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Eszköztár a migrációs háttérrel 
rendelkezők számára uniós 
alapok révén

A Bizottság nemrégiben elindított egy eszköztárat, 
amely a migrációs háttérrel rendelkezők integrációját 
célzó uniós alapok koordinációját végezné. 

Amikor reggelente felül a metróra, valószínűleg észre sem 
veszi, hogy ki vezeti a vonatot és teszi lehetővé azt, hogy 
biztonságosan jusson el a céljához. A nap folyamán a kór-

házban nem biztos, hogy látja, ki méri meg a vérnyomását, és 
emlékezteti a gyógyszerei mellékhatásaira. Talán annak sincs 
tudatában, hogy ki áll lánya álmainak középpontjában, amikor 
azt mondja, hogy ő lesz a következő Romelu Lukaku  Belgium 
nemzeti futballválogatottjában. 

Hogy világos legyen: ezek az emberek nagy valószínűséggel 
mind Európán kívül születtek, vagy szüleik egy másik konti-
nensről érkeztek. Valószínűleg különböző módokon jutottak el 
Európába. Az útjuktól függetlenül gyermekeik számos kihívás-
sal néznek szembe az iskolában, különösen akkor, ha szeg-
regált iskolába járnak. 

Résen állva

2016-ban az EU népességének 4,1 %-a nem rendelkezett egyet-
len tagállam állampolgárságával sem, és az EU-ban élők 7 %-a 
az EU-n kívül született. Az adatok arra utalnak, hogy még mindig 
jelentős és növekvő társadalmi-gazdasági szakadék van a mig-
rációs háttérrel rendelkezők és a társadalom többi része között. 
A következő eltérések különösen mellbevágóak: 

kk 2016-ban az EU tagállamainak munkanélküliségi rátája az 
EU-n kívül született migránsok esetében 8,4 százalékponttal 
volt magasabb az itt születettekhez képest.

kk Már az alapfokú oktatás végén megfigyelhető, hogy a migrációs 
háttérrel rendelkező gyerekek jelentősen alacsonyabb eredmé-
nyeket érnek el a többihez képest. Ezenkívül a migrációs hát-
térrel rendelkező gyerekek felülreprezentáltak a sajátos nevelési 
igényű tanulók oktatására szakosodott iskolákban.

Ezen kulcsfontosságú kihívások ellenére a tanulmányok arra 
utalnak, hogy a bevándorlás pozitívan járul hozzá az állam-
háztartáshoz és a fogadó tagállam jólétéhez (amely a társa-
dalom minden magasan és alacsonyan képzett tagja számára 
előnnyel jár) a migráns eredeti készségszintjétől és munka-
erő-piaci integrációjának időtartamától függően. 

Európa a világ egyik leggazdagabb térsége. Számos erőforrás és 
eszköz áll a rendelkezésünkre a migrációs háttérrel rendelkezők 
integrációjának megkönnyítése érdekében. A tagállamok számára 
elérhető uniós alapok különösen jelentősek (lásd az alábbi ábrát). 

A célnak megfelelően

Az uniós alapok teljes mértékű kihasználása érdekében Creţu 
biztos és Georges Dassis, az Európai Gazdasági és Szociális 

AMIF

ERFA

FE
AD

ES
ZA

EM
VA

ET
HA

Az egységes és inkluzív társadalmak 
elősegítése az etnikai hovatartozástól, az 

állampolgárságtól, a jogállástól, a nemtől, 
a szexuális irányultságtól, a vallástól és 

a fogyatékosságtól függetlenül megjelenik az 
Európai Unió értékeiben és alapelveiben. Ezért 
figyelembe kell vennünk az Európai Unióban 

jogszerűen tartózkodó 20 millió harmadik 
országbeli állampolgár munkaerő-piaci 

hozzájárulása által nyújtott lehetőséget.

Corina Creţu, a regionális politikáért felelős biztos
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Bizottság elnöke nemrégiben elindított egy eszköztárat, amely 
a migrációs háttérrel rendelkezők integrációját célzó uniós 
alapok kezelését végzi. 

Az eszköztár létrehozása a Bizottság által azonosított kulcs-
fontosságú prioritásoknak felel meg: elsősorban a migrációs 
háttérrel rendelkezők integrációja támogatásának szükséges-
sége az egyenlő bánásmód elve alapján, valamint az uniós 
alapok jobb koordinációja. 

A „MIGRÁCIÓS HÁTTÉRREL RENDELKEZŐK” 
FOGALOM A KÖVETKEZŐKET JELENTI: 

kk • harmadik országok állampolgárai;
kk •  nemzetközi védelmet kérő és abban 

részesülő személyek;
kk • hontalanok; 
kk • meghatározatlan állampolgárságú személyek;
kk • migrációs hátterű uniós polgárok. 

kk Meg kell említeni, hogy a mobil uniós polgárok nem tar-
toznak ebbe a kategóriába. 

Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért, az uniós belügye-
kért és az uniós polgárságért felelős biztos szerint: „Az integrá-
ciós politikákba történő beruházás ma kulcsfontosságú lépés 
annak érdekében, hogy Európa virágzó, egységes és befogadó 

társadalom maradjon a jövőben.” Az eszköztár segíti a tagálla-
mok támogatási hatóságait abban, hogy javítsák az integrációt 
célzó uniós finanszírozást az alapok felhasználásának jobb 
koordinációjával és a szinergiák megerősítésével. Így az uniós 
alapok segítségével a támogatási hatóságok továbbra is hoz-
zájárulnak az egyenlőtlenségek csökkentéséhez és a migrációs 
háttérrel rendelkezőkkel való egyenlő bánásmódhoz.

Az eszköztár gyakorlati ajánlásokat tesz az uniós alapok keze-
lésére vonatkozóan, különös tekintettel a szinergiáikra való 
összpontosítással. Kiemeli a sürgető, még nem teljesen meg-
oldott kihívásokat az oktatás, a foglalkoztatás, a lakhatás, 
a fogadás és az alapvető szolgáltatásokhoz történő hozzáférés 
terén, ahol ezek az alapok a leginkább segíteni tudnak. Több 
figyelmet kell fordítani a migrációs háttérrel rendelkezők tár-
sadalmi és fizikai elszigetelődésére, különösen a leginkább 
kiszolgáltatott helyzetben lévők – a hajléktalanok, a hontala-
nok, az egyedülálló szülők és mások – esetében. 

Az uniós alapok a nemzeti, regionális és helyi hatóságok szá-
mára érhetők el. A Bizottság kész a tagállamok további támo-
gatására az alapok által nyújtott lehetőség maximalizálása 
érdekében. Következésképpen a Bizottság kész az eszköztár 
további gyakorlati ajánlásokkal történő frissítésére a tagálla-
mokban végrehajtott projektek után. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
http://europa.eu/!gT84Bc 


