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Migrationsverket har beretts möjlighet att yttra sig över förslag på
Partnerskapsöverenskommelse (PÖ). Migrationsverket ställer sig positiv till
förslaget och vill lämna följande synpunkter, särskilt i egenskap av
förvaltande myndighet för Asyl-, migrations- och integrationsfonden
(AMIF).
Enligt förordningen om gemensamma bestämmelser ska PÖ beskriva
komplementaritet och synergier mellan fonderna som omfattas av PÖ och
övriga fonder (artikel 8 b iii). I förslaget anges att AMIF kan komplettera
ESF+ och BMVI. Migrationsverket vill framhålla att PÖ i denna del endast
bör beskriva komplementaritet mellan AMIF och fonderna som omfattas av
PÖ dvs. ESF+, Eruf, FRO och EHFF. Frågan om synergier mellan AMIF
och övriga fonder behandlas i det nationella programmet för AMIF.
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Vidare noterar Migrationsverket att beskrivningen av AMIF är missvisande
vad gäller frågan om integrationsinsatser. Enligt förslaget är AMIF:s syfte
att "stödja laglig migration och integrationsinsatser i inledningsskedet".
Migrationsverket vill framhålla att AMIF:s syfte gällande integration är ”att
bidra till integrationen av tredjelandsmedborgare", vilket fastställs i den
kommande AMIF-förordningen. Därför önskar Migrationsverket att
skrivningen i PÖ inte ändrar och begränsar beskrivningen av AMIF:s syfte
utan utgår från de särskilda målen som fastställs i den fondspecifika EUförordningen.
Komplementariteten mellan AMIF och ESF+ som beskrivs i förslaget är
begränsad till insatser tidigt i integrationsprocessen för nyanlända. AMIF:s
målgrupp omfattar inte bara nyanlända utan alla tredjelandsmedborgare i
Sverige, vilket innebär att komplementaritet med ESF+ är möjlig inom alla
insatser som rör tredjelandsmedborgare. Rådets förslagsmandat samt
Europaparlamentets kompromissförslag till AMIF-förordningen (skäl 13 i
ingressen) pekar på att den slutliga förordningstexten kring AMIF:s
komplementaritet kan komma att omfatta mer än bara tidiga
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integrationsinsatser. Dessutom är komplementaritet och synergier möjlig
med fler fonder som omfattas av PÖ än ESF+, vilket framgår av nämnda
ingress och förslag. Migrationsverket önskar att beskrivningen av AMIF:s
komplementaritet utgår från de exempel som kommer att fastställas i
ingressen till den slutliga AMIF-förordningen.
I förslaget har AMIF tagits upp i tabell 2 ”Contribution to InvestEU” och
tabell 6 ”Förteckning över program med preliminära anslag”.
Migrationsverket noterar att AMIF inte omfattas av de bestämmelser som
tabellerna hänvisar till (artikel 10 och artikel 104 i förordningen om
gemensamma bestämmelser). Vidare noterar Migrationsverket att AMIF
inte finns med i dessa tabeller i rådets förslagsmandat från juni 2019. Därför
ställer sig Migrationsverket frågande till om AMIF ska tas upp i dessa
tabeller. Migrationsverket önskar att tabellerna överensstämmer med mallen
i den slutliga versionen av bilaga II till förordningen.
Slutligen vill Migrationsverket framhålla vikten av en konsekvent
användning av förkortningen AMIF.
I övrigt har Migrationsverket inga synpunkter på förslaget.
Detta yttrande har beslutats av undertecknad generaldirektör efter
föredragning av jurist Bugra Yilmaz. I beredningen har även enhetschef
Anna Svensson och avdelningschef Mari Mild deltagit.
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