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Kontrolerzy wskazują wyzwania związane z integracją 
migrantów w UE  

Europejski Trybunał Obrachunkowy zidentyfikował szereg wyzwań związanych z integracją 
społeczną migrantów pochodzących z krajów spoza Unii Europejskiej, w przypadku których to 
wyzwań Unia musi podjąć dodatkowe działania. Wyzwania te przedstawiono w nowym 
dokumencie analitycznym dotyczącym unijnych działań na rzecz wsparcia integracji osób 
mieszkających legalnie w UE, lecz nieposiadających obywatelstwa Unii. Grupa ta obejmuje 
osoby emigrujące w poszukiwaniu zatrudnienia, w związku z łączeniem rodzin lub w celu 
prowadzenia badań naukowych, a także osoby ubiegające się o azyl i uchodźców. 
W dokumencie analitycznym nie uwzględniono osób przebywających w UE nielegalnie.  

– Długofalowe skutki niedawnego napływu migrantów będą zależały od tego, na ile zintegrują się 
oni ze społeczeństwem europejskim. Trybunał wskazał siedem wyzwań związanych z ich 
integracją, którym państwa członkowskie i UE muszą stawić czoła – poinformowała Iliana 
Ivanova, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialna za ten dokument 
analityczny.  

Odpowiedzialność za integrację migrantów spoczywa wprawdzie w głównej mierze na państwach 
członkowskich, lecz UE również odgrywa ważną rolę, udzielając wsparcia i tworząc zachęty. Poza 
propagowaniem wymiany dobrych praktyk Unia przyznaje dofinansowanie oraz pomaga 
w opracowywaniu polityk migracyjnych i antydyskryminacyjnych. 

Główne wyzwania związane z integracją, które wskazali kontrolerzy, są następujące: 

Opóźnienia – im wcześniej rozpocznie się integracja, tym większe szanse na jej powodzenie. 
Przepisy mające zastosowanie do migrantów nie są jednak takie same we wszystkich państwach 
członkowskich, co sprawia, że migranci przemieszczają się między państwami, w związku z czym 
proces integracji rozpoczyna się z opóźnieniem. Co więcej, rozpatrywanie wniosków jest niekiedy 
bardzo czasochłonne.  

Dyskryminacja – w przepisach UE przewidziano co prawda równe prawa i zapobieganie 
dyskryminacji, lecz kwestia imigracji osób spoza UE wciąż budzi negatywne emocje u wielu 
Europejczyków. W niektórych państwach członkowskich utrudnia to integrację migrantów.  
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Finansowanie – działania na rzecz integracji są finansowane w ramach kilku funduszy UE, lecz 
całkowita kwota wydatkowana na ten cel pozostaje nieznana. Aby sprostać wzrostowi 
przepływów migracyjnych, począwszy od 2015 r. UE uruchomiła dodatkowe środki w kwocie 
ponad 5 mld euro, z czego ponad 100 mln euro przeznaczono na integrację. W 2017 r. państwa 
członkowskie oświadczyły, że w celu integracji migrantów potrzebują dodatkowych środków 
w wysokości około 450 mln euro z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Kontrolerzy są zdania, że 
polityki integracyjne powinny opierać się na solidnej ocenie potrzeb i że na ich realizację należy 
przeznaczyć środki w odpowiedniej kwocie.  

Brak zaangażowania – w 2016 r. Komisja Europejska opracowała plan działania, w którym 
wyszczególniła 52 działania na poziomie UE. Według stanu na grudzień 2017 r. 23 z tych działań 
nie zostały ukończone. Ponadto państwa członkowskie zachęca się do opracowywania 
szczegółowych działań służących rozwiązaniu konkretnych problemów, lecz Komisja nie 
monitoruje ich wdrażania. Skuteczna realizacja planu działania zależy od zaangażowania ze strony 
państw członkowskich. 

Niekompletne polityki – w przypadku większości państw członkowskich polityki integracyjne 
stanowią element różnych obszarów polityki. W politykach tych nie uwzględniono jednak 
w sposób systematyczny wszystkich grup migrantów i nie zawsze brano pod uwagę wszystkie 
obszary integracji. Polityki integracyjne powinny mieć kompleksowy charakter, tak aby wspierać 
wszystkich migrantów we wszystkich stosownych obszarach polityki.  

Brak monitorowania – większość państw członkowskich nie posiada pełnych informacji na temat 
liczby migrantów otrzymujących wsparcie ani na temat kwoty przyznanej na działania na rzecz 
integracji. Na szczeblu krajowym występuje wiele niedociągnięć w monitorowaniu. Komisja 
proponuje obecnie, by przyjąć specjalne wskaźniki, które mogą ułatwić kształtowanie polityki 
w oparciu o dane gromadzone na potrzeby tych wskaźników.  

Złożoność – tego samego rodzaju działania skierowane do tej samej grupy docelowej można 
finansować z różnych funduszy UE. W zarządzanie działaniami na rzecz integracji migrantów 
w państwach członkowskich zaangażowanych jest ponad 400 różnych podmiotów. W większości 
państw członkowskich powołano co prawda organy koordynacyjne, lecz w mechanizmach 
koordynacji wciąż występują uchybienia.  

Sprostanie tym wyzwaniom wymagało będzie skutecznych i skoordynowanych działań ze strony 
wszystkich zaangażowanych podmiotów – na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym. 

Informacje dla redaktorów 

Liczba osób, które przebywają legalnie na terenie UE, lecz nie posiadają unijnego obywatelstwa, 
przekracza 21 milionów. Migranci spoza UE stanowią około 4% ludności UE. Co roku część z nich 
otrzymuje obywatelstwo unijne. W latach 2013–2016 około 3,2 mln migrantów spoza UE 
otrzymało obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii. Jeśli uwzględnić migrantów 
drugiego pokolenia, około 18% ludności zamieszkującej UE pochodzi ze środowisk migracyjnych. 

Dokument analityczny Trybunału zatytułowany „The integration of migrants from outside the EU” 
[Integracja migrantów spoza UE] jest dostępny na stronie internetowej Trybunału 
(eca.europa.eu) w języku angielskim. 
 
Nagranie (w jakości emisyjnej) wypowiedzi członek Trybunału Iliany Ivanovej jest dostępne na 
kanale YouTube Trybunału (EUauditors). 

 

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

