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Curtea identifică o serie de provocări legate de integrarea 
migranților în UE  

Curtea de Conturi Europeană a identificat un număr de provocări legate de integrarea în 
societate a migranților din afara UE, în aceste domenii fiind necesare acțiuni suplimentare din 
partea UE. Aceste provocări sunt prezentate într-un nou document de informare privind 
acțiunile UE de sprijinire a integrării persoanelor care trăiesc în mod legal în UE, dar care nu 
dețin cetățenia UE, cum sunt persoanele care migrează în scopuri de ocupare a unui loc de 
muncă, de reîntregire a familiei sau de cercetare, solicitanții de azil și refugiații. Documentul de 
informare nu se referă la persoanele care locuiesc ilegal în UE.  

„Impactul pe termen lung al afluxului recent de migranți va depinde de cât de bine sunt aceștia 
integrați în societatea europeană. Curtea a identificat șapte provocări legate de integrarea 
acestora, care trebuie abordate de statele membre și de UE,” a declarat doamna Iliana Ivanova, 
membra Curții de Conturi Europene responsabilă de documentul de informare.  

Responsabilitatea privind integrarea migranților revine în principal statelor membre, dar UE 
joacă, la rândul ei, un rol important prin acordarea de sprijin și de stimulente. Pe lângă faptul că 
promovează schimbul de bune practici, UE oferă totodată finanțare și contribuie la dezvoltarea 
politicilor privind migrația și combaterea discriminării. 

Curtea a identificat următoarele provocări principale legate de integrare: 

Întârzierile – Cu cât integrarea începe mai devreme, cu atât este mai probabil ca aceasta să aibă 
succes. Normele care se aplică migranților nu sunt însă aceleași în toate statele membre, acesta 
fiind un factor care îi determină pe migranți să se deplaseze dintr-o țară în alta și care întârzie 
astfel începerea procesului de integrare. În plus, procesarea cererilor necesită uneori o perioadă 
lungă de timp.  

Discriminarea – În pofida faptului că legislația UE promovează egalitatea în drepturi și 
nediscriminarea, imigrația persoanelor din afara UE continuă să trezească sentimente negative 
pentru mulți europeni. În unele state membre, acest lucru are un impact negativ asupra integrării 
migranților.  
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Finanțarea – Măsurile de integrare pot fi finanțate prin intermediul mai multor fonduri ale UE, 
dar suma totală cheltuită în acest scop nu este cunoscută. Începând cu 2015, UE a mobilizat 
fonduri suplimentare de peste 5 miliarde de euro pentru a face față creșterii fluxurilor de 
migrație, din care peste 100 de milioane de euro au fost alocați pentru integrare. În 2017, statele 
membre au declarat că, pentru a-i putea integra pe migranți, aveau nevoie de resurse 
suplimentare în cuantum de aproximativ 450 de milioane de euro din Fondul pentru azil, migrație 
și integrare. Curtea consideră că politicile de integrare ar trebui să fie bazate pe o evaluare 
temeinică a necesităților și să fie finanțate în mod adecvat.  

Lipsa angajamentului – În 2016, Comisia Europeană a elaborat un plan de acțiune cu 52 de 
măsuri la nivelul UE. În luna decembrie 2017, 23 de acțiuni nu erau încă finalizate. În plus, statele 
membre sunt totodată încurajate să elaboreze măsuri specifice pentru a aborda anumite 
domenii, dar Comisia nu monitorizează aceste măsuri. Implementarea eficace a măsurilor din 
planul de acțiune depinde de angajamentul statelor membre. 

Politici incomplete – Majoritatea statelor membre dispun de politici de integrare instituite în 
cadrul diferitor cadre de politică. Aceste măsuri nu vizează însă în mod sistematic toate grupurile 
de migranți și nu abordează întotdeauna toate domeniile de integrare. Politicile de integrare ar 
trebui să ofere un cadru cuprinzător pentru sprijinirea tuturor migranților în toate domeniile de 
politică relevante.  

Lipsa monitorizării – Majoritatea statelor membre nu au o imagine de ansamblu completă asupra 
numărului de migranți sprijiniți și nici asupra sumelor cheltuite pentru măsuri de integrare. La 
nivel național, există diverse deficiențe legate de monitorizare. Comisia propune în prezent 
crearea unor indicatori specifici, care ar putea facilita elaborarea unor politici bazate pe date 
concrete.  

Complexitatea – Același tip de acțiune pentru același grup-țintă poate fi finanțat din diferite 
fonduri ale UE. Există peste 400 de entități diferite implicate în gestionarea măsurilor vizând 
integrarea migranților în statele membre. Majoritatea statelor membre dispun de un organism de 
coordonare, însă există deficiențe în ceea ce privește mecanismele de coordonare existente.  

Pentru a răspunde acestor provocări, vor fi necesare eforturi eficace și coordonate din partea 
tuturor celor implicați, atât la nivelul UE, cât și la nivel național și regional. 

Note către editori 

Există peste 21 de milioane de persoane care își au reședința legală pe teritoriul UE, fără a fi însă 
cetățeni ai UE. Aproximativ 4 % din populația UE este constituită din migranți din afara UE. În 
fiecare an, o parte dintre aceștia devin resortisanți ai UE. În perioada 2013-2016, aproximativ 
3,2 milioane de migranți din afara UE au dobândit cetățenia unui stat membru al UE. Luând în 
considerare migranții de a doua generație, aproximativ 18 % din populația care își are reședința 
în UE este constituită din persoane provenite dintr-un context de migrație. 

Documentul de informare elaborat de Curte și intitulat „Integrarea migranților din afara UE” este 
disponibil pe site-ul Curții (eca.europa.eu) în limba engleză. 

O declarație video (la calitate de difuzare) a doamnei Iliana Ivanova, membră a Curții de conturi 
Europene, este disponibilă pe canalul YouTube al Curții (EUauditorsECA). 
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