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Auditoriai nustatė su migrantų integracija ES susijusių 
sunkumų  

Europos Audito Rūmai nustatė nemažai sunkumų, susijusių su migrantų iš ES nepriklausančių 
šalių integravimu į visuomenę: šioje srityje reikia vykdyti tolesnius ES veiksmus. Šie sunkumai 
yra išdėstyti naujame Apžvalginiame pranešime dėl ES veiksmų, skirtų paremti ES teisėtai 
gyvenančių, tačiau ES pilietybės neturinčių asmenų, kaip antai žmonių, migruojančių užimtumo, 
šeimos susijungimo arba mokslinių tyrimų tikslais, prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių 
integraciją. Apžvalginis pranešimas neapima neteisėtai ES gyvenančių žmonių.  

„Pastarojo meto migrantų antplūdžio ilgalaikis poveikis priklausys nuo to, kaip gerai jie 
integruojami į Europos visuomenę. Mes nustatėme septynis su jų integracija susijusius sunkumus, 
į kuriuos valstybės narės ir ES turi atsižvelgti“, – teigė už apžvalginį pranešimą atsakinga Europos 
Audito Rūmų narė Iliana Ivanova.  

Nors už migrantų integraciją daugiausia atsakingos valstybės narės, ES atlieka svarbų vaidmenį 
teikiant paramą ir paskatas. Be gerosios praktikos mainų skatinimo, ES teikia finansavimą ir 
padeda plėtoti migracijos ir kovos su diskriminacija politikas. 

Pagrindiniai auditorių nustatyti su integracija susiję sunkumai yra šie: 

Vėlavimai – Kuo integracija bus pradėta anksčiau, tuo labiau tikėtina, kad ji bus sėkminga. Tačiau 
migrantams taikomos taisyklės nėra vienodos visose ES valstybėse narėse – tai veiksnys, dėl kurio 
migrantai juda tarp šalių ir vėluojama pradėti integracijos procesą. Be to, prašymų nagrinėjimo 
procesas kartais ilgai užtrunka.  

Diskriminacija – Nepaisant ES teisės aktų, skatinančių lygias teises ir nediskriminavimą, žmonių 
imigracija iš ES nepriklausančių šalių daugeliui europiečių ir toliau kelia neigiamų jausmų. Kai 
kuriose valstybėse narėse tai daro neigiamą poveikį migrantų integracijai.  

Finansavimas – Integracijos priemonės gali būti finansuojamos iš kelių ES fondų, tačiau bendra 
išleidžiama suma nėra žinoma. Nuo 2015 m. ES sutelkė daugiau kaip 5 milijardų eurų papildomų 
lėšų sumą, skirtą sureguliuoti padidėjusius migracijos srautus, iš kurios daugiau kaip 100 milijonų 
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eurų buvo skirta integracijai. 2017 m. valstybės narės pareiškė, kad tam, jog jos galėtų integruoti 
migrantus, iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo joms reikia maždaug 450 milijonų eurų 
papildomų išteklių. Auditoriai teigia, kad integracijos politikos turėtų būti grindžiamos patikimu 
poreikių vertinimu ir tinkamai finansuojamos.  

Įsipareigojimų stygius – 2016 m. Europos Komisija parengė veiksmų planą, kuriame numatytos 
52 priemonės ES lygmeniu. 2017 m. gruodžio mėn. 23 veiksmai nebuvo užbaigti. Be to, valstybės 
narės taip pat skatinamos parengti konkrečias priemones, skirtas tam tikroms sritims, tačiau 
Komisija šių priemonių nestebi. Veiksmingas veiksmų plano priemonių įgyvendinimas priklauso 
nuo valstybių narių įsipareigojimo. 

Neišsamios politikos – Daugumos valstybių narių integracijos politikos vykdomos pagal skirtingas 
politikos sistemas. Tačiau jas vykdant sistemingai neatsižvelgiama į visas migrantų grupes ir ne 
visuomet dėmesys kreipiamas visoms integracijos sritims. Integracijos politikos turėtų užtikrinti 
visapusišką sistemą, skirtą remti visus migrantus visose atitinkamose politikos srityse.  

Stebėjimo stoka – Dauguma valstybių narių neturi išsamios remtų migrantų skaičiaus arba 
integracijos priemonėms skirtų sumų apžvalgos. Nacionaliniu lygmeniu yra įvairių stebėjimo 
trūkumų. Šiuo metu Komisija siūlo sukurti specialius rodiklius, kurie galėtų palengvinti įrodymais 
grindžiamos politikos formavimo plėtojimą.  

Sudėtingumas – Įvairių ES fondų lėšomis gali būti finansuojamas tos pačios tikslinės grupės to 
paties tipo veiksmas. Daugiau kaip 400 įvairių subjektų dalyvauja valdant migrantų integracijos 
priemones valstybėse narėse. Dauguma valstybių narių turi koordinavimo įstaigą, tačiau vis dar 
yra trūkumų, susijusių su taikomais koordinavimo mechanizmais.  

Tam, kad šie uždaviniai būtų išspręsti, reikės užtikrinti visų susijusių subjektų veiksmingas ir 
koordinuotas pastangas ES, nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu. 

Pastabos leidėjams 

ES teritorijoje be ES pilietybės teisėtai gyvena daugiau kaip 21 milijonas žmonių. Apie 4 % ES 
gyventojų yra migrantai iš ES nepriklausančių šalių. Kiekvienais metais kai kurie iš jų tampa ES 
piliečiais. 2013–2016 m. laikotarpiu maždaug 3,2 milijono migrantų iš ES nepriklausančių šalių 
įgijo vienos iš ES valstybių narių pilietybę. Atsižvelgiant į antrosios kartos migrantus, apie 18 % ES 
gyventojų yra migrantai. 

Europos Audito Rūmų apžvalginis pranešimas „Migrantų iš ES nepriklausančių šalių integracija“ 
paskelbtas anglų kalba jų interneto svetainėje (eca.europa.eu). 

Audito Rūmų narės Ilianos Ivanovos pranešimo geros transliavimo kokybės vaizdo įrašą galima 
rasti Audito Rūmų „YouTube“ paskyroje (EUauditors). 
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