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Revisorer identifierar utmaningar när det gäller integration 
av migranter i EU  

Europeiska revisionsrätten har identifierat ett antal utmaningar som kräver ytterligare åtgärder 
från EU:s sida när det gäller integrationen i samhället av migranter från länder utanför EU. 
Utmaningarna beskrivs i ett nytt briefingdokument om EU:s åtgärder för att stödja 
integrationen av dem som vistas lagligt i EU men inte har EU-medborgarskap, såsom personer 
som migrerar av anledningar som arbete, familjeåterförening, studier eller forskning samt 
asylsökande och flyktingar. I briefingdokumentet behandlas inte personer som vistas illegalt i 
EU.  

”Den långsiktiga effekten av det senaste inflödet av migranter kommer att avgöras av hur väl de 
integreras i det europeiska samhället. Vi har identifierat sju utmaningar för deras integration som 
medlemsstaterna och EU måste hantera”, säger Iliana Ivanova, den ledamot av Europeiska 
revisionsrätten som är ansvarig för briefingdokumentet.  

Även om integrationen i första hand är medlemsstaternas ansvar spelar EU en viktig roll för att ge 
medlemsstaterna stöd och incitament. Förutom att främja utbyte av god praxis har EU 
tillhandahållit finansiering och hjälpt till att utarbeta migrations- och antidiskrimineringspolitik. 

Revisorerna identifierade följande stora utmaningar när det gäller integration: 

Fördröjning – Ju tidigare integrationen startar, desto mer sannolikt är det att den lyckas. Men de 
regler som tillämpas för migranter är inte samma i alla medlemsstater, vilket gör att migranter 
rör sig mellan länder och att starten på integrationsprocessen fördröjs. Dessutom tar det ibland 
lång tid att behandla ansökningar.  

Diskriminering – Trots EU-lagstiftning som främjar lika rättigheter och icke-diskriminering 
fortsätter immigration av människor från länder utanför EU att väcka negativa känslor hos många 
européer. I några medlemsstater inverkar detta negativt på migranternas integration.  

Finansiering – Flera EU-fonder kan finansiera integrationsåtgärder, men det totala beloppet som 
betalas ut är inte känt. Sedan 2015 har EU mobiliserat över 5 miljarder euro i ytterligare 
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finansiering för att hantera det ökade inflödet av migranter, varav över 100 miljoner euro anslogs 
till integration. År 2017 deklarerade medlemsstaterna att de behövde ytterligare resurser i 
storleksordningen 450 miljoner euro från Asyl-, migrations- och integrationsfonden för att 
integrera migranter. Integrationspolitiken bör bygga på en grundlig behovsbedömning och ha 
lämplig finansiering, säger revisorerna.  

Bristande engagemang – År 2016 utarbetade Europeiska kommissionen en handlingsplan med 52 
åtgärder på EU-nivå. I december 2017 hade 23 åtgärder inte avslutats. Vidare uppmanas 
medlemsstaterna att också ta fram specifika åtgärder för att hantera vissa områden, men 
kommissionen övervakar inte dessa åtgärder. Ett ändamålsenligt genomförande av 
handlingsplanens åtgärder är beroende av medlemsstaternas engagemang. 

Ofullständig politik – De allra flesta medlemsstaterna har en integrationspolitik inom olika 
politiska ramar. Men den riktas inte systematiskt till alla migrantgrupper och täcker inte alltid alla 
integrationsområden. Integrationspolitiken bör bilda en heltäckande ram för stöd till alla 
migranter inom alla relevanta politikområden.  

Bristfällig övervakning – De flesta medlemsstater har ingen fullständig bild över antalet 
migranter som får stöd och/eller det belopp som går till integrationsåtgärder. På nationell nivå 
finns det olika brister i övervakningen. Kommissionen har nu lagt fram ett förslag om att skapa 
särskilda indikatorer, vilket kan underlätta framväxten av ett evidensbaserat beslutsfattande.  

Komplexitet – Olika EU-fonder kan finansiera samma typ av åtgärd riktad till samma målgrupp. 
Över 400 olika enheter är involverade i förvaltningen av åtgärder för integration av migranter i 
medlemsstaterna. De flesta medlemsstater har ett samordningsorgan, men de befintliga 
samordningsmekanismerna har brister.  

För att möta dessa utmaningar måste alla som är involverade på EU-nivå och på nationell och 
regional nivå göra ändamålsenliga och samordnade ansträngningar. 

Meddelande till redaktörer 

Det finns över 21 miljoner personer som vistas lagligt inom EU:s territorium utan att ha EU-
medborgarskap. Omkring 4 % av EU:s befolkning är migranter från länder utanför EU. Varje år blir 
några av dem EU-medborgare. Under perioden från 2013 till 2016 blev omkring 3,2 miljoner 
migranter från länder utanför EU medborgare i en EU-medlemsstat. När andra generationens 
migranter räknas in har omkring 18 % av dem som är bosatta i EU migrantbakgrund. 

Revisionsrättens briefingdokument om integrationen av migranter från länder utanför EU finns 
på revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på engelska. 

På revisionsrättens YouTube-kanal (EUauditorsECA) finns en video av professionell kvalitet med 
ett uttalande av revisionsrättens ledamot Iliana Ivanova. 
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