter i det 
mottagande samhället och som gör det 
möjligt för dem att anpassa sig till det, 
informera dem om deras rättigheter och 
skyldigheter, delta i det medborgerliga och 
kulturella livet samt dela värderingarna i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna 

Ja1 Ja4 Nej Nej Nej 

Utbildning, bland annat språkutbildning, och 
förberedande åtgärder för att underlätta 
tillträdet till arbetsmarknaden 

Nej Ja Delvis 5 Ja Ja 

Åtgärder som syftar till att främja egenmakt, 
bland annat göra det lättare för migranter att 
försörja sig själva 

Ja2 Ja4 Delvis 6 Ja Delvis 
8 

Åtgärder som främjar meningsfull kontakt och 
konstruktiv dialog mellan migranter och det 
mottagande samhället och åtgärder för att 
främja acceptansen i det mottagande 
samhället 

Nej Ja Nej Ja Ja9 

Lika tillgång och likvärdiga resultat när det 
gäller kontakter med offentliga och privata 
tjänster, vilket innefattar anpassning av dessa 
tjänster till migranter 

Ja1 Ja Ja7 Ja Nej 

Kapacitetsuppbyggnad hos de stödberättigade Ja3 Ja Ja Nej Nej 
Anm.: 
1 (Operativt program II) för att integrera dem i samhället. 
2 (Operativt program II) för att integrera dem i samhället (förutom aktiva 

arbetsmarknadsåtgärder). 
3 För partnerorganisationer. 
4 Om åtgärderna är en del av en integrerad uppsättning åtgärder för att hjälpa asylsökande att 

integrera sig på arbetsmarknaden. 
5 Eftersom Eruf kan investera i byggandet/renoveringen av sociala infrastrukturer för migranter. 
6 Till exempel genom företagsetablering, mikroföretag och stöd till verksamhet som 

egenföretagare. 
7 Särskilt genom investeringar i infrastrukturutveckling av offentliga tjänster. 
8 Om stödet är kopplat till nystartade företag. 
9 Inom ramen för lokalt ledd utveckling (LLU) (förutom infrastruktur). 
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Källa: Kommissionens meddelande Synergies between the AMIF and other EU funding instruments in 
relation to reception and integration of asylum seekers and other migrants (synergieffekt mellan Amif 
och EU:s andra finansieringsinstrument när det gäller mottagandet och integrationen av asylsökande 
och andra migranter) och kommissionens avdelningar. 
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SLUTNOTER 

 

1 Uppgifter från 2014. Eurostat, Migrant integration (integration av migranter), 2017 års upplaga, 
baserad på den särskilda modulen i arbetskraftsundersökningen 2014. Danmark, Irland och 
Nederländerna ingår inte i siffrorna. 

2 Statistik från Eurostat om uppehållstillstånd från mars 2018. 
3 Arbetsdokument från gemensamma forskningscentrumet om ekonomi och finans, 2017/4, Long-

term Social, Economic and Fiscal Effects of Immigration into the EU: The Role of the Integration 
Policy (långsiktiga sociala, ekonomiska och statsfinansiella effekter av immigration till EU: 
integrationspolitikens roll), Artis Kancs och Patrizio Lecca, 2017. 

4 Gemensamma grundprinciper för en integrationspolitik för invandrare, rådets (rättsliga och 
inrikes frågor) slutsatser från november 2004. 

5 I det europeiska integrationsnätverket ingår företrädare för nationella offentliga myndigheter 
från samtliga 28 länder, samt Island och Norge. Det främjar samarbetet mellan nationella, lokala 
och regionala enheter och andra nätverk på EU-nivå inom områden relaterade till integrationen 
av migranter. Det är en av åtgärderna i den handlingsplan om integration som genomförs av 
kommissionen och ersätter det tidigare nätverket av nationella kontaktpunkter för integration. 

6 Vi fick 32 svar: fyra från Belgien (Brysselregionen, den tyskspråkiga gemenskapen, regionen 
Flandern och regionen Vallonien), ett från var och en av de övriga 27 medlemsstaterna och ett 
från Norge. 

7 Vi fick 78 rapporter från de nationella revisionsorganen, men 34 av dem gällde 
integrationsaspekter som inte ingick i vårt område, såsom säkerhet och asyl, eller specifika 
aspekter av lokal finansiell förvaltning. 

8 Revisionsrättens särskilda rapport nr 6/2017 EU:s svar på flyktingkrisen: systemet med 
mottagningscentrum (hotspots) 

9 Revisionsrättens särskilda rapport nr 22/2012 Bidrar Europeiska fonden för integration och 
Europeiska flyktingfonden på ett ändamålsenligt sätt till integrationen av 
tredjelandsmedborgare? 

10 Revisionsrättens årsrapport om budgetgenomförandet för budgetåret 2015 (EUT 
2016/C 375/01) och Revisionsrättens årsrapport om budgetgenomförandet för budgetåret 2016 
(EUT C 322, 28.9.2017). 

11 Det europeiska migrationsnätverket tillhandahåller information om migration och asyl som 
underlag till beslutsfattandet i Europeiska unionen, https://ec.europa.eu/home-affairs/what-
we-do/networks/european_migration_network_en. 

12 Fördraget innebär att EU kan vidta ”åtgärder för att stimulera och stödja medlemsstaternas 
verksamhet för att främja integrationen av medborgare i tredjeland som är lagligen bosatta på 
deras territorium; dessa får dock inte omfatta någon harmonisering av medlemsstaternas lagar 
eller andra författningar”. Artikel 79.4 i EUF-fördraget (EUT C 326, 26.10.2012, s. 47-390). 

13 EGT 340, 10.11.1997, s. 1-144. 
14 Tammerforsprogrammet är Europeiska rådets (rättsliga och inrikes frågor) femårsprogram för 

politiken 1999–2004 som rådet enades om vid sitt möte den 15 och 16 oktober 1999. 

                                                      

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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15 Europaparlamentets resolution av den 14 mars 2013 om integrationen av invandrare, effekterna 

för arbetsmarknaden och den externa dimensionen av EU:s samordning av social trygghet. 
16 Slutsatser från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar om integration av 

tredjelandsmedborgare som lagligen vistas i EU av den 5 och 6 juni 2014. 
17 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och 

sociala kommittén och Regionkommittén Europeisk agenda för integration av 
tredjelandsmedborgare COM(2011) 455 final, och arbetsdokumentet från kommissionens 
avdelningar om EU-initiativ till stöd för integration av tredjelandsmedborgare, SEC(2011) 957 
final, båda 20.7.2011. 

18 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén och Regionkommittén om handlingsplanen för integration av 
tredjelandsmedborgare, 7.6.2016, COM(2016) 377 final. 

19 Generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet, Handbook on Integration for policy-makers 
and practitioners (handbok om integration för politiska beslutsfattare och praktiskt verksamma 
på området). Det finns tre upplagor: november 2004, maj 2007 och april 2010. 

20 https://ec.europa.eu/migrant-integration/home. 
21 Danmark tillämpar inte EU:s regler om migrations-, viserings- och asylpolitik. Irland och 

Storbritannien väljer från fall till fall om de ska anta dem eller inte. 
22 Se till exempel följande studier från det europeiska migrationsnätverket: Family Reunification of 

Third-Country Nationals in the EU plus Norway: National Practices (familjeåterföring för 
tredjelandsmedborgare i EU plus Norge: nationell praxis) från april 2017, Integration of 
beneficiaries of international/ humanitarian protection into the labour market: policies and good 
practices (integration på arbetsmarknaden av personer som är berättigade till 
internationellt/humanitärt skydd: politik och god praxis) från juli 2016, Migrant access to social 
security and healthcare: policies and practice (migranters tillträde till social trygghet och hälso- 
och sjukvård: politik och praxis) från juli 2014, Comparative Study of the Laws in the 27 EU 
Member States for Legal Immigration (jämförande studie av de 27 EU-medlemsstaternas lagar 
om laglig immigration) gjord av Europaparlamentet och IOM, från 2009, och rapporten från 
Migration Policy Group om Strategic developments on migrant integration policies in Europe 
(strategisk utveckling av politiken i Europa för migranters integration), Huddleston m.fl., 2016. 

23 Se kommissionens förslag till ett direktiv om normer för mottagande av personer som ansöker 
om internationellt skydd – COM(2016) 465 final, 13.7.2016, och Europaparlamentets briefing 
om asylsökandes sekundära förflyttningar inom EU:s asylsystem från oktober 2017. 

24 Årsrapporten om 2016 års verksamhet i fråga om Eurodacs centrala system, inbegripet dess 
tekniska funktionssätt och säkerhet i enlighet med artikel 40.1 i förordning (EU) nr 603/2013, 
maj 2017. 

25 Se till exempel i) Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om handlingsplanen för integration av 
tredjelandsmedborgare, 7.6.2016, COM(2016) 377 final och ii) OECD:s rapport Making 
Integration Work: Refugees and others in need of protection (att få integrationen att fungera: 
flyktingar och andra skyddsbehövande), 2016. 

26 En hotspot definierades som ett utsatt område vid EU:s yttre gräns som står inför ett 
oproportionerligt migrationstryck. Se revisionsrättens särskilda rapport nr 6/2017 EU:s svar på 
flyktingkrisen: systemet med mottagningscentrum (hotspots) 

 27 Behovet av att säkerställa en rättvis behandling av tredjelandsmedborgare anges i En gemensam 
agenda för integration, COM(2005) 389 final, 1.9.2005, Europeisk agenda för integration av 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/home
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tredjelandsmedborgare, COM(2011) 455 final, 20.7.2011 och i Tammerfors-slutsatserna 1999. 

28 Artiklarna 10 och 18 i EUF-fördraget. 
29 Närmare bestämt rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av 

principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung (EGT L 180, 
22–26) och rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän 
ram för likabehandling i arbetslivet (EUT L 303, s. 16–22). 

30 Se till exempel rapporterna från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om  1) 
tillämpning av direktiv 2003/109/EG om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning, 
COM(2011) 585 final, 29.9.2011, och 2) tillämpning av direktiv 2009/50/EG om villkor för 
tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning, COM(2014) 287 final, 
22.5.2014. 

31 Det europeiska migrationsnätverket, den årliga rapporten om migration och asyl 2016, 
25.4.2017, slutversion (s. 56). 

32 Särskild Eurobarometer 437 Discrimination in the EU in 2015 – Summary (diskriminering i EU 
2015 – sammanfattning), oktober 2015, gjord av TNS Opinion & Social på uppdrag av 
generaldirektoratet för rättsliga frågor och konsumentfrågor och samordnad av 
generaldirektoratet för kommunikation (enheten för strategi, gemensamma 
kommunikationsinsatser och Eurobarometer). 

33 Ordinarie Eurobarometer 87, Public opinion in the European Union (allmänna opinionen i 
Europeiska unionen), våren 2017, gjord av TNS Opinion & Social på uppdrag av 
generaldirektoratet för kommunikation. 

34 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av rådets 
direktiv 2000/43/EG och rådets direktiv 2000/78/EG, SWD(2014) 5 final, COM(2014) 2 final, 
17.1.2014. 

35 Europaparlamentets resolution av den 14 mars 2013 om integrationen av invandrare, effekterna 
för arbetsmarknaden och den externa dimensionen av EU:s samordning av social trygghet. 

36 Jean-Claude Juncker, En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och 
demokratisk förändring, politiska riktlinjer för nästa Europeiska kommission, öppningsanförande 
vid Europaparlamentets plenarsammanträde, Mot en ny migrationspolitik, 15 juli 2014. 

37 Kommissionens meddelande av den 13 maj 2015, En europeisk migrationsagenda, COM(2015) 
240 final. 

38 Stabilitets- och tillväxtpakten nämns i artiklarna 121, 126 och 136 i EUF-fördraget, och i protokoll 
nr 12 till detta fördrag. Pakten tillämpas genom sekundärlagstiftning i form av rådets förordning 
(EG) nr 1466/97 av den 7 juli 1997 om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna 
samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken (EGT L 209, 2.8.1997, s. 1) 
och rådets förordning (EG) nr 1467/97 av den 7 juli 1997 om påskyndande och förtydligande av 
tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott (EGT L 209, 2.8.1997, s. 6). 

39 För mer information om stabilitets- och tillväxtpakten, se European Economy institutional paper 
52 från kommissionens generaldirektoratet för ekonomi och finans Vade Mecum on the Stability 
growth Pact (handledning om stabilitets- och tillväxtpakten), ISSN 2443-8014, mars 2017. 

40 För mer information om flexibilitetsvillkoren, se kommissionens meddelande (COM)2015 12 
final Att på bästa sätt utnyttja flexibiliteten inom stabilitets- och tillväxtpaktens befintliga regler, 
12.1.2015, och den gemensamt överenskomna ståndpunkt om flexibilitet som Ekofinrådet har 
godkänt (februari 2016). 
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41 Se artikel 126.2 i EUF-fördraget, artiklarna 5.1 och 6.3 i förordning 1466/97 och artikel 2.1 i 

förordning 1467/97. 
42 Se den informerande noten från kommissionens generaldirektoratet för ekonomi och finans till 

ekonomiska och finansiella kommittén Orientation for the SGP treatment of refugee-related 
budgetary costs (anvisningar om paktens behandling av flyktingrelaterade budgetkostnader), 
Ares(2015) 4678008, 29.10.2015. 

43 Se de landspecifika rekommendationerna till respektive länder för 2016 och 2017. 
https://ec.europa.eu/info/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-
specific-recommendations/2016-european_en. 

44 Den europeiska planeringsterminen är en cykel för samordning av den ekonomiska politiken 
som löper från november till juli följande år. Dess mål är att säkerställa att medlemsstaternas 
individuella ansträngningar samordnas och fokuseras så att den önskade effekten på tillväxten 
uppnås. Kommissionen gör en ingående analys av ländernas ekonomiska och strukturella 
reformprogram och lämnar landspecifika rekommendationer för de kommande 12–18 
månaderna. Rådet diskuterar och antar formellt dessa rekommendationer, som godkänns av 
Europeiska rådet. Politiska råd ges följaktligen till medlemsstaterna innan de slutbehandlar sina 
nationella budgetar för det följande året. 

45 Från och med januari 2018. Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/2248 av den 
28 oktober 2015 om tagande i anspråk av flexibilitetsmekanismen för omedelbara 
budgetåtgärder inom ramen för den europeiska migrationsagendan (EUT L 318, 4.12.2015, s, 
36–37), Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2016/253 av den 25 november 2015 om 
utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för omedelbara budgetåtgärder för att hantera 
flyktingkrisen (EUT L 47, 24.2.2016, s. 6–7), Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 
2017/342 av den 14 december 2016 om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för finansiering 
av omedelbara budgetåtgärder för att hantera den pågående migrations-, flykting- och 
säkerhetskrisen (EUT L 50, 28.2.2017, s. 53–54), Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 
2018/8 av den 12 december 2017 om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för 
finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, 
flyktingströmmar och säkerhetshot innebär (EUT L 3, 6.1.2018, s. 5–6) och Europaparlamentets 
och rådets beslut (EU) 2018/51 av den 25 oktober 2017 om ianspråktagande av 
flexibilitetsmekanismen för finansiering av Europeiska fonden för hållbar utveckling (EUT L 7, 
12.1.2018, s. 37–38). 

46 Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/339 av den 14 december 2016 om utnyttjande 
av marginalen för oförutsedda utgifter under 2016, och Europaparlamentets och rådets beslut 
(EU) 2017/344 av den 14 december 2016 om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter 
under 2017. 

47 https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions. 
48 Slutsatser från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar om integration av 

tredjelandsmedborgare som lagligen vistas i EU, 15312/16, 9.12.2016. 
49 Verktyget för kartläggning av kompetens finns på: www.ec.europa.eu/migrantskills. 
50 Enligt rapporten från byrån för grundläggande rättigheter Together in the EU - Promoting the 

participation of migrants and their descendants (Tillsammans i EU – främja migranternas och 
deras barns delaktighet) från 2017, hade fem medlemsstater ingen nationell eller regional 
integrationspolitik i slutet av 2015. Två av dessa medlemsstater svarade senare i vår enkät att de 
hade utarbetat handlingsplaner. 

51 Se även rapporten från byrån för grundläggande rättigheter Together in the EU - Promoting the 
participation of migrants and their descendants (Tillsammans i EU – främja migranternas och 

https://ec.europa.eu/info/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-specific-recommendations/2016-european_en
https://ec.europa.eu/info/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-specific-recommendations/2016-european_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions
http://www.ec.europa.eu/migrantskills
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deras barns delaktighet) från 2017. 

52 Förklaring från europeiska ministerkonferensen om integration, Zaragoza, 15–16 april 2010, som 
godkändes av rådet (rättsliga och inrikes frågor), den 3–4 juni 2010. 

53 Se Eurostats rapport: Zaragoza pilot study - Indicators of immigrant integration (pilotstudie om 
Zaragoza – indikatorer för integration av immigranter), mars 2011 och den rapport som gjordes 
på uppdrag av generaldirektorat för migration och inrikes frågor: Using EU Indicators of 
Immigrant Integration (att använda EU:s indikatorer för integration av immigranter), mars 2013, 
Thomas Huddleston, Jan Niessen och Jasper Dag Tjaden. 

54 EU:s arbetskraftsundersökning (EU-LFS) och EU:s statistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU-
SILC). 

55 Det är uppföljningsrapporten till OECD:s rapport från 2015 Indicators of Immigrant Integration 
2015, Settling In (indikatorer för integration av immigranter 2015, att bosätta sig) som finns på 
http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264234024-en. 

56 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1851 av den 14 juni 2016 om antagande av 
programmet med ad hoc-moduler för åren 2019, 2020 och 2021 för den 
arbetskraftsundersökning som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 577/98 (EUT L 284, 
20.10.2016, s. 1–4). 

57 Kommissionens förordning (EU) 220/2010 av den 16 mars 2010 om antagande av programmet 
med ad hoc-moduler för åren 2013–2015 för den arbetskraftsundersökning som föreskrivs i 
rådets förordning (EG) nr 577/98 (EUT L 67, 17.3.2010, s. 1–3). 

58 MIPEX är ett EU-projekt som medfinansieras av Amif och tagits fram av Barcelona Centre for 
International Affairs och Migration Policy Group. Det utvärderar ländernas förmåga att erbjuda 
migranter rörlighet på arbetsmarknaden, familjeåterförening, utbildning, politiskt deltagande, 
permanent uppehållstillstånd, möjlighet till medborgarskap, hälsovård och 
antidiskrimineringspolitik. Det sammanställer 167 policyindikatorer. Ytterligare information: 
http://mipex.eu/. 

59 EU-agendan för städer lanserades i maj 2016 och främjar samarbete mellan medlemsstater, 
städer, Europeiska kommissionen och andra aktörer för att förverkliga städernas hela potential 
och bidrag. Avsikten med agendan är att få fram konkreta idéer på ämnen för EU-lagstiftning, 
finansiering och kunskapsutbyte. Den består av tolv prioriterade teman, varav ett är inkludering 
av migranter och flyktingar. Det temat analyseras av partnerskapet om migration och 
integration av flyktingar där städer, medlemsstater och europeiska institutioner ingår. Temat är 
inriktat på integrationen på medellång och lång sikt av migranter och flyktingar kopplad till 
mottagandet och samverkan med lokalsamhället, bostäder, arbete, utbildning och den 
övergripande frågan om sårbara grupper. Samordnare är Amsterdams stad och kommissionens 
generaldirektorat för migration och inrikes frågor (som medsamordnare). 

60 Se åtgärd 7 (mot mer evidensbaserad integrationspolitik i städer: fastställande av en agenda, 
kartläggning av jämförbara indikatorer och utarbetande av en verktygslåda för spridning av god 
praxis) i den handlingsplan om partnerskap för inkludering av migranter och flyktingar som finns 
på webbplatsen https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-
action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees. 

61 Artikel 57 i förordning (EU) nr 514/2014. 
62 Siffrorna bygger på den rapport om genomförandet av Amif 2017 som medlemsstaterna 

överlämnade i mars 2018. Den 4 april 2018 var rapporten om genomförandet i Grekland 2017 
inte tillgänglig. Siffrorna har ännu inte godkänts av kommissionen. 

http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264234024-en
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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63 I beräkningen ingår inte två nationella program där värdena för rapportering av måluppfyllelse 

ansågs vara avvikande eftersom de var tio gånger så höga som de fastställda målen. 
64 Bilaga I till förordning (EU) nr 1304/2013 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 470-486). 
65 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella regler för unionens 

allmänna budget och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) 
nr 2012/2002, (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, 
(EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013, (EU) nr 1307/2013, (EU) nr 1308/2013, (EU) 
nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och (EU) nr 652/2014 
samt Europaparlamentets och rådets beslut nr 541/2014/EU. COM(2016) 605 final, 14.9.2016. 

66 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1997 av den 15 november 2016 (EUT L 308, 
16.11.2016, s. 5–7). 

67 Femte skälet i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1255/2014 av den 17 juli 2014 om 
komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för 
europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt genom fastställande av innehållet i de årliga 
och slutliga genomföranderapporterna, inbegripet förteckningen över gemensamma indikatorer 
(EUT L 337, 25.11.2014, s. 46–50). 

68 Se ruta 8.3 i revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2016. 
69 Artikel 14.2 e i förordning (EU) nr 514/2014 om allmänna bestämmelser för asyl-, migrations- 

och integrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, 
förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering. 

70 Artikel 15.1 b och artikel 96.6 a i förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
och Europeiska havs- och fiskerifonden och om fastställande av allmänna bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och 
Europeiska havs- och fiskerifonden. 

71 Revisionsrättens särskilda rapport nr 22/2012 Bidrar Europeiska fonden för integration och 
Europeiska flyktingfonden på ett ändamålsenligt sätt till integrationen av 
tredjelandsmedborgare? 

72 Support to asylum seekers under the ESF and the FEAD (stöd till asylsökande inom ESF och Fead) 
och Synergies between the AMIF and other EU funding instruments in relation to reception and 
integration of asylum seekers and other migrants (synergier mellan Amif och EU:s andra 
finansieringsinstrument när det gäller mottagandet och integrationen av asylsökande och andra 
migranter), 2015. 

73 Till exempel den informationsdag som anordnades av GD Migration och inrikes frågor den 29 
mars 2017 för medlemsstater och aktörer på regional och lokal nivå. 

74 Kommissionen upprättade exempelvis ESF:s transnationella tematiska nätverk om migranter på 
webbplatsen https://ec.europa.eu/esf/transnationality/forums/migrants. 

75 Toolkit on the Use of EU Funds for the Integration of People with a Migrant Background 
(verktygslåda om användningen av EU-fonder för integration av personen med 
migrantbakgrund), generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, januari 2018. Finns på 
webbplatsen 
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 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/207 av den 3 oktober 2016 om den 
gemensamma övervaknings- och utvärderingsram som föreskrivs i förordning (EU) nr 514/2014 

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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(EUT L 33, 8.2.2017, s. 1) 

77 Europeiska unionens råd, rådets slutsatser om Synergier och förenkling av 
sammanhållningspolitiken efter 2020, 657/17, som antogs vid det 3575:e mötet i rådet 
(allmänna frågor) den 15 november 2017. 

78 Bland annat Belgien, där tre regioner angav att de hade ett samordningsorgan och en att den 
inte hade det. 

79 Beräkningen bygger på kommissionens information om utnämning av myndigheter och 
motsvarande förmedlande organ. Vi tog endast med de EU-fonder som medlemsstaterna 
uppgav att de använde och utgick från att alla tillgängliga program innehåller relevanta åtgärder. 

80 Se punkt 6.76 (rekommendation 1) i revisionsrättens årsrapport om budgetgenomförandet för 
budgetåret 2015 och punkt 6.41 (rekommendation 3) i revisionsrättens årsrapport om 
budgetgenomförandet för budgetåret 2016. 

81 Se till exempel kommissionens slutrapport om efterhandsutvärderingen av programmen inom 
Sammanhållningspolitiken 2007–2013, inriktad på Eruf, ESF och Sammanhållningsfonden (Ex 
post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007-2013, focusing on the ERDF, the ESF and 
the CF) från augusti 2016 och Slutsatser och rekommendationer från högnivågruppen för 
förenkling för tiden efter 2020, från juli 2017. 

82 Se åtgärd 4 (Improving access for cities to EU integration funding [ge städer bättre tillgång till 
EU-finansiering för integration]) i den handlingsplan med partnerskap för inkludering av 
migranter och flyktingar som finns i agendan för städer på webbplatsen 
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-
partnership-inclusion-migrants-and-refugees. 

83 Det europeiska migrationsnätverket, Asylum and Migration, Glossary 3.0 (asyl och migration, 
ordförklaringar 3.0), oktober 2014. 

84 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Thematic_glossaries. 
85 Genèvekonventionen om flyktingars rättsliga ställning undertecknad i Genève den 28 juli 1951, 

ändrad genom New York-protokollet av den 31 januari 1967. 

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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