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Mivel a társadalmi integrációt érintő intézkedések elsősorban 
az Európai Szociális Alap hatáskörébe tartoznak, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap a következő területeken nyújthat 
segítséget: szociális, egészségügyi, oktatási, lakhatási és 
gyermekgondozási infrastruktúra beruházásai; hátrányos 
helyzetű városi területek megújítása; a migránsok térbeli és 
oktatási elszigeteltségét csökkentő intézkedések és a vállal-
kozásindítás támogatása. 

A közép- és hosszú távú segítségnyújtás mellett a Bizottság 
készen áll, hogy áttekintse és elfogadja az ESB-alapok pro-
gramjainak a módosításait azért, hogy gyorsan reagáljon 
a menekültválsággal érintett tagállamok és harmadik orszá-
gok halasztást nem tűrő problémáira. Habár a Menekültügyi, 
Migrációs és Integrációs Alap (MMIA) – a maga több mint 
3 milliárd EUR-nyi költségvetésével – már ki tudja szolgálni 
a rövid távú igényeket, kivételes esetekben van lehetőség 
további források gyors átcsoportosítására az ESB-alapokból 

a migráns- és menekültügy kezelésére. A fejlesztési beru-
házások közé tartozhatnak a következők: mobilkórházak, ún. 
hotspotok és csatorna- és vízellátás létesítése; szakképzést 
ösztönző infrastruktúrák kialakítása; a szociális és egész-
ségügyi alapellátás kibővítése; befogadóközpontok, mene-
dékházak kiépítése vagy megnövelése, illetve intézkedések 
kidolgozása a fogadószolgálatok kapacitásának kibővítésére.

A fentieket figyelembe véve a Bizottság mind a 28 tagállamot 
felkérte arra, hogy tekintsék át újra a 2014–2020-as időszak 
prioritásait, hogy megállapítsák, szükség van-e határo-
zottabb programátalakításra a menekültek és migránsok 
integrálását ösztönző intézkedésekhez. Olaszország és 
Görögország, a Földközi-tengeren érkező migránsok két 
legnagyobb belépési pontja, már eleget tett a kérésnek, és 
felülvizsgálta a 2014–2020-as időszakra előirányzott pro-
gramjai egy részét. 

Az olaszországi „Legalità” program elsődlegesen az elmara-
dottabb régiók jogállamiságának előmozdítására összpontosít, 
azonban a part menti területeken történt közelmúltbéli ese-
mények tükrében a legális bevándorlók és a menedékkérők 
védelmében is bevezettek intézkedéseket a program részeként. 
A 2014–2020-as időszakra szóló nemzeti programból mintegy 
41 millió EUR-t fordítanak a maffiától elkobzott vagyontár-
gyak átalakítására és helyreállítására, hogy szállásközponttá 
alakítsák át őket a legális bevándorlóknak, a menedékkérőknek 
és a nemzetközi és humanitárius segítségben részesülőknek. 
Ezekben a központokban az ESZA által finanszírozandó, a tár-
sadalmi befogadást és munkahelykeresést segítő intézkedé-
sekkel fogják támogatni a legális bevándorlókat. 

Görögországban mind a 13, a 2014–2020 közötti időszakra 
vonatkozó regionális program tartalmaz ERFA-támogatást 
a befogadóközpontok megépítésére, felújítására és megnyi-
tására. Az ESB-alapok 9. tematikus céljához (társadalmi befo-
gadás és a szegénység csökkentése) további intervenciókat 
irányoznak elő, például inkluzív induló vállalkozások, szociális 
vállalkozások, szociálislakás-rendszer és gyermekgondozási 
infrastruktúra kialakítását, az elmaradott városrészek rehabi-
litációját és így tovább. Ezek az intervenciók minden kiszolgál-
tatott csoport, így a migránsok igényeit is figyelembe veszik. 

Összegezve, a Bizottság minden eszközzel igyekszik egy átfogó 
és helyalapú intézkedéscsomagot összeállítani a menekültvál-
ság gyorsan változó körülményeire. Számos kétoldalú találko-
zót szerveztek a közelmúltban többek között Horvátországba, 
Görögországba és Szlovéniába, és hamarosan újabb láto-
gatások várhatók. A török hatóságokkal való magas szintű 
megbeszélések, valamint a Németországba vezető migrációs 
útvonallal foglalkozó, a nyugat-balkán országok és a tagálla-
mok államfőivel és kormányaival lefolytatott októberi találkozó 
jól jelzi a Bizottság támogatását a migrációs áramlások közös 
kezelését illetően, illetve elkötelezettségét a migrációs válság 
hosszú távú hatásainak kezelésére. 

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  
http://ec.europa.eu/priorities/migration/index_en.htm

Nap mint nap több ezer olyan menekült lépi át Európa 
határait, akik a közel-keleti atrocitások elől vagy a világ 
más országaiból érkezve azt remélik, hogy itt menedékre 
találnak, és békés életet teremthetnek családjuknak. Az 
egyre zordabb időjárás és a tranzitútvonalakon tapasz-
talható növekvő kockázatok sem rettentik el őket attól, 
hogy Európa felé vegyék az irányt. Sőt, arra számítha-
tunk, hogy az ideérkezők száma folyamatosan növekedni 
fog az elkövetkező hónapokban. Az Unió és a tagálla-
mok számára egyaránt egyre sürgetőbb, hogy gyors 
megoldást találjanak az Európába áramló menekültek 
helyzetére, és megteremtsék a biztonságos menedék 
és a gyors integráció feltételeit azok számára, akik az 
Unióban maradnak. Az egyik ilyen megoldást az európai 
strukturális és beruházási alapok jelentik. 

Juncker beszédében elszántságról tett tanúbizonyságot: 
„soha nem volt még annyira szükség az európai szolidari-
tás kifejezésére, mint a menekültügyi válság kérdésében.” 
Szavai azt a bizottsági határozatot tükrözik, amelynek célja, 
hogy az Unió átfogó migrációs politikát építsen be a meglévő 
uniós prioritások keretébe. Ilyen módon a migráció kérdése és 
a migránsok reallokációja és nemzetközi védelme a Bizottság 
legfontosabb politikai prioritásai között kezelendők. 

A migráció sokrétű probléma, amely több különféle poli-
tikai területet és szereplőt is érint az Unión belül és kívül 
egyaránt. Kezeléséhez összehangolt és többirányú szemlélet 
szükséges, amihez egy sor költségvetési eszközt kell bevonni. 
Ilyen eszközök az ESB-alapok is. 

A Földközi-tengeren a közelmúltban történt tragikus esemé-
nyek és a menekültek egyre nagyobb tömegű beáramlása 
nyomán a Bizottság két közleményt tett közzé 2015 májusá-
ban és szeptemberében, hogy reagáljon a sürgető kihívá-
sokra. A Bizottság ezekben a közleményekben a hatékony 
oktatási, foglalkoztatási, lakhatási és diszkriminációmentes 
integrációs politikák fontos finanszírozási forrásaként emlí-
tette az ESB-alapokat. A Bizottság a meglévő jogi keret 
részeként menedéket és a beilleszkedés lehetőségét kínálja 
a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő menekülteknek, ami 
összhangban van a migránsokra is értendő inkluzív növeke-
dés és esélyegyenlőség átfogó uniós céljával. 

▶ Az ESZA támogatásából migránsokat segítő németországi Lotsendienst  
(kísérleti szolgálat) tanácsadásán közel 1 400 olyan migráns vett részt,  
akik saját vállalkozás elindításán gondolkodtak. Közülük 735-en egyéni  
tanácsadás keretében vettek részt a projektben. Az induló vállalkozásokat 
kísérleti rendszerek is segítették a működésük első évében. 

▶ Az Unió támogatásával kialakított helyi, a bevándorlók integrációját  
elősegítő támogatóközpontban 1 215 bevándorló kapott szociális  
és jogi segítséget, valamint elérhetőségeket és tájékoztatást  
a munkahelykereséshez Portugáliában. 
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