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Сметната палата посочва предизвикателствата пред 
интеграцията на мигранти в ЕС  

Европейската сметна палата установи редица предизвикателства пред интеграцията на 
мигранти от трети страни в европейското общество, които налагат предприемане на по-
нататъшни действия от страна на ЕС. Тези предизвикателства са описани в нов 
информационно-аналитичен документ относно дейностите на ЕС за подпомагане на 
интеграцията на лицата, които законно пребивават в ЕС, но не са граждани на държава 
членка на Съюза. Причините за миграция могат да бъдат търсене на работа, събиране на 
семейството, изследователска дейност, както и търсещи убежище лица и бежанци. 
Документът не разглежда въпроса с лицата, пребиваващи незаконно в ЕС.  

Дългосрочното въздействие на скорошния приток от мигранти ще зависи от това 
доколко добре те са интегрирани в европейското общество. Ние установихме седем 
предизвикателства пред тяхната интеграция, които следва да се вземат предвид от 
държавите членки на ЕС“ посочи Илиана Иванова, членът на Европейската сметна палата, 
отговорен за изготвянето на информационно-аналитичния документ.  

Въпреки че интеграцията на мигранти е главно отговорност на държавите членки, ЕС играе 
важна роля за осигуряване на подкрепа и стимули. Освен насърчаване на обмена на добри 
практики ЕС осигурява финансиране и подкрепя разработването на антидискриминационна 
и миграционна политика. 

Основните предизвикателства, установени от одиторите, са: 

Забавяне — Kолкото по-рано стартира процесът на интеграция, толкова по-вероятно е той 
да се увенчае с успех. Правилата, които се прилагат за мигрантите, обаче не са едни и същи 
в различните държави членки, а това е фактор, който кара мигрантите да се придвижват от 
една страна в друга и забавя началото на процеса на интеграция. В допълнение, срокът за 
обработване на заявленията понякога е дълъг.  

http://www.eca.europa.eu/bg
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Дискриминация — Въпреки че законодателството на ЕС насърчава равните права 
и недискриминацията, имиграцията от лица от страни извън ЕС продължава да поражда 
отрицателни чувства в много граждани на Съюза. В някои държави членки това оказва 
отрицателно въздействие върху интеграцията на мигранти.  

Финансиране — Различни фондове на ЕС могат да финансират мерки за интеграция, но 
общият размер на изразходваните средства остава неизвестен. От 2015 г. ЕС е мобилизирал 
над 5 млрд. евро допълнителни финансови средства за справяне с увеличаването на 
миграционния поток. От тях над 100 млн. евро са насочени за интеграция. През 2017 г. 
държавите членки декларират, че за да интегрират мигрантите, се нуждаят от 
допълнителни средства в размер на около 450 млн. евро от Фонд „Убежище, миграция 
и интеграция“. Одиторите посочват, че интеграционните политики следва да се основават 
на солидна оценка на нуждите и да се финансират по подходящ начин.  

Липса на ангажираност — През 2016 г. Европейската комисия е изготвила план за действие 
с 52 мерки на ниво ЕС. Към декември 2017 г. 23 от действията продължават да се 
изпълняват. Освен това държавите членки се насърчават да разработят и специфични 
мерки в някои области, но Комисията не извършва мониторинг на тяхното прилагане. 
Ефективното изпълнение на мерките от плана за действие зависи от ангажираността на 
всяка държава членка. 

Липса на всеобхватна политика — По-голямата част от държавите членки са въвели 
политики за интеграция в контекста на различни рамки на политика. Тези рамки обаче 
невинаги обхващат всички групи от мигранти и невинаги разглеждат всички области на 
интеграция. Интеграционните политики следва да осигуряват всеобхватна рамка за 
подкрепа на всички мигранти във всички приложими области на политика.  

Липса на мониторинг — Повечето държави членки нямат пълна представа за броя на 
подпомогнатите мигранти или за сумите, използвани за интеграционни мерки. На 
национално ниво съществуват различни слабости по отношение на мониторинга. 
Понастоящем Комисията предлага създаването на специални показатели, които могат да 
улеснят разработването на политики, основани на факти.  

Сложност — Възможно е различни фондове на ЕС да финансират един и същи тип действие 
за една и съща целева група. Съществуват повече от 400 различни организации, които 
участват в управлението на мерките за интеграция на мигрантите в държавите членки. 
Повечето държави членки имат координационен орган, но съществуват слабости 
в прилаганите координационни механизми.  

Преодоляването на тези предизвикателства изисква полагането на ефективни 
и координирани действия от страна на участващите заинтересовани страни както на ниво 
ЕС, така и на национално и регионално ниво. 

Бележки към редакторите 

В ЕС има над 21 милиона души, които законно пребивават на неговата територия и не 
притежават гражданството на някоя от държавите членки на Съюза. Около 4 % от 
населението на ЕС се състои от мигранти от страни извън ЕС. Всяка година някои от тях 
стават граждани на ЕС. В периода 2013—2016 г. около 3,2 милиона мигранти от страни 
извън ЕС придобиват гражданство на държава членка на Съюза. Като се вземе предвид 
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второто поколение мигранти, около 18 % от населението, живеещо в ЕС, е с мигрантски 
произход. 

Информационно-аналитичният документ на ЕСП „Интеграция на мигрантите от страни 
извън ЕС“ е публикуван на английски език на уебсайта на ЕСП (eca.europa.eu). 

Видеоматериал с качество за излъчване на изявлението на члена на ЕСП Илиана Иванова е 
на разположение в канала на ЕСП в YouTube (EUauditors). 

 

http://www.eca.europa.eu/bg
https://youtu.be/9A1Da6G7Pps

