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Revizorji so opredelili izzive za vključevanje migrantov v EU  

Evropsko računsko sodišče je ugotovilo, da obstaja več izzivov za vključevanje migrantov iz 
držav zunaj EU v družbo, ki zahtevajo nadaljnje ukrepanje. Izzivi so prikazani v novem kratkem 
poročilu o ukrepih EU v podporo vključevanju oseb, ki legalno prebivajo v EU, vendar so brez 
državljanstva EU, kot so migranti, ki se priselijo zaradi zaposlitve, združitve družine ali 
raziskovalnega dela, prosilci za azil in begunci. Poročilo ne vključuje oseb, ki v EU prebivajo 
nezakonito.  

„Dolgoročni učinek nedavnega pritoka migrantov bo odvisen od tega, kako dobro se bodo vključili 
v evropsko družbo. Našli smo sedem izzivov za njihovo vključevanje v družbo, na katere se morajo 
odzvati države članice in EU,“ je povedala članica Evropskega računskega sodišča Iliana Ivanova, 
ki je pristojna za to kratko poročilo.  

Za vključevanje migrantov so sicer v glavnem odgovorne države članice, vendar ima EU 
pomembno vlogo pri zagotavljanju podpore in pobud. Poleg tega da spodbuja izmenjavo dobrih 
praks, zagotavlja tudi sredstva ter pomaga pri pripravi migracijskih in protidiskriminacijskih 
politik. 

Glavni izzivi za vključevanje, ki so jih odkrili revizorji, so: 

Odlašanje – Čim prej se vključevanje začne, tem večja je verjetnost, da bo uspešno. Vendar 
pravila, ki veljajo za migrante, niso enaka v vseh državah članicah, zaradi česar se migranti selijo 
med državami in odlagajo začetek procesa vključevanja. Poleg tega obravnavanje vlog včasih 
dolgo traja.  

Diskriminacija – Čeprav zakonodaja EU spodbuja enakopravnost in nediskriminacijo, priseljevanje 
oseb iz držav zunaj EU pri mnogih Evropejcih še naprej vzbuja negativna čustva. V nekaterih 
državah članicah to negativno vpliva na vključevanje migrantov.  

Financiranje – Ukrepi za vključevanje migrantov se lahko financirajo iz več skladov EU, vendar 
celotni porabljeni znesek ni znan. Od leta 2015 je EU pritegnila 5 milijard EUR dodatnih sredstev 
za ukrepanje v zvezi s povečanjem migrantskih tokov, od katerih je bilo več kot 100 milijonov EUR 
namenjenih vključevanju. Leta 2017 so države članice izjavile, da za vključevanje migrantov 
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potrebujejo dodatna sredstva v višini približno 450 milijonov EUR iz Sklada za azil, migracije in 
vključevanje. Po mnenju revizorjev bi morale politike v zvezi z vključevanjem temeljiti na tehtni 
oceni potreb in bi jih bilo treba ustrezno financirati.  

Pomanjkanje zavzetosti – Leta 2016 je Svet pripravil akcijski načrt z 52 ukrepi na ravni EU. 
Decembra 2017 23 ukrepov še ni bilo zaključenih. Poleg tega se spodbuja države članice, naj 
pripravijo ukrepe za reševanje posameznih vprašanj, vendar Komisija teh ukrepov ne spremlja. 
Uspešno izvajanje ukrepov akcijskega načrta je odvisno od zavzetosti držav članic. 

Nepopolne politike – Večina držav članic ima politike za vključevanje migrantov vključene v 
različne okvire politik, ki pa ne obravnavajo sistematično vseh skupin migrantov in ne vedno vseh 
področij vključevanja. Politike vključevanja bi morale zagotavljati celovit okvir za podporo vseh 
migrantov na vseh ustreznih področjih.  

Pomanjkanje spremljanja – Večina držav članic nima popolnega pregleda nad številom 
migrantov, ki prejemajo podporo, ali zneski, porabljenimi za ukrepe vključevanja. Na nacionalni 
ravni obstajajo različne slabosti pri spremljanju. Komisija predlaga pripravo namenskih 
kazalnikov, ki bi lahko olajšali pripravo politike na podlagi podatkov.  

Kompleksnost – Iz različnih skladov EU se lahko financirajo enake vrste ukrepov za iste ciljne 
skupine. V državah članicah v upravljanju ukrepov za vključevanje migrantov sodeluje več kot 400 
različnih subjektov. Večina držav članic ima koordinacijski organ, vendar pri vzpostavljenih 
koordinacijskih mehanizmih še vedno obstajajo slabosti.  

Za reševanje teh problemov bodo potrebna uspešna in usklajena prizadevanja vseh sodelujočih 
na ravni EU ter nacionalni in regionalni ravni. 

Pojasnila za urednike 

Na ozemlju EU legalno prebiva več kot 21 milijonov oseb brez državljanstva EU. Migranti iz držav 
zunaj EU sestavljajo približno 4 % prebivalstva EU. Vsako leto nekateri med njimi pridobijo 
državljanstvo EU. Med letoma 2013 in 2016 je državljanstvo ene od držav EU dobilo približno 
3,2 milijona migrantov iz držav zunaj EU. Če upoštevamo tudi migrante druge generacije, ima 
približno 18 % prebivalcev v EU migrantsko poreklo. 

Kratko poročilo Evropskega računskega sodišča z naslovom Vključevanje migrantov iz držav zunaj 
EU je v angleščini na voljo na spletišču Sodišča (eca.europa.eu). 

Video izjava članice Evropskega računskega sodišča Iliane Ivanove, primerna za predvajanje, je 
dosegljiva na kanalu YouTube (EUauditors). 
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