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Revisorerne peger på udfordringer i forbindelse med 
integration af migranter i EU  

Den Europæiske Revisionsret har peget på en række udfordringer i forbindelse med 
integrationen af migranter fra lande uden for EU, hvor der er behov for yderligere handling fra 
EU's side. Udfordringerne er angivet i et nyt briefingpapir om EU's indsats for at støtte 
integrationen af dem, der bor legalt i EU, men ikke har unionsborgerskab, såsom mennesker, 
der migrerer på grund af beskæftigelse, familiesammenføring eller forskning, samt 
asylansøgere og flygtninge. Briefingpapiret omfatter ikke personer, der opholder sig illegalt i 
EU.  

"Den langsigtede virkning af den nylige tilstrømning af migranter vil afhænge af, hvor godt de 
integreres i samfundet. Vi har peget på syv udfordringer i forbindelse med deres integration, som 
medlemsstaterne og EU skal håndtere," siger Iliana Ivanova, det medlem af Den Europæiske 
Revisionsret, der er ansvarligt for briefingpapiret.  

Integration af migranter er hovedsagelig medlemsstaternes ansvar, men EU spiller en vigtig rolle 
ved at yde støtte og incitamenter. EU har fremmet udvekslingen af god praksis og har også ydet 
finansiering og hjælp til udvikling af migrations- og antidiskriminationspolitikker. 

De vigtigste udfordringer i forbindelse med integrationen er ifølge revisorerne: 

Forsinkelser - Jo tidligere integrationen indledes, jo større er sandsynligheden for, at den lykkes. 
De regler, der finder anvendelse på migranter, er imidlertid ikke de samme i alle 
medlemsstaterne, hvilket medfører, at migranter flytter mellem landene, og indledningen af 
integrationsprocessen forsinkes. Desuden tager det nogle gange lang tid at behandle 
ansøgningerne.  

Antidiskrimination - På trods af at EU-lovgivningen fremmer lige rettigheder og 
antidiskrimination, er immigration af mennesker fra lande uden for EU stadig et spørgsmål, der 
vækker negative følelser hos mange europæere. Dette har en negativ virkning på integrationen af 
migranter i nogle medlemsstater.  
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Finansiering - Adskillige EU-fonde kan finansiere integrationsforanstaltninger, men der er ikke 
kendskab til det samlede beløb, der anvendes. Siden 2015 har EU mobiliseret over 
5 milliarder euro i yderligere finansiering for at håndtere stigningen i migrantstrømmene, hvoraf 
over 100 millioner euro blev tildelt integration. I 2017 erklærede medlemsstaterne, at de for at 
integrere migranter havde behov for yderligere ca. 450 millioner euro fra Asyl-, Migrations- og 
Integrationsfonden. Integrationspolitikker bør baseres på en grundig behovsvurdering og tildeles 
tilstrækkelig finansiering, siger revisorerne.  

Manglende engagement - Europa-Kommissionen udviklede i 2016 en handlingsplan med 52 
foranstaltninger på EU-plan. 23 foranstaltninger var ikke gennemført pr. december 2017. Hertil 
kommer, at medlemsstaterne også opfordres til at udvikle særlige foranstaltninger med henblik 
på at tackle visse områder, men Kommissionen overvåger ikke disse foranstaltninger. Den 
effektive gennemførelse af handlingsplanens foranstaltninger afhænger af medlemsstaternes 
engagement. 

Ufuldstændige politikker - De fleste medlemsstater har indført integrationspolitikker inden for 
forskellige politiske rammer. Men politikkerne adresserer ikke systematisk alle migrantgrupper 
og tackler ikke altid alle integrationsområder. Integrationspolitikkerne bør udgøre en omfattende 
ramme til støtte for alle migranter på tværs af alle relevante politikområder.  

Manglende overvågning - De fleste medlemsstater har ikke et fuldstændigt overblik over antallet 
af støttede migranter eller over de beløb, der bruges på integrationsforanstaltninger. På nationalt 
plan er der forskellige svagheder i overvågningen. Kommissionen foreslår på nuværende 
tidspunkt, at der oprettes særlige indikatorer, som kan lette udviklingen af evidensbaseret 
politikudformning.  

Kompleksitet - Forskellige EU-fonde kan finansiere den samme foranstaltningstype for den 
samme målgruppe. Der er mere end 400 forskellige enheder involveret i forvaltningen af 
foranstaltninger i forbindelse med integration af migranter i medlemsstaterne. I de fleste 
medlemsstater findes der et koordineringsorgan, men der er svagheder i de indførte 
koordineringsmekanismer.  

Det vil kræve en effektiv, koordineret indsats fra alle de involverede parter, både på EU-plan og 
på nationalt og regionalt plan, at løfte disse udfordringer. 

Bemærkninger til redaktører 

Mere end 21 millioner mennesker uden unionsborgerskab bor lovligt på EU's område. Ca. 4 % af 
EU's befolkning er migranter fra lande uden for EU. Hvert år bliver nogle af dem unionsborgere. I 
perioden 2013-2016 fik ca. 3,2 millioner migranter fra lande uden for EU statsborgerskab i en EU-
medlemsstat. Når andengenerationsindvandrere medregnes, har omkring 18 % af EU's befolkning 
en indvandrerbaggrund. 

Revisionsrettens briefingpapir "The integration of migrants from outside the EU" kan fås på 
engelsk på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu). 

En videofilmet erklæring af professionel kvalitet fra Iliana Ivanova, medlem af Revisionsretten, 
kan ses på Revisionsrettens YouTubekanal (EUauditors). 
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