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A számvevők rámutatnak, hogy milyen nehézségek
hátráltatják a migránsok integrációját az Unióban
Az Európai Számvevőszék egy sor olyan kihívást azonosított az Unión kívülről érkezett
migránsok társadalmi integrációjával kapcsolatban, ahol további uniós intézkedésekre van
szükség. Ezeket a kihívásokat újonnan közzétett tájékoztatónk mutatja be, amely az Unióban
jogszerűen, uniós állampolgárság nélkül élő személyek, mint pl. a munkavállalási,
családegyesítési vagy kutatási célból érkezők, illetve a menedékkérők és menekültek
integrációjának támogatására irányuló uniós intézkedésekről szól. A dokumentum nem
foglalkozik az Unióban jogszerűtlenül tartózkodó személyekkel.
„A migránsok beáramlásának hosszú távú hatása attól függ majd, hogy milyen mértékben sikerül
beilleszkedésük az európai társadalomba. Integrációjukra vonatkozóan hét, a tagállamok és az
Unió által kezelendő kihívásra mutattunk rá – nyilatkozta Iliana Ivanova, a tájékoztatóért felelős
számvevőszéki tag.
Bár a migránsok integrációja főként a tagállamok felelőssége, támogatás és ösztönzés nyújtásával
az Unió is fontos szerepet játszik A bevált gyakorlatok megosztásának ösztönzésén túl az Unió
finanszírozást és segítséget is nyújt a migrációs és diszkriminációellenes szakpolitikák
kidolgozásához.
A számvevők által feltárt főbb integrációs kihívások a következők:
Elhúzódó ügyintézés: minél korábban kezdődik meg az integráció, annál valószínűbb, hogy
sikeres is lesz. A migránsokra alkalmazandó szabályok azonban tagállamonként eltérnek, ami az
országok közötti mozgásra ösztönzi a migránsokat, s ezzel késlelteti az integrációs folyamat
megkezdését. Ezenkívül néha a kérelmek feldolgozása is sokáig húzódik.
Hátrányos megkülönböztetés: az egyenlőséget és a megkülönböztetésmentességet előmozdító
uniós jogszabályok ellenére az Unión kívülről érkezett bevándorlók továbbra is ellenérzést
váltanak ki számos európai polgárban. Egyes tagállamokban ez hátráltatja a migránsok
integrációját.
Finanszírozás: az integrációs intézkedések számos uniós alapból kaphatnak finanszírozást, de a
teljes ráfordítás összege nem ismert. 2015 óta az Unió 5 milliárd euró kiegészítő finanszírozást
E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által közzétett tájékoztatóról.
A tájékoztató teljes szövege itt tölthető le: www.eca.europa.eu.
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nyújtott a megnövekedett mértékű migráció kezelésére, amelyből 100 millió eurót az integráció
céljára különítettek el. 2017-ben a tagállamok kijelentették, hogy a migránsok integrációjához
körülbelül 450 millió eurónyi többletforrásra van szükségük a Menekültügyi, Migrációs és
Integrációs Alapból. A számvevők szerint az integrációs politikáknak a szükségletek megbízható és
átfogó értékelésén kell alapulniuk.
Az elkötelezettség hiánya: 2016-ban az Európai Bizottság egy 52 uniós szintű intézkedésből álló
cselekvési tervet dolgozott ki. Ezek közül 2017 decemberéig 23 cselekvés nem fejeződött be.
Ezenkívül a tagállamokat bizonyos területeket érintő egyedi intézkedések kidolgozására
ösztönzik, de a Bizottság ezekre az intézkedésekre nézve nem végez monitoringot. A cselekvési
terv eredményes végrehajtása a tagállamok elkötelezettségétől függ.
Hiányos politikák: a tagállamok többsége különböző szakpolitikai kereteken belül már
rendelkezik integrációs politikával, de ezek nem mindig foglalkoznak szisztematikusan a
migránsok összes csoportjával és az integráció valamennyi területével. Az integrációs
szakpolitikáknak átfogó keretet kell nyújtaniuk a migránsok valamennyi szakpolitikai terület
keretében történő támogatásához.
A monitoring hiánya: a legtöbb tagállam nem rendelkezik teljes áttekintéssel a támogatásban
részesült migránsok számáról és/vagy az integrációs intézkedésekre fordított összegekről.
Tagállami szinten különböző hiányosságok figyelhetők megint a monitoring terén. A Bizottság
jelenleg külön mutatók létrehozását javasolja, ami elősegítheti a tényeken alapuló szakpolitikai
döntéshozatalt.
Összetettség: egy adott célcsoportra irányuló intézkedéstípus több uniós alapból is részesülhet
finanszírozásban. A tagállamokban több mint 400 különböző szervezet vesz részt a migránsok
integrációját célzó intézkedések irányításában. A legtöbb tagállam rendelkezik koordinációs
testülettel, de az alkalmazott koordinációs mechanizmusokban hiányosságok figyelhetők meg.
Ezek kezelése eredményes és koordinált erőfeszítéseket kíván meg minden érintett részéről,
uniós, nemzeti és regionális szinten egyaránt.

A szerkesztők figyelmébe
Jelenleg több mint 21 millió uniós állampolgárság nélküli személy tartózkodik jogszerűen az
Európai Unió területén. Az Unió lakosságának körülbelül 4%-a az Unión kívülről érkezett migráns,
és minden évben uniós állampolgárságot szerez egy részük. A 2013 és 2016 közötti időszakban
körülbelül 3,2 millió unión kívülről érkezett migráns szerezte meg az Unió valamely tagállamának
állampolgárságát. A második generációs migránsokat is figyelembe véve az Unió lakosságának
körülbelül 18%-a migráns hátterű.
„Az Unión kívülről érkezett migránsok integrációja“ című számvevőszéki tájékoztató jelenleg
angol nyelven érhető el a Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu).
Iliana Ivanova számvevőszéki tag sugározható minőségű videónyilatkozata megtekinthető a
Számvevőszék YouTube csatornáján (EUauditors).
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