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Otázka migrace 
SHRNUTÍ 
Pohyb uprchlíků a otázka migrace je v centru celosvětové pozornosti. Evropa musela v posledních 
letech zareagovat na největší migrační výzvu od konce druhé světové války. Nebývale velký příchod 
uprchlíků a nelegálních migrantů do EU, který vyvrcholil v roce 2015, odhalil řadu nedostatků 
a mezer v politikách EU v oblasti azylu, vnějších hranic a migrace. V reakci na tyto výzvy zahájila EU 
rozsáhlejší proces reforem s cílem změnit azylovou a migrační politiku, tak aby byla založena na 
čtyřech pilířích: omezení faktorů vedoucích k nelegální migraci řešením jejich příčin, zefektivnění 
procesu navracení uprchlíků a ničení sítí podílejících se na převaděčství migrantů a obchodování 
s lidmi; zachraňování životů a zabezpečení vnějších hranic; vytvoření pevné migrační politiky EU 
a zajištění více cest k legální migraci pro žadatele o azyl a účinnějších tras legální migrace pro 
migranty. 

Rekordní migrační tok do EU, kterého jsme byli svědky v letech 2015 a 2016, polevil do konce roku 
2017 a 2018. Aby však byla schopná realizovat to, co Komise nazývá účinnou, spravedlivou a stabilní 
migrační politikou EU do budoucna, sahá EU, která je založena na Smlouvách a dalších právních 
a finančních nástrojích, po okamžitých i dlouhodobých opatřeních. Je pravděpodobné, že Evropa 
díky své geografické poloze, ale i pro svou reputaci jako příklad stability, štědrosti a otevřenosti 
v době stále častějších mezinárodních i vnitrostátních sporů, změny klimatu a celosvětové chudoby, 
bude i nadále představovat ideální útočiště pro žadatele o azyl a migranty. To se také odráží na 
zvyšující se částce, flexibilitě a rozmanitosti financování EU v oblasti migrace a azylových politik jak 
v rámci současného a budoucího rozpočtu EU, tak i mimo něj. 

Jedná se o aktualizaci předchozí zprávy vydané před volbami do Evropského parlamentu v roce 2019. 
Viz též: Podpora EU pro demokracii a mír ve světě. 
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Aktuální stav 
V posledních letech počet mezinárodních migrantů celosvětově stále prudce stoupá, v roce 2017 
dosáhl jejich počet 258 milionů oproti 220 milionům v roce 2010 a 173 milionům v roce 2000. 
Od mezinárodní konference Organizace spojených národů o populaci a rozvoji v roce 1994 se téma 
mezinárodní migrace a jejího vztahu k rozvoji dostalo na přední místa v agendě mezinárodního 
společenství. 

Obrázek č. 1 – Hlavní migrační trasy do Evropy 

 
Zdroj údajů: Frontex; Grafika: Giulio Sabbati, EPRS. 

Řízení migrace EU je rozprostřeno mezi mnoho právních a politických nástrojů. Z důvodu nebývale 
velkého migračního toku do Evropy v roce 2015 je tato politika z velké části založena na Evropském 
programu pro migraci. Činnost EU se v této oblasti skládá z navrhování a provádění okamžitých 
i dlouhodobých opatření zaměřených jak na vnitřní, tak na vnější rozměry evropské migrační 
politiky a na vnější hranice EU. Tato opatření zahrnují navracení a zpětné přebírání nelegálních 
migrantů, kteří nemají právo vstoupit nebo zůstat na území EU, stejně jako boj proti převaděčství 
migrantů a ochranu vnějších hranic EU, zajištění více cest k legální migraci pro žadatele 
o mezinárodní ochranu, vytvoření stabilní azylové politiky EU založené na rovnováze mezi 
solidaritou a odpovědností a řešení migrace ve spolupráci s třetími zeměmi pomocí politických 
a finančních prostředků. Přestože EU v různých směrnicích a nařízeních podrobně popisuje společné 
normy, skutečné zavedení azylové a migrační politiky je na samotných členských státech. Ty musí 
zajistit, aby jejich právní předpisy byly v souladu jak s právem EU, tak s mezinárodními dohodami. 
Součástí obecného přístupu Unie k migraci je také vnější migrační politika EU, která doplňuje 

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017_Highlights.pdf
https://frontex.europa.eu/language/cs/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0240&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0240&from=CS
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/migration/public/index.html?page=intro
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/migration/public/index.html?page=intro
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/621878/EPRS_IDA(2018)621878_EN.pdf
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zahraniční politiku Unie a rozvojovou spolupráci. Je založena na společných cílech stanovených 
členskými státy a odráží se ve společném evropském azylovém systému (CEAS). EU se zapojila do 
dialogu a navázala partnerství s třetími zeměmi díky globálnímu přístupu EU k migraci a mobilitě 
(GAMM), kde je spolupráce s třetími zeměmi definována. 

Výzvy, kterým EU čelí od nedávného bezprecedentního a nekontrolovaného příchodu velkého 
množství uprchlíků a nelegálních migrantů, odhalily řadu nedostatků a mezer v politikách EU 
v oblasti azylu, vnějších hranic a migrace. Vyvolalo to tlak na azylový systém EU a právní rámec 
vztahující se na všechny aspekty azylového řízení. Za stávajícího systému není se všemi žadateli 
o azyl zacházeno jednotným způsobem a také míra uznávání žádostí o azyl se v různých zemích EU 
liší. Navíc jen několik málo zemí je v závislosti na své geografické poloze odpovědných za téměř 
všechny žádosti o azyl podané v EU. Proto je zapotřebí právní rámec reformovat, aby se stal 
účinnějším, harmonizovanějším, spravedlivějším a odolnějším proti budoucímu migračnímu tlaku. 
Po migrační vlně v roce 2015 mělo jedno z prvních naléhavých opatření ulevit od migračního tlaku 
Řecku a Itálii, které čelily největšímu přílivu přistěhovalců. Cílem tohoto opatření bylo přemístit 
vhodné žadatele o mezinárodní ochranu (státní příslušníky zemí, u nichž je celková míra uznávání 
žádostí 75 % nebo vyšší) do jiných členských států, a tak zajistit spravedlivé a vyvážené rozprostření 
a sdílení odpovědnosti za žadatele o azyl v EU. Ne všechny členské státy však byly ochotné zapojit 
se do tohoto systému kvůli rozcházejícímu se veřejnému mínění a problémům s vyvážením 
solidarity a odpovědnosti mezi různými zeměmi EU. 

Aby se navíc omezila nelegální migrace, je nezbytná efektivní politika navracení a zpětného 
přebírání nelegálních migrantů. Komise se kvůli nízké míře návratnosti migrantů zaměřila na 
posílení svých vlastních kapacit pomocí obnoveného akčního programu pro navracení a navrhla 
revizi směrnice o navracení. Současně také uzavírá dohody o navracení a praktická ujednání se 
zeměmi původu a s tranzitními zeměmi Afriky a Asie. 

Nekontrolované migrační toky také odhalily slabiny ve správě vnějších hranic EU. Klíčovým prvkem, 
jímž EU podporuje členské státy, je operativní podpora poskytovaná na základě přístupu založeného 
na hotspotech. Tento přístup zahrnuje určení totožnosti a registraci každého příchozího žadatele 
o azyl a zajištění odpovídajících podmínek a kapacit pro přijímání migrantů. Přestože podle údajů 
Komise se míra snímání otisků prstů migrantů zvýšila a dosahuje už téměř 100 %, podmínky pro 
přijímání migrantů jsou stále zdrojem vážného znepokojení. Navzdory tomu, že v roce 2017 a 2018 
značně ubylo zjištěných případů nelegálního překračování vnějších hranic EU, zvláště na migračních 
trasách východního a centrálního Středomoří, celkový tlak na evropské vnější hranice zůstává 
i nadále poměrně vysoký. Nejen fakt, že převaděči často vystavují migranty životu ohrožujícím 
rizikům, ale i samotná cesta do EU může být extrémně nebezpečná. Aby se předešlo ztrátám na 
životech, obzvláště ve Středozemním moři, jsou nezbytné jak pátrací a záchranné operace, tak boj 
proti obchodování s lidmi a převaděčskými sítěmi. 

Migrace je politickým problémem, který dosahuje makroúrovně v celosvětovém měřítku. Podle 
scénáře Rozvojového programu OSN (UNDP), který počítá s nulovou migrací, se do roku 2025 v rámci 
vyspělých zemí bude zvyšovat počet obyvatelstva v produktivním věku pouze na Novém Zélandu 
a v Irsku, ve zbylých vyspělých zemích dojde k poklesu. Jedním ze způsobů, jak vyrovnat tento 
pokles nebo stagnaci v populačním růstu je zavedení legálních způsobů migrace, a k tomu je 
zapotřebí globálních řešení. Je naléhavě nutné legálními způsoby migrace nahradit nelegální 
migrační toky, které jsou zdrojem utrpení a extrémního porušování lidských práv. Jak řekl předseda 
Evropské komise Jean-Claude Juncker ve svém projevu o stavu Unie v roce 2017: „Nelegální migrace 
skončí pouze tehdy, pokud bude existovat skutečná alternativa těchto nebezpečných cest.“ 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/ceas-fact-sheets/ceas_factsheet_cs.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5698_en.htm
http://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/01/europeanpublicopinionandtheeu-debomy-june2017.pdf
https://publications.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/37242676-bbb9-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-cs/format-PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e3ce3318-0ef4-11e7-8a35-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=COM%3A2018%3A634%3AFIN
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/2_hotspots_cs.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/2_hotspots_cs.pdf
https://publications.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/d9083402-a428-11e7-9ca9-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-90189957#page=12
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf
https://www.undp.org/content/undp/en/home/
https://www.cbsnews.com/news/japan-battles-population-decline-with-robots/
https://euobserver.com/migration/139020
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Očekávání veřejnosti ohledně zapojení EU1 

Podle série průzkumů Eurobarometru 
provedených pro Evropský parlament na téma 
„vnímání a očekávání občanů“ klesla podpora 
výraznějšího zapojení EU v oblasti migrace 
ze strany občanů EU ze 74 % v roce 2016 
na 72 % v roce 2018. Jedná se však 
o zanedbatelný pokles a celková podpora 
zapojení EU v oblasti migrace zůstává stále 
vysoká. Rozdíly v názorech mezi jednotlivými 
členskými státy jsou však značné. Nejsilnější 
podporu činnosti EU v oblasti migrace vykazuje 
Kypr (88 %), Španělsko (85 %) a Portugalsko 
(84 %). Nejslabší podpora činnosti EU v tomto 
směru byla naopak zaznamenána v Rakousku 
(55 %), Lotyšsku a Spojeném království (56 %). 
I přes rozdíly mezi jednotlivými členskými státy 
většina občanů v každém z těchto států 
podporuje větší zapojení EU v oblasti migrace. 

Celkový pokles podpory intenzivnější činnosti 
EU v oblasti migrace činí 2 procentní body. 
Na úrovni členských států se nejrazantnější 
pokles projevil v Estonsku (pokles 
o 15 procentních bodů), České republice (pokles 
o 13 procentních bodů) a ve Spojeném 
království (pokles o 12 procentních bodů). Osm členských států vyjádřilo zvýšený zájem o to, aby se 
EU intenzivněji zapojila v oblasti migrace, přičemž k největšímu navýšení došlo ve Španělsku (nárůst 
o 6 procentních bodů).  

Obrázek 3 – Očekávání větší aktivity EU 
oproti současnosti: rozdíl v procentních 
bodech mezi roky 2016 a 2018 

 

Zdroj: EPRS na základě Eurobarometru 85.1 - 2016; 
89.2 - 2018. 

 

Obrázek 2 – Procento respondentů, kteří by si přáli větší zapojení EU oproti současnosti 

 

Zdroj: EPRS na základě Eurobarometru 85.1 - 2016; 89.2 - 2018. 

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/pruzkum-verejneho-mineni-v-jakych-oblastech-chteji-evropane-vice-eu
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/pruzkum-verejneho-mineni-v-jakych-oblastech-chteji-evropane-vice-eu
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
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V hodnocení zapojení EU v oblasti migrace lze od 
roku 2016 pozorovat významné zlepšení. Podíl 
Evropanů, kteří považovali činnost EU v oblasti 
migrace za nedostatečnou, klesl o 8 procentních 
bodů (z 66 % v roce 2016 na 57 % v roce 2018), 
i přesto ale tento názor zastává většina 
evropských občanů. Podíl Evropanů, kteří 
pokládají zapojení EU v oblasti migrace za 
dostatečné, se zvýšil o 7 procentních bodů (z 19 
% v roce 2016 na 26 % v roce 2018). I přes lepší 
hodnocení jednání EU v této oblasti je její 
zapojení do migračních otázek stále jednou z 
nejhůře hodnocených oblastí v této studii. 

Největší změna k lepšímu hodnocení zapojení EU 
v oblasti migrace byla zaznamenána v Rumunsku 
(nárůst o 19 procentních bodů), Irsku (nárůst 
o 14 procentních bodů) a v Bulharsku (nárůst 
o 12 procentních bodů). Kladnější hodnocení 
zapojení EU je téměř všeobecné, pouze ve třech 
členských státech bylo zaznamenáno horší 
hodnocení činnosti EU v této oblasti v roce 2018 
oproti roku 2016. Tento opačný trend byl 
zaznamenán v Rakousku (pokles o 9 procentních 
bodů), na Maltě (pokles o 8 procentních bodů) 
a v nepatrné míře i v Lucembursku (pokles o 1 procentní bod).  

Rozdíly v hodnocení kroků EU mezi jednotlivými členskými státy jsou však i nadále značné. V Řecku 
hodnotí zapojení EU v této oblasti jako „dostatečné“ pouhých 10 %, zatímco v Chorvatsku 43 % 
a v Dánsku 40 % obyvatel.  

Jedna z největších propastí mezi očekáváním občanů a jejich hodnocením se vztahuje právě 
k zapojení EU v oblasti migrační politiky (společně s bojem proti nezaměstnanosti a s daňovými 
podvody). Přestože se míra obav občanů podstatně zmenšila, a to hlavně v souvislosti s kladnějším 
hodnocením činnosti EU, je stále na čem pracovat, aby se odstranily všechny obavy občanů. 

Rámec EU 
EU jako nestátní subjekt je vázána článkem 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU) jednat v souladu 
s normami OSN a striktně dodržovat a rozvíjet mezinárodní právo, včetně respektování principů 
Charty OSN, svým postavením podporovat a chránit lidská práva pomocí veškeré své činnosti, se 
zvláštním důrazem na práva dětí.2 Pro vytváření společné imigrační politiky má EU sdílenou 
pravomoc. Podle práva EU, konkrétně čl. 67 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), Unie 
„rozvíjí společnou politiku v oblasti azylu, přistěhovalectví a ochrany vnějších hranic, která je 
založena na solidaritě mezi členskými státy a je spravedlivá vůči státním příslušníkům třetích zemí“. 
Státními příslušníky třetích zemí se rozumí také osoby bez státní příslušnosti. Článek 78 SFEU 
stanovuje, že EU vyvíjí společnou politiku týkající se azylu, doplňkové ochrany a dočasné ochrany. 
Článek také definuje roli Evropského parlamentu a Rady coby spolunormotvůrců při přijímání 
opatření týkajících se společného evropského azylového systému. V případě náhlého přílivu státních 
příslušníků třetích zemí do jednoho či více členských států může Rada po konzultaci s Evropským 
parlamentem na návrh Komise přijmout dočasná opatření. Podle čl. 79 odst. 1, který stanovuje 
posílená opatření boje proti nedovolenému přistěhovalectví a obchodu s lidmi, jednají Parlament 
a Rada v souladu s řádným postupem, zatímco čl. 79 odst. 3 umožňuje Unii „se třetími zeměmi 
uzavřít dohody o zpětném přebírání státních příslušníků třetích zemí, kteří nesplňují nebo již 
nesplňují podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území některého členského státu, do 

Obrázek 4 – Vnímání současné aktivity EU 
jako přiměřené: rozdíl v procentních 
bodech mezi roky 2016 a 2018 

 

Zdroj: EPRS na základě Eurobarometru 85.1 - 
2016; 89.2 - 2018. 

https://www.un.org/en/sections/what-we-do/protect-human-rights/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2011/453178/IPOL-LIBE_NT(2011)453178_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E067&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E078&from=HR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E079&from=HR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E079&from=HR
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/pruzkum-verejneho-mineni-v-jakych-oblastech-chteji-evropane-vice-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/pruzkum-verejneho-mineni-v-jakych-oblastech-chteji-evropane-vice-eu
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
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země původu nebo do země, odkud přicházejí“. Článek 80 SFEU odkazuje na zásadu solidarity 
a spravedlivého rozdělení odpovědnosti mezi členskými státy při provádění politik v oblasti kontrol 
na hranicích, azylu a přistěhovalectví a to i na finanční úrovni,. Listina základních práv Evropské unie 
v článku 18 zakotvuje právo na azyl a stanoví také zákaz navracení, jak se uvádí v článku 19. Kvůli 
platnosti a legalitě sekundárních právních předpisů EU včetně směrnic a nařízení v oblasti azylu je 
nutný soulad s Listinou. 

Společný evropský azylový systém musí respektovat povinnosti států definované v Úmluvě 
o právním postavení uprchlíků z roku 1951, v protokolu k této úmluvě (Ženevská úmluva) z roku 
1967 a v dalších příslušných smlouvách, jako je například Úmluva o právech dítěte. Musí se také řídit 
zásadou nenavracení, která je obsažena v článku 33 Úmluvy o uprchlících.3 

Většina finančních prostředků EU na migrační politiku byla přidělena v rámci okruhu 3 (vnitřní) 
a okruhu 4 (vnější) Víceletého finančního rámce (VFR). To zahrnuje Azylový, migrační a integrační 
fond (AMIF), jehož cílem je podpora účinného řízení migračních toků a vytvoření společného 
přístupu Unie k otázkám azylu a migrace, a Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF), který zajišťuje podporu 
při správě vnějších hranic a provádění společné vízové politiky (ISF, hranice a víza) a také finanční 
podporu policejní spolupráce, předcházení zločinu a boje proti němu včetně obchodování s lidmi. 
Podle údajů z dubna 2018, původní příděl fondu AMIF na období 2014–2020 VFR vzrostl z 3,8 miliard 
EUR na 6,6 miliard EUR, zatímco finanční prostředky fondu ISF jen lehce vzrostly z 3,7 na 3,8 miliard 
EUR. 

V oblasti migrace také pracují decentralizované agentury EU, zvláště pak Evropská agentura pro 
pohraniční a pobřežní stráž (Frontex), která se podílí na řízení a kontrole vnějších hranic; Evropský 
podpůrný úřad pro otázku azylu (EASO), který pomáhá členským zemím při naplňování jejich 
povinností, jež jim ukládá azylový systém, a Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti 
prosazování práva (Europol), která podporuje policejní spolupráci mezi členskými státy, mimo jiné i 
v oblasti převaděčství migrantů. Agentury EU fungují na základě nepřímého řízení, což znamená, že 
Komise tyto agentury pověřuje prováděním rozpočtu. Podle údajů z roku 2018 vzrostl celkový 
příspěvek EU z 2014–20 VFR agentuře Frontex z původního závazku 628 milionů EUR na 
1 638 milionů EUR (duben 2018), příspěvek úřadu EASO vzrostl ze 109 milionů EUR na 456 milionů 
EUR (duben 2018) a příspěvek Europolu z 654 milionů EUR na 753 milionů EUR (duben 2018). 

Nástroj Unie pro mimořádnou podporu má být do roku 2019 aktivován v případech pohrom 
„s výjimečným rozsahem a dopadem“ a „pouze za výjimečných okolností, k jejichž řešení 
nedostačuje žádný jiný nástroj, který je členským státům a Unii k dispozici“. Do dubna 2018 se 
Komise smluvně zavázala k mimořádné podpoře uprchlíků v Řecku 605 miliony EUR. Fondy jako 
Horizont 2020, Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD), Evropský fond pro regionální 
rozvoj (EFRR) a Evropský sociální fond (ESF) také vyčlenily finanční prostředky na migraci, konkrétně 
na integraci uprchlíků a migrantů. Aby bylo možno reagovat na nově vzniklé priority (viz tabulka č. 1 
Rozpočtové iniciativy), je financování externí migrační politiky EU založeno na různých nástrojích, 
jako je například nástroj EU pro uprchlíky v Turecku, nouzový svěřenský fond EU pro Afriku 
a Evropský fond pro udržitelný rozvoj. Přestože tyto nástroje byly vytvořeny s cílem použít zdroje jak 
z rozpočtu EU, tak z rozpočtů členských států, ukázalo se, že plnění závazků je v případě členských 
států obtížné. Očekává se, že financování v oblasti migrace ze strany EU poroste až do roku 2020 
s cílem podpořit pokrok v řízení migrace ve všech členských státech. 

Úspěchy dosažené ve volebním období 2014-2019 
První okamžitá reakce Komise na nebývale velký migrační tok do Evropy v roce 2015 bylo přijetí 
desetibodového akčního plánu v oblasti migrace v dubnu 2015, který podpořila jak Rada, tak 
i Evropský parlament (EP). Protože se opatření popsaná v daném plánu ukázala jako nedostatečná, 
Komise v květnu 2015 přijala Evropský program pro migraci, který nabízí konkrétní okamžitá 
i dlouhodobá opatření, pro vybudování pevné azylové politiky EU, záchrany životů a zajištění 
vnějších hranic, omezení faktorů motivujících k nelegální migraci, zajištění více legálních způsobů 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E080&from=HR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=EN
https://fra.europa.eu/cs/charterpedia/article/19-ochrana-v-pripade-vystehovani-vyhosteni-nebo-vydani
http://www.unhcr.org/about-us/background/4ec262df9/1951-convention-relating-status-refugees-its-1967-protocol.html
https://www.unhcr.org/cz/wp-content/uploads/sites/20/2016/12/Umluva_1951_a_Protokol_1967.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147324/20180516-migration-funding-study-updated.pdf
https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/eu-budgetary-system/multiannual-financial-framework/
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-police_en
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147324/20180516-migration-funding-study-updated.pdf
https://frontex.europa.eu/language/cs/
https://www.easo.europa.eu/
https://www.europol.europa.eu/cs/about-europol
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147324/20180516-migration-funding-study-updated.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0369&from=EN
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/facility_table.pdf
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)595837
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20171207_eu_budget_for_the_refugee_crisis_and_improving_migration_management_cs.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4813_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0240&from=CS
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pro žadatele o azyl a navázání spolupráce s třetími zeměmi. Parlament přijal četná usnesení 
z vlastního podnětu, která se zabývají migrací, zejména usnesení ze dne 12. dubna 2016 o situaci ve 
Středomoří a nutnosti uceleného přístupu EU k migraci a usnesení ze dne 5. dubna 2017 o pohybu 
uprchlíků a migrantů: úkoly vnější činnosti EU. Tato usnesení hodnotí různé politiky, o nichž se jedná, 
a rozvíjí řadu doporučení. 

Vnitřní činnost EU v oblasti migrace 

Reforma společného evropského azylového systému (CEAS) 

Za současného společného evropského azylového systému není se všemi žadateli o azyl zacházeno 
jednotným způsobem a také míra uznávání žádostí o azyl se v různých zemích EU liší, což je do jisté míry 
důsledek prostoru pro uvážení, kterým při provádění směrnic v rámci stávající azylové právní úpravy členské 
státy disponují. Navíc jen několik málo zemí je v závislosti na své geografické poloze odpovědných za téměř 
všechny žádosti o azyl podané v EU. Aby se právní rámec stal účinnějším, harmonizovanějším, 
spravedlivějším a odolnějším proti budoucímu migračnímu tlaku, započala Komise jeho reformu na 
přelomu května a června roku 2016. Představila dva balíčky návrhů, které zahrnují rozdělení žadatelů o azyl 
spravedlivě mezi členské státy a které také zavádějí společná pravidla EU, aby se zjednodušilo a zkrátilo 
azylové řízení, zajistily se jednotné standardy ochrany práva pro osoby na základě mezinárodní ochrany, 
a aby se dále harmonizovaly podmínky přijímání v EU, odrazovalo se od druhotných pohybů migrantů 
a zlepšily se vyhlídky na jejich integraci. Reforma systému, který příliš nepostupuje z důvodu rozcházejícího 
se veřejného mínění a problémů s vyvážením solidarity a odpovědnosti mezi různými zeměmi EU, bude 
dokončena, až Parlament a Rada dosáhnou politické dohody o individuálních návrzích. 

Posílení vnějších hranic 

Jak bylo zdůrazněno v Evropském programu pro migraci a Evropském programu pro bezpečnost, reakce na 
současné výzvy vyžaduje dokonalejší správu vnějších hranic. EU se zaměřila na lepší využívání informačních 
systémů a technologií (IT), například pokud jde o posílení kontrol na vnějších hranicích a vytvoření 
registračního systému monitorujícího vstup a výstup ve vztahu k státním příslušníkům třetích zemí. Jedním 
z největších úspěchů bylo vytvoření Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) 
v rekordním čase v září roku 2016. Tato agentura, jejíž mandát byl podstatně aktualizován v roce 2019, 
zajišťuje členským státům rozšířenou podporu v oblasti řízení migrace, v boji proti přeshraniční trestné 
činnosti a při pátracích a záchranných operacích.  

Omezení nelegální migrace a zvýšení počtu návratů 

Ve svém úsilí o řešení problému migrace na různých migračních trasách se Evropská unie soustředí zvláště 
na přítomnost na mořích, kde se snaží především zachraňovat životy a rozbíjet sítě převaděčů a obchodníků 
s lidmi. Aby se zamezilo ztrátám na životech, zejména ve Středozemním moři, a bylo možné bojovat proti 
sítím převaděčů a obchodníků s lidmi, provádí EU sérii námořních operací, jako je například EUNAVFOR MED 
SOPHIA. Pokud jde o další problém, kterým je nízký počet navracených osob, soustředí se EU na zlepšování 
vlastních kapacit, a to prostřednictvím obnoveného návratového akčního plánu, spolupráce s Evropskou 
agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž a dohod o znovupřijetí nebo praktických ujednání se zeměmi 
původu a tranzitu nelegálních migrantů z Afriky a Asie. 

Zabezpečení dostatečných legálních cest do EU 

V květnu 2016 byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 o podmínkách vstupu 
a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, 
programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair. Jejím přijetím byl dokončen 
balíček opatření pro legální migraci navržený předchozí Evropskou komisí, který je tvořen směrnicí 
o osobách převáděných v rámci společnosti (směrnice 2014/66/EU) a směrnicí o sezónních pracovnících 
(směrnice 2014/36/EU). V červnu 2016 Komise navrhla nový balíček předpisů o legální migraci, který 
zahrnuje akční plán o začleňování občanů třetích zemí. V září 2016 Komise zahájila kontrolu účelnosti právní 
úpravy legální migrace, s cílem posoudit relevanci, soudržnost, účinnost, účelnost a přidanou hodnotu Unie 
u několika migračních nástrojů EU. Tyto nástroje navíc kromě již zmíněných zahrnují i směrnici o sloučení 
rodiny (2003/86/EC), pozměněnou směrnici o dlouhodobě pobývajících rezidentech (2003/109/EC), 
Původní směrnici o modré kartě EU (2009/50/EC), jejíž navrhovaná revize byla v roce 2017 předmětem 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0102+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0045_CS.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/ceas-fact-sheets/ceas_factsheet_cs.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608728/EPRS_BRI(2017)608728_EN.pdf
http://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/01/europeanpublicopinionandtheeu-debomy-june2017.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0240&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0185&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0458&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2226&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1624&from=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1929_en.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/securing-eu-borders/fact-sheets/docs/20161006/eu_operations_in_the_mediterranean_sea_en.pdf
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eunavfor-med-operation-sophia_en
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eunavfor-med-operation-sophia_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_factsheet_towards_an_efficient_and_credible_eu_return_policy_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_commission_recommendation_on_making_returns_more_effective_en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20170906_fifth_progress_report_on_the_partnership_framework_with_third_countries_under_the_eam_en_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2016_132_R_0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32014L0066)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0036
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0086&from=en
file://tradstudiopproj/PPROJ_WF$/WF_CS/projects/FdR/1184/1184429/cs-CZ/(https:/eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32003L0109
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=uriserv%3Al14573
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
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jednání mezi Parlamentem a Radou, avšak byla poté zablokována vzhledem k problémům v Radě, stejně 
jako směrnice o jednotném povolení k pobytu (2011/98/EU).  

Zahraniční spolupráce EU v otázce migrace 

Vnější politika EU je založena na globálním přístupu k migraci a mobilitě (GAMM), který byl představen 
v roce 2005. Vychází z mezinárodních závazků na bilaterální, regionální a multilaterální úrovni a opírá se 
o hodnocení z roku 2011. Současná verze GAMM byla přijata v roce 2012 a jejím cílem je zajistit vyrovnaný 
a srozumitelný přístup k migraci za pomoci partnerství se zeměmi mimo EU. Řízení vnější migrace EU vychází 
z široké škály nástrojů, rozvíjení dialogu a navazování partnerství se zeměmi původu a tranzitu na základě 
solidarity a odpovědnosti. 

Evropský program pro migraci zahájil rámec pro partnerství se třetími zeměmi ve věci migrace, který má 
rozšiřovat již existující iniciativy a vytvářet nové. Rámec zkvalitňuje podporu lidí v nouzi v rámci systému 
reakce na krize a zároveň vytváří základ pro prohlubování spolupráce se zeměmi původu, tranzitu 
a s cílovými zeměmi se zaměřením na migraci a mobilitu. Evropský parlament ve svém usnesení z 5. dubna 
2017 vyjádřil znepokojení nad vysokým počtem uprchlíků a migrantů, jejichž základní práva jsou v jejich 
zemích původu hrubě porušována, a vyjádřil s nimi svou solidaritu. EU také vyzvala k vytváření cílených 
a dlouhodobých partnerství se sousedními zeměmi a s dalšími zeměmi tranzitu a původu. Dopad migrace 
na politickou oblast a zejména na vazbu mezi rozvojem a bezpečností je podrobněji popsán v Globální 
strategii EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku, která byla představena v červnu 2016. Strategie zavádí 
koncept „zásadového pragmatismu“ s důrazem na cílený přístup k jednotlivým státům. Pro osoby 
pocházející ze třetích zemí mají také význam opatření uvedená v Nové agendě dovedností pro Evropu, která 
mají za cíl podporovat jejich integraci. 

EU od roku 2005 podporuje návraty a opětovné začlenění migrantů do společnosti ve třetích zemích 
prostřednictvím nástroje pro rozvojovou spolupráci v rámci tematického programu týkajícího se migrace a 
azylu. Mezi lety 2005 a 2015 bylo v EU na tento účel vyčleněno 65 milionů EUR, a ve třetích zemích tak bylo 
podpořeno více než 50 projektů, které se zaměřují na opětovné začleňování migrantů do společnosti. 
Expertní skupina evropské migrační sítě zřídila 96 programů, které pomáhají migrantům s návratem 
a opětovným začleněním do společnosti v jejich domovské zemi. Tyto programy, které podpořilo 
26 členských států a Norsko,4 mají za cíl pomáhat migrantům, kterým byla dána lhůta pro dobrovolné 
opuštění území předtím, než dojde k jejich nucenému vyhoštění. Potřebami zranitelných skupin, jako jsou 
nezletilé osoby bez doprovodu, oběti obchodování s lidmi a lidé se specifickými zdravotními potřebami, se 
zabývají samostatné programy. Byly vytvořeny speciální iniciativy na podporu opětovného začlenění 
migrantů do společnosti, které rozvíjejí související činnosti jak v partnerských zemích, tak v členských 
státech v rámci Programů asistovaného dobrovolného návratu a opětovného začlenění (AVRR). To 
v důsledku přispívá k lepšímu pochopení souvislostí mezi úspěchem evropské migrační politiky a rozvojem 
partnerských států.  

Na základě rámce EU členské státy přesídlují uprchlíky ze třetích zemí přímo podle ustanovení EU 
o naléhavém schématu přesídlení a prohlášení EU a Turecka. Počet přesídlených osob nicméně 
zůstává skromný. V září 2017 Evropská komise doporučila členským státům, aby do října 2019 došlo 
k přesídlení dalších 50 000 zranitelných osob se zvláštním zaměřením na Severní Afriku, Blízký 
východ a oblast Afrického rohu. EP a Rada také projednávají dva návrhy, které by mohly otevřít více 
legálních cest pro migraci do Evropy. Jeden z nich se týká evropské sítě pro přesídlení a zajišťuje 
bezpečné a legální cesty do Evropy těm, kteří potřebují mezinárodní ochranu. Druhý vychází 
z modré karty EU a klade si za cíl přilákat a udržet vysoce kvalifikované pracovníky. Další pokrok v 
této věci záleží na rozhodnutích nového Parlamentu a dalších orgánů o postupu. 

Celková výše prostředků na závazky pro fondy EU, decentralizované agentury a další podpůrné 
systémy v oblasti migrace pro VFR na období 2014–2020 se do dubna 2018 zvýšily z původně 
přidělené částky 8,4 miliard na 14,2 miliard EUR. S tím, jak vzrostl význam řízení migrace v programu 
EU, se zvýšila také částka, flexibilita a rozmanitost financování EU jak v rámci rozpočtu EU, tak mimo 
něj. Ke změně došlo v důsledku bezprecedentní migrační vlny v roce 2015, která vyvolala obrovský 
tlak na kapacity členských států, zejména zemí na vnější hranici EU, a představovala velkou zátěž pro 
hmotné i lidské zdroje decentralizovaných agentur. Dodatečná opatření z roku 2015, jež byla 
schválena v souladu s evropským programem pro migraci, měla okamžitý vliv na rozpočet, což se 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32011L0098
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/product_2.html?id=340804&ref_id=271974&src=1&q=id:340804+AND+src:1
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/international-affairs/global-approach-to-migration
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/document.html?reference=EPRS_IDA%282018%29621878
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0385&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0045_CS.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0045_CS.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/32143/en_leaders-agenda-note-on-migration_.pdf
https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union
https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=cs
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/mip-gpgc-2014-2017-annex_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/mip-gpgc-2014-2017-annex_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/emn-informs/emn_reg_inform_in_cash_in_kind_assistance_to_returnees_final.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29595853
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29608779
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29608779
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/AVRR/AVRR-at-a-glance-2015.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11130-2015-INIT/cs/pdf
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://publications.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/6d735ed1-ab20-11e7-837e-01aa75ed71a1
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589859/EPRS_BRI(2016)589859_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147325/presentation-bruegel-eu-funds-for-migration-asylum-and-integration-policies.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2018/8/oj?locale=cs
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projevilo zejména v opravných rozpočtech 5/2015 a 7/2015. Změny v rozpočty EU, které požadoval 
také Evropský parlament, měly pomáhat zemím, které byly pod největším tlakem, vypořádat se 
s novými potřebami týkajícími se hraničních kontrol a hotspotů a poskytovat nezbytnou 
humanitární podporu uprchlíkům a migrantům, kteří potřebovali zejména ubytování a zdravotní 
péči. Členské státy měly také k dispozici odborné poradenství i hmotnou pomoc díky finanční 
podpoře, kterou poskytovaly Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stáž, Europol a EASO. 
Finanční prostředky EU byly také poskytnuty členským státům za účelem přesídlení osob ze třetích 
zemí, kteří v EU žádají o mezinárodní ochranu. Ve svém usnesení z října 2017 nicméně EP opět 
zopakoval svůj názor, že strop stanovený pro okruh 3 se ukázal jako zcela nedostatečný 
k adekvátnímu financování vnitřního rozměru těchto výzev. Připomínky EP byly vzaty v potaz při 
projednávání souhrnného rozpočtu na rok 2018. Podle Evropské komise se celkové výdaje 
z evropských fondů (AMIF a ISF), které tvoří největší část výdajů z evropského rozpočtu pro činnosti 
týkající se migrace, ukázaly jako velmi efektivní. Fondy zlepšily systém poskytování azylu a posílily 
přijímací kapacity členských států a kapacity v oblasti správy vnějších hranic Unie. Generují značnou 
přidanou hodnotu EU tím, že podporují činnosti s mezinárodním dopadem, umožňují sdílet zátěž 
mezi členskými státy, navyšují vnitrostátní kapacity, financují vzdělávání zaměstnanců a další 
opatření. 

Tabulka č. 1 - Finanční nástroje pro zahraniční spolupráci ve věci migrace5 

Nástroj Rozpočet Zeměpisná oblast působnosti 

Evropský rozvojový 
fond (ERF) 

Období let 2014–2020: Pro 11. ERF na 
období 2014–2020 přidělena částka 

30,5 miliard EUR 

Africké, karibské a tichomořské partnerské státy EU 
a zámořské země a území členských států 

Finanční nástroj pro 
rozvojovou spolupráci 

(DCI) 

Období let 2014–2020: 

19 661,64 milionů EUR (v běžných cenách) 

Zeměpisné programy (Latinská Amerika, Blízký 
východ a Jižní Asie, Severní a Jihovýchodní Asie, 

Střední Asie); Panafrický program (celá Afrika) 
(kontinentální a nadregionální projekty); tematický 

program o migraci a azylu (projekty v klíčových 
zemích) 

Evropský nástroj 
sousedství (ENI) 

Období let 2014–2020: 15 432,63 milionů 
EUR (běžné ceny) 

Země jižního Středomoří (Alžírsko, Egypt, Libanon, 
Libye, Jordánsko, Izrael, Maroko, Sýrie, Tunisko, 

Palestina) a země východního sousedství (Arménie, 
Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, 

Ukrajina), na bilaterální, nebo regionální úrovni (v 
takovém případě je zahrnuto i Rusko) 

Fond Madad (2014) 
Období let 2014-2018: 

dosud 1,4 miliard EUR 
Libanon, Jordánsko, Irák, Turecko, Egypt, Sýrie 

Svěřenský fond Bêkou přislíbeno 239,5 milionů EUR Středoafrická republika 

Nouzový svěřenský 
fond EU pro Afriku 

Období let 2015–2020: Zdroje nyní čítají 
3,37 miliard EUR, z nichž 2,98 miliard 

pochází od ERF a finančních nástrojů EU 
(DCI, ENI, HOME a ECHO), a 399,8 milionů 

od členských států EU a dalších států 
(Švýcarsko a Norsko) 

Oblast Sahelu a Čadského jezera, Africký roh, Severní 
Afrika. Z těchto projektů mohou čerpat také 

sousední státy způsobilých zemí. 

Nástroj předvstupní 
pomoci II (NPP II) 

Období let 2014–2020: 

11 698,67 milionů EUR (běžné ceny)  
Albánie, Bosna a Hercegovina, Severní Makedonie, 

Kosovo, Černá Hora, Srbsko a Turecko 

Nástroj EU pro 
uprchlíky v Turecku 

(FRT) 

Období let 2016-2017: pro 2016–2017: 
3 miliardy EUR, 2018: v březnu přiděleny 

další 3 miliardy 
Turecko 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0241&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0485&from=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0309+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0408+0+DOC+XML+V0//CS
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/eadacee2-6e1f-11e8-9483-01aa75ed71a1/language-cs/format-PDF
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-IDA-542140-European-Development-Fund-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-IDA-542140-European-Development-Fund-FINAL.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/development-cooperation-instrument-dci_en
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/development-cooperation-instrument-dci_en
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/eu-budget/how-it-works/long-term-planning_cs
https://eeas.europa.eu/topics/european-neighbourhood-policy-enp_en
https://eeas.europa.eu/topics/european-neighbourhood-policy-enp_en
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/eu-budget/how-it-works/long-term-planning_cs
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/syria/madad_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eutf_syria_factsheet-english.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_11/SR_BEKOU_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_11/SR_BEKOU_CS.pdf
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-instrument-pre-accession-assistance-ipa-ii-draft-report_en
https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-instrument-pre-accession-assistance-ipa-ii-draft-report_en
https://eur-lex.europa.eu/budget/data/General/2018/cs/SEC03.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/funding-by-country/kosovo_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0130&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0130&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0130&from=en
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Evropský fond pro 
udržitelný rozvoj (EFSD) 

Původní rozpočet 3,35 miliard EUR Afrika a oblast sousedních zemí EU 

Londýnská konference 
2016 

2016: Přislíbeno 12 miliard USD Sýrie, Jordánsko, Libanon, Turecko, Irák, Egypt 

Bruselská konference I a 
Bruselská konference II 

2017: 6 miliard USD 

2018: 4,4 miliardy USD 

2019–2020: 3,4 miliard USD 

Sýrie, Jordánsko, Libanon, Turecko, Irák, Egypt 

Budoucí potenciál 
Současný vývoj ukazuje, že Evropa nepochybně zůstane cílem migrantů a žadatelů o azyl a že řízení 
migračních toků bude nadále jednou z hlavních priorit na programu EU. To je způsobeno řadou 
faktorů: růstem počtu mezinárodních a vnitrostátních konfliktů, změnou klimatu a stále existujícími 
ekonomickými rozdíly mezi členskými státy EU a jinými zeměmi. Proto musí EU kombinovat různé 
vnitřní i vnější nástroje migrační politiky. Evropská komise vyvíjí účinnou, spravedlivou a stabilní 
migrační politiku, která je schopná se přizpůsobovat budoucím výzvám; poskytuje azyl těm, kteří 
mají nárok na mezinárodní ochranu, a vrací ty, kteří toto právo nemají; předchází ztrátám na 
životech, a to zejména ve Středozemním moři; ničí sítě obchodníků s lidmi a převaděčů; zlepšuje 
ochranu vnějších hranic a zabezpečuje opravdové alternativy k nebezpečným cestám, a to například 
tím, že otevírá legální migrační cesty, což je nejlepší způsob, jakým bojovat se sítěmi obchodníků 
s lidmi a převaděčů. To vše je třeba doplnit dokonalejším řízením vnějších hranic a lepším 
využíváním možností, které nabízejí informační technologie (IT). 

Rozsáhlými pohyby uprchlíků a migrantů na celosvětové úrovni se zabývalo také Valné shromáždění 
OSN, které dne 19. září 2016 přijalo Newyorskou deklaraci pro uprchlíky a migranty, v níž vyzvalo 
k vytvoření dvou globálních paktů o uprchlících a o migraci. Oba pakty byly přijaty v prosinci 2018. 
EU se ve věci migrace staví do pozice celosvětového aktéra a při přípravách obou paktů hrála 
významnou úlohu. Pakty „poskytují možnost posunout se kupředu a posílit normy, principy, pravidla 
a procesy rozhodování, které umožní efektivnější mezinárodní spolupráci při reakci na konkrétní 
rozhodující problematiku“. Poskytovat stálou institucionální podporu k řešení těchto problémů 
a uplatňovat výsledky celosvětových paktů nebude jednoduché. Klíčovým měsícem byl pro čelní 
představitele červen 2018, kdy se začalo jednat o novém evropském přístupu k migraci. Dne 
14. června 2018 Evropská komise zveřejnila návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým 
se zřizuje nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI).  

V nové struktuře financování 
vnější činnosti EU (VFR 2021–2027) 
Komise navrhuje odstranit umělé 
překážky mezi jednotlivými 
nástroji, a zjednodušit tak celý 
systém. S navrhovaným 
rozpočtem 89,5 miliard EUR na 
období 2021–2027 nový nástroj 
zásadně mění způsob, jakým je 
řízeno financování vnějších 
činností EU. Za účelem 
zefektivnění již existujících 
finančních nástrojů bude v NDICI 
spojeno celkem osm nařízení a 
jedno rozhodnutí, jejichž platnost 
většinou vyprší 31. prosince 2020 
(viz okénko vpravo). Navýšení 
rozpočtu pro vnější činnost z 94,5 miliard EUR v období 2014–2020 na 123 miliard EUR v období 

Nástroje, které budou sloučeny v novém NDICI 

1 Nástroj pro rozvojovou spolupráci, 
2 Evropský rozvojový fond (ERF), 
3 Evropský nástroj sousedství (ENI), 
4 Nástroj partnerství pro spolupráci s třetími zeměmi, 
5 Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva, 
6 Nástroj přispívající ke stabilitě a míru, 
7 Evropský fond pro udržitelný rozvoj, který je složen 

z Evropského fondu pro udržitelný rozvoj+ a Záruky pro vnější 
činnost a obsahuje také vnější úvěrový mandát. 

Tento široký nástroj bude doplněn nástrojem předvstupní 
pomoci, Nástrojem humanitární pomoci, společnou zahraniční 
a bezpečnostní politikou (SZBP), nástrojem pro zámořské státy 
a území včetně Grónska a zvláštním nástrojem pro evropskou 
jadernou bezpečnost v závislosti na výsledku jednání v Radě. 

https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/eu-external-investment-plan-5-priority-areas-identified-first-meeting-efsd-strategic_en
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/eu-external-investment-plan-5-priority-areas-identified-first-meeting-efsd-strategic_en
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20180313172041/https:/www.supportingsyria2016.com/
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20180313172041/https:/www.supportingsyria2016.com/
https://www.consilium.europa.eu/media/23917/supporting-syria-and-the-region_post-brussels-conference-financial-track.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/04/25/brussels-ii-conference-on-supporting-the-future-of-syria-and-the-region-co-chairs-declaration/
http://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_-_10_trends_shaping_migration_-_web.pdf
http://gmdac.iom.int/research-database/sites/default/files/documents/can-regular-migration-channels-reduce-irregular-migration.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623550/EPRS_BRI(2018)623550_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614638/EPRS_BRI(2017)614638_EN.pdf
https://ec.europa.eu/echo/news/eu-and-iom-strenghten-ties-global-migration_en
https://www.iom.int/global-compact-migration
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=COM%3A2018%3A460%3AFIN
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4124_cs.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4124_cs.htm
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2021–2027 odpovídá nárůstu o 30 % v běžných cenách. Když odečteme roční inflaci do roku 2027, 
nárůst bude činit 13 %. NDICI bude mít největší podíl na fondech pro vnější činnost. Bude hlavním 
nástrojem EU ke snižování chudoby a k propagaci udržitelného rozvoje, prosperity, míru a stability. 
Bude založen na čtyřech pilířích: geografickém (68 miliard EUR), tematickém (7 miliard EUR), složce 
rychlé odezvy (4 miliardy EUR) a rezervě pro nově se objevující výzvy a priority (10,2 miliard EUR).  

V návaznosti na neformální zasedání z 24. června a poté, co Evropská komise představila prvky, 
na jejichž základě by Rada mohla postoupit s reformou azylu, vedoucí představitelé na summitu 
v červnu 2018 ani na dalších summitech v říjnu a v prosinci 2018 nedosáhli žádného výrazného 
pokroku ve věci vnitřních aspektů migrace a azylové politiky EU. Ukázalo se totiž, že mezi členskými 
státy stále existují rozdíly zejména ve věci reformy dublinského nařízení, podle něhož se určuje 
členský stát zodpovědný za posouzení žádosti o mezinárodní ochranu. Kvůli domácí politické situaci 
a vnitřním tlakům v některých zemích však závěry Evropské rady upřednostňují posílení vnějších 
hranic. Ve svém příspěvku Evropská komise informuje, že má v úmyslu přeložit nové návrhy, které 
„zlepší evropské řízení vnějších hranic“ a „zvýší koherenci a efektivitu návratové politiky EU“. 

Evropská komise proto v reakci na projev předsedy Junckera o stavu Unie v září 2018 navrhla posílit 
Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž, rozšířit Agenturu EU pro azyl a zvýšit návraty 
a vyzvala k podpoře legálních cest do Evropy z humanitárních a ekonomických důvodů, mimo jiné 
urychlením procesu přesídlování a řešením nedostatku určitých specifických kvalifikací. Evropská 
komise využívá potenciálu, který nabízejí smlouvy EU, a to zejména čl. 77 odst. 2 písm. d) a čl. 79 
odst. 2 písm. c), a prosazuje zřízení dalších decentralizovaných agentur. Kromě posílení vnějších 
hranic EU a zefektivnění postupů při udělování azylu Evropská rada ve svých rozpravách a závěrech 
klade rovněž důraz na to, že je třeba upřednostnit co nejrychlejší vyřizování žádostí podaných 
migranty a v první řadě jim bránit v tom, aby se do Evropy dostali. Proto je třeba zastavit nelegální 
migraci na všech již existujících i nově vznikajících trasách. Evropská komise proto předložila své 
hodnocení iniciativy na zřízení kontrolovaných středisek v EU a možnosti regionálního vyloďování 
migrantů zachráněných na jejich cestě do Evropy při pátracích a záchranných operacích. 

Vedoucí představitelé EU, kteří v Parlamentu vystoupili v debatě o budoucnosti Evropy, přiznali, že 
migrace je jednou z největších výzev EU a shodli se na tom, že je nutné se touto otázkou zabývat na 
úrovni EU. Všichni považují za nezbytné zintenzivnit spolupráci se zeměmi původu nebo tranzitu 
migrantů a dále zdůraznili, že je třeba pokročit v otázce společného evropského azylového systému 
a problematice přesídlování. Někteří evropští lídři také podpořili obecné navýšení finančních 
prostředků a vyslovovali se také pro ambicióznější iniciativy, jakou by mohl být například nový 
„Marshallův plán“ pro Afriku. Prostředky v novém VFR (2021–2027) určené na otázky spojené 
s migrací se téměř ztrojnásobí na více než 34,9 miliardy EUR oproti 14 miliardám EUR na období 
2014–2020. Nový rámec se bude zaměřovat na podporu toho, co Evropská komise nazývá stabilní, 
realistickou a spravedlivou migrační politikou prostřednictvím rozšířeného Azylového a migračního 
fondu, pro který je vyhrazeno 11,2 miliard EUR. Tento fond podpoří silnější a efektivnější evropský 
azylový systém a umožní častější a rychlejší navracení migrantů do zemí jejich původu, dále podpoří 
včasnou integraci státních příslušníků třetích zemí, kteří na území EU krátkodobě legálně pobývají, 
což dříve nebylo zahrnuto do činností financovaných tímto fondem. Dlouhodobý rozpočet také 
počítá s výrazným posílením vnějších hranic EU, a to díky vytvoření nového Fondu pro integrovanou 
správu hranic, jehož rozpočet bude dosahovat výše 9,3 miliard EUR, a díky významnému navýšení 
financování decentralizovaných agentur, které podporují ochranu hranic členských států EU, 
o 12 miliard EUR, a to zejména Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž. 

HLAVNÍ ODKAZY 
Apap, J., Arbitrary detention of women and children for immigration purposes, EPRS, Evropský 
parlament, 2016. 
Apap J., Diaz D., Trevino G. and Sabbati G., Globální pakt o migraci: Placing human rights at the heart of 
migration management, EPRS a oddělení vnějších záležitostí, Evropský parlament, prosinec 2017. 
D'Alfonso A., Orav A., Smart Borders: EU Entry/Exit System, EPRS, Evropský parlament, leden 2018. 

http://europa.eu/rapid/press-release_AC-18-4269_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco-migration-advancement-june-2018_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=celex%3A32013R0604
https://www.consilium.europa.eu/media/35959/28-euco-final-conclusions-cs.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-speech_cs_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1537358704958&uri=CELEX%3A52018PC0631
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1537358867501&uri=CONSIL%3AST_12112_2018_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1537358945147&uri=CELEX%3A52018PC0634
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1537433307192&uri=CELEX%3A52018DC0635
http://europa.eu/rapid/press-release_AC-18-4269_en.htm
https://www.consilium.europa.eu/media/35959/28-euco-final-conclusions-cs.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/migration-disembarkation-june2018_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4629_cs.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180724_non-paper-regional-disembarkation-arrangements_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/637948/EPRS_IDA(2019)637948_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=COM%3A2018%3A321%3AFIN
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-fair-migration-policy_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-fair-migration-policy_en_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=COM%3A2018%3A0471%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=COM%3A2018%3A0471%3AFIN
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-securing-external-borders_cs.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=COM%3A2018%3A0473%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=COM%3A2018%3A0473%3AFIN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577991/EPRS_BRI(2016)577991_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29614638
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29614638
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29614638
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%295866142016586614
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%295866142016586614


EPRS | Výzkumná služba Evropského parlamentu 

12 

Dumbrava C., Revision of the Schengen Information System for law enforcement, EPRS, Evropský 
parlament, únor 2018. 
Eisele K., Interoperability between EU information systems for security, border and migration 
management, počáteční hodnocení posouzení dopadů předloženého Evropskou komisí, EPRS, Evropský 
parlament, únor 2018. 
Frontex, Risk Analysis for 2018, únor 2018. 
Guild, E. and Grant, S., What role for the EU in the UN negotiations on a Global Compact on Migration, 
CEPS, březen 2017. 
Hodnotící zpráva Medam, Flexible Solidarity: A Comprehensive strategy for asylum and immigration in 
the EU, 2018 
Orav A., Common procedure for asylum, EPRS, Evropský parlament, březen 2018. 
Perchoc P., Mapping EU-Turkey relations: State of play and options for the future, EPRS, Evropský 
parlament, duben 2017. 
Radjenovic A., Resettlement of refugees: EU framework, EPRS, Evropský parlament, prosinec 2017 
Vysoký komisař OSN pro uprchlíky, Beyond Detention: A Global Strategy to support governments to end 
the detention of asylum-seekers and refugees, 2014-2018, OSN, 2014. 
Zamfir, I, Towards a global compact on refugees: Strengthening international cooperation to ease the 
plight of refugees in the world, Evropský parlament, červen 2018. 
 
Další podrobnosti naleznete na stránkách Evropského parlamentu zaměřených na migraci v Evropě. 

POZNÁMKY 

1 Tuto část připravila Alina Dobreva, autorkou infografik je Naděžda Kresnička-Nikolčovová. 
2 Společný zájem OSN a EU je respektování lidských práv migrantů, žadatelů o azyl a uprchlíků. 
3 Členské státy Rady Evropy musí také zaručit všem, kteří spadají do jejich jurisdikce, a to včetně migrantů, práva 

zakotvená v Evropské úmluvě o lidských právech. 
4 Studie se týká všech 28 členských států EU s výjimkou Chorvatska a Dánska, ale zahrnuje i Norsko. Studie je založena 

na výsledcích přezkumu týkajícího se převážně období 2013–2014. 
5 Viz Nikolai Atanassov N., Dumbrava C., Mentzelopoulou M-M., Radjenovic A., Zahraniční spolupráce EU ve věci 

poskytování azylu a ochrany státních hranic, EPRS, Evropský parlament, květen 2018, a Apap J., Claros Gimeno E., 
Mentzelopoulou M-M., Migrace a azyl: Projekty a financování, EPRS, Evropský parlament, květen 2018. 
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