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Kwestia migracji 
SYNTEZA 
Przepływy uchodźców i migracja znajdują się w centrum uwagi na całym świecie. W ostatnich latach 
Europa zmaga się z najpoważniejszym od zakończenia drugiej wojny światowej wyzwaniem 
związanym z migracją. Bezprecedensowy napływ uchodźców i migrantów o nieuregulowanym 
statusie do UE – który osiągnął największe natężenie w 2015 r. – ujawnił szereg niedociągnięć i luk 
w unijnej polityce w dziedzinie azylu, granic zewnętrznych i migracji. W odpowiedzi na te wyzwania 
UE zapoczątkowała szerzej zakrojony proces reform mających na celu przebudowę polityki azylowej 
i migracyjnej w oparciu o cztery filary: ograniczenie zachęt do nielegalnej migracji przez 
eliminowanie jej pierwotnych przyczyn, ułatwianie powrotów i zlikwidowanie sieci przemytu i 
nielegalnego handlu; ratowanie życia i zabezpieczanie granic zewnętrznych; ustanowienie 
zdecydowanej unijnej polityki azylowej oraz zapewnienie większej liczby legalnych możliwości 
wjazdu dla osób ubiegających się o azyl i skuteczniejszych legalnych kanałów dla migrantów o 
uregulowanym statusie. 

Rekordowe przepływy migracyjne do UE obserwowane w latach 2015 i 2016 zmniejszyły się przed 
końcem roku 2017 i 2018. Aby jednak zrealizować politykę, którą Komisja uznaje za skuteczną, 
sprawiedliwą i solidną przyszłą unijną politykę migracyjną, UE – opierając się na traktatach i innych 
instrumentach prawnych i finansowych – wdraża zarówno środki natychmiastowe, jak i 
długoterminowe. Europa – ze względu na położenie geograficzne i reputację wzoru stabilności, 
hojności i otwartości na tle narastających konfliktów międzynarodowych i wewnętrznych, 
postępującej zmiany klimatu i pogłębiającego się ubóstwa na świecie – prawdopodobnie będzie 
nadal postrzegana przez osoby ubiegające się o azyl i migrantów jako idealne miejsce schronienia. 
Znajduje to także odzwierciedlenie w coraz większej kwocie, elastyczności i różnorodności środków 
finansowych przeznaczanych przez UE na politykę migracyjną i azylową zarówno w obecnym i 
przyszłym budżecie UE, jak i poza nim. 

Ten dokument jest aktualizacją briefingu opublikowanego przed wyborami do Parlamentu 
Europejskiego w 2019 r. Zob. także wydany jednocześnie briefing dotyczący wspierania przez UE 
demokracji i pokoju na świecie. 
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Aktualna sytuacja 
W ostatnich latach liczba migrantów międzynarodowych na całym świecie nadal rosła w szybkim 
tempie – w 2017 r. sięgnęła ona 258 mln osób, w porównaniu z 220 mln w 2010 r. i 173 mln w 2000 
r. Od czasu Międzynarodowej Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Ludności i Rozwoju w 
1994 r. kwestia międzynarodowej migracji i jej związku z rozwojem nieustannie zyskuje na znaczeniu 
w programie działań społeczności międzynarodowej. 

Rysunek 1 – Główne szlaki migracji do Europy 

 
Źródło danych: Frontex; grafika: Giulio Sabbati, EPRS. 

Aspekty zarządzania migracją przez UE ujęte są w rozlicznych instrumentach prawnych i 
politycznych. Od czasu bezprecedensowego natężenia przepływów migracyjnych do Europy w 
2015 r. polityka w tym zakresie w znacznej mierze opiera się na Europejskim programie w zakresie 
migracji. Działania UE w tym obszarze polegają na proponowaniu i wdrażaniu natychmiastowych i 
długoterminowych środków, przy czym uwagę skupia się na wewnętrznym i zewnętrznym 
wymiarze polityki migracyjnej oraz na zewnętrznych granicach UE. Środki te obejmują powroty i 
readmisję migrantów o nieuregulowanym statusie, którzy nie mają prawa wjazdu do UE lub pobytu 
na jej terytorium, zwalczanie przemytu migrantów, ochronę granic zewnętrznych UE, tworzenie 
legalnych możliwości wjazdu dla osób potrzebujących ochrony międzynarodowej, ustanowienie 
solidnej unijnej polityki azylowej opartej na równowadze między solidarnością i 
odpowiedzialnością, a także rozwiązywanie problemu migracji we współpracy z państwami trzecimi 
za pomocą środków politycznych i finansowych. UE szczegółowo określa wspólne standardy w 
wielu rozporządzeniach i dyrektywach, ale faktyczna realizacja polityki azylowej i migracyjnej leży w 

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017_Highlights.pdf
https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-map/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1529566464275&uri=CELEX:52015DC0240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1529566464275&uri=CELEX:52015DC0240
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/migration/public/index.html?page=intro
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gestii państw członkowskich, które muszą zapewnić zgodność przepisów krajowych zarówno z 
prawem UE, jak i z umowami międzynarodowymi. Zewnętrzna polityka migracyjna UE stanowi 
element ogólnego podejścia UE do kwestii migracji i uzupełnienie polityki zagranicznej UE oraz 
współpracy na rzecz rozwoju. Opiera się na wspólnych celach określonych przez państwa 
członkowskie i znajduje odzwierciedlenie we wspólnym europejskim systemie azylowym (WESA). 
Współpraca z państwami trzecimi jest ujęta w globalnym podejściu do kwestii migracji i mobilności 
(GPMM), w ramach którego UE zaangażowała się w dialog polityczny i nawiązała partnerstwa z 
państwami trzecimi. 

Wyzwania, z którymi UE się zmaga od czasu niedawnego bezprecedensowego, niekontrolowanego 
napływu wielkiej liczby uchodźców i migrantów o nieuregulowanym statusie, ujawniły szereg 
niedociągnięć i luk w unijnej polityce w dziedzinie azylu, granic zewnętrznych i migracji. Napływ ten 
wywarł presję na system azylowy UE – ramy prawne obejmujące wszystkie aspekty procesu 
azylowego. W obecnym systemie osoby ubiegające się o azyl nie są traktowane w jednakowy 
sposób, a wskaźniki przyznawania azylu są zróżnicowane w poszczególnych państwach UE. Ponadto 
tylko kilka państw, ze względu na swoje położenie geograficzne, jest odpowiedzialnych za 
praktycznie wszystkie wnioski o azyl złożone w UE. Konieczna jest reforma ram prawnych, aby stały 
się bardziej skuteczne, w większym stopniu zharmonizowane, sprawiedliwsze i odporne na presję 
migracyjną w przyszłości. Jeden z pierwszych pilnych środków przyjętych po fali migracji w 2015 r. 
miał w zamierzeniu złagodzić presję migracyjną na Grecję i Włochy, które w największym stopniu 
odczuwają skutki napływu migrantów. Jego celem była relokacja osób kwalifikujących się do 
otrzymania ochrony międzynarodowej – reprezentujących narodowości o ogólnym wskaźniku 
przyznawania azylu w państwach członkowskich UE wynoszącym 75% lub więcej – do innych 
państw członkowskich, a tym samym sprawiedliwe i zrównoważone rozmieszczenie w UE osób 
ubiegających się o azyl oraz sprawiedliwy i zrównoważony podział odpowiedzialności. Jednak nie 
wszystkie państwa członkowskie były skłonne uczestniczyć w tym programie, co obrazuje 
przeciwstawne postawy opinii publicznej i trudności w zrównoważeniu solidarności i 
odpowiedzialności w różnych państwach UE. 

Ponadto ograniczenie nielegalnej migracji wymaga skutecznej polityki w zakresie powrotu i 
readmisji migrantów o nieuregulowanym statusie. Komisja, ze względu na niski odsetek powrotów, 
skupia się zatem na zwiększeniu własnych zdolności – w czym ma pomóc uaktualniony plan 
działania w zakresie powrotów i proponowana zmiana dyrektywy powrotowej – oraz zawiera 
umowy o readmisji lub praktyczne uzgodnienia z państwami pochodzenia i tranzytu w Afryce i Azji. 

Niekontrolowane przepływy migracyjne ujawniły także słabe strony w systemie zarządzania 
zewnętrznymi granicami UE. Kluczowym elementem pomocy UE dla państw członkowskich jest 
wsparcie operacyjne w ramach systemu „Hotspot”. Obejmuje ono identyfikację i rejestrację 
przybycia wszystkich osób ubiegających się o azyl, a także zapewnienie odpowiednich warunków i 
zdolności przyjmowania tych osób. Choć pobieranie odcisków palców od migrantów postępuje i 
według danych Komisji odbywa się już w niemal 100% przypadków, to warunki przyjmowania nadal 
stanowią poważny problem. W latach 2017 i 2018 znacznie spadła liczba wykrytych przypadków 
nielegalnego przekroczenia zewnętrznych granic UE, głównie na szlakach migracyjnych 
wschodniego i środkowego obszaru Morza Śródziemnego, ale ogólna presja na zewnętrzne granice 
Europy utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie. Poza tym podróż do UE może być 
nadzwyczaj niebezpieczna, a przemytnicy często narażają migrantów na ryzyko zagrażające życiu. 
Zapobieganie ofiarom śmiertelnym, zwłaszcza na Morzu Śródziemnym, wymaga działań 
poszukiwawczych i ratowniczych, a także zwalczania sieci handlu ludźmi i przemytu ludzi. 

Migracja to jedno z zasadniczych zagadnień polityki makroekonomicznej w skali globalnej. Według 
Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), przy scenariuszu zerowej migracji, do 2025 
r. w krajach rozwiniętych liczba osób w wieku produkcyjnym będzie nadal wzrastała tylko w Nowej 
Zelandii i Irlandii, podczas gdy we wszystkich innych państwach nastąpi jej poważny spadek. 
Sposobem na zrównoważenie spadku lub stagnacji wzrostu liczby ludności jest między innymi 
otwarcie legalnych kanałów migracji, co wymaga globalnego rozwiązania. Istnieje także pilna 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/621878/EPRS_IDA(2018)621878_EN.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160713/factsheet_the_common_european_asylum_system_en.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://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-returns-policy_pl.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52017DC0200
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52017DC0200
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2018:634:FIN
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/2_hotspots_pl.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52017DC0558#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/
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potrzeba zastąpienia nielegalnych przepływów migracyjnych, które spowodowały tak wiele 
cierpień i przypadków skrajnego naruszenia praw człowieka, legalnymi kanałami migracji. Jak 
stwierdził przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker w orędziu o stanie Unii w 2017 
r., „nielegalna migracja zostanie zatrzymana tylko wtedy, gdy istnieć będzie prawdziwa alternatywa 
dla niebezpiecznych podróży”. 

Oczekiwania społeczne co do zaangażowania UE1 

Według serii badań Eurobarometr dotyczących 
spostrzeżeń i oczekiwań, przeprowadzonych dla 
Parlamentu Europejskiego, poparcie obywateli 
Unii dla jeszcze większego zaangażowania UE w 
kwestię migracji spadło z 74% w 2016 r. do 72% 
w 2018 r. Spadek, choć występuje, jest 
nieznaczny, a ogólne poparcie dla 
zaangażowania UE w kwestię migracji jest nadal 
bardzo wysokie. Występują znaczne różnice 
poglądów między państwami członkowskimi. 
Największe poparcie dla nasilenia działań UE w 
zakresie migracji odnotowano na Cyprze (88%), 
w Hiszpanii (85%) i Portugalii (84%). Najniższe 
poparcie dla takich działań UE odnotowuje się w 
Austrii (55%), na Łotwie i w Zjednoczonym 
Królestwie (56%). Pomimo różnic między 
państwami członkowskimi większość obywateli 
w każdym państwie członkowskim wyraża 
poparcie dla większego zaangażowania UE w 
kwestię migracji. 

Ogólny spadek poparcia dla większego 
zaangażowania UE w kwestię migracji wynosi 
2 punkty procentowe. Na szczeblu państw 

Rys. 2 – Odsetek respondentów, którzy chcieliby, aby UE interweniowała częściej niż 
obecnie 

 

Źródło: EPRS na podstawie badań Eurobarometr 85.1 - 2016; 89.2 - 2018. 

Rys. 3 – Oczekiwania dotyczące 
intensywniejszych niż obecnie działań UE: 
różnica między rokiem 2016 a 2018 wyrażona 
w punktach procentowych 

 

Źródło: EPRS na podstawie badań Eurobarometr 
85.1 - 2016; 89.2 - 2018. 

 

https://euobserver.com/migration/139020
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/eurobarometr-europejczycy-o-priorytetach-dla-unii
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/pl/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/eurobarometr-europejczycy-o-priorytetach-dla-unii
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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członkowskich najbardziej znaczący spadek nastąpił w Estonii (o 15 punktów procentowych), 
Republice Czeskiej (o 13 punktów procentowych) i Zjednoczonym Królestwie (o 12 punktów 
procentowych). W ośmiu państwach członkowskich obserwuje się rosnące oczekiwanie, że UE 
zaangażuje się w większej mierze w kwestię migracji, przy czym najbardziej znaczący wzrost (o 6 
punktów procentowych) odnotowano w Hiszpanii.  

Od 2016 r. znacząco poprawiła się ocena 
zaangażowania UE w kwestię migracji. Odsetek 
Europejczyków, którzy uznali działania UE za 
niewystarczające, spadł o 8 punktów 
procentowych (z 66% w 2016 r. do 57% w 2018 r.), 
jednak większość obywateli europejskich nadal 
podziela tę negatywną opinię. Odsetek 
Europejczyków, którzy uznali działania UE w 
kwestii migracji za odpowiednie, wzrósł o 
7 punktów procentowych (z 19% w 2016 r. do 26% 
w 2018 r.). Pomimo poprawy oceny efektywności 
UE w tym obszarze, zaangażowanie w kwestię 
migracji nadal stanowi obszar polityki z najgorszą 
oceną spośród uwzględnionych w badaniu. 

Ta pozytywna zmiana oceny zaangażowania UE w 
dziedzinie migracji jest najbardziej widoczna w 
Rumunii (wzrost o 19 punktów procentowych), 
Irlandii (wzrost o 14 punktów procentowych) i 
Bułgarii (wzrost o 12 punktów procentowych). 
Lepsza ocena zaangażowania UE jest niemal 
powszechna, przy czym w 2018 r. tylko w trzech 
państwach członkowskich stwierdzono niższe 
wskaźniki oceny działań UE w zakresie migracji w 
porównaniu z 2016 r. Tę odwrotną tendencję 
odnotowano w Austrii (spadek o 9 punktów procentowych), na Malcie (spadek o 8 punktów 
procentowych) i w Luksemburgu, gdzie zmiana jest marginalna (spadek o 1 punkt procentowy).  

Wśród państw członkowskich utrzymują się znaczne różnice w ocenie działań UE. Oceny wahają się 
od tak niskiego poziomu jak 10% głosów za ich „adekwatnością” w Grecji do 43% w Chorwacji i 40% 
w Danii.  

W obszarze polityki migracyjnej (obok walki z bezrobociem i z oszustwami podatkowymi) obserwuje 
się jeden z największych rozdźwięków między oczekiwaniami obywateli a ich oceną zaangażowania 
UE. I choć skala rozbieżności znacznie się zmniejszyła, głównie z powodu lepszej oceny działań UE, 
aby rozwiać obawy obywateli, trzeba jeszcze bardzo wiele zrobić. 

Co robi UE 
Art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) zobowiązuje UE, jako podmiot niepaństwowy, do 
dostosowania się do norm Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także do ścisłego przestrzegania 
i rozwoju prawa międzynarodowego, w tym poszanowania zasad Karty Narodów Zjednoczonych, 
propagowania i ochrony praw człowieka we wszystkich działaniach, ze szczególnym 
uwzględnieniem praw dzieci2. UE ma kompetencje dzielone w zakresie opracowywania wspólnej 
polityki imigracyjnej. Zgodnie z prawem UE, na mocy art. 67 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE), Unia „rozwija wspólną politykę w dziedzinie azylu, imigracji i kontroli granic 
zewnętrznych, opartą na solidarności między państwami członkowskimi i sprawiedliwą wobec 
obywateli państw trzecich”. Do obywateli państw trzecich zalicza się także bezpaństwowców. 
Art. 78 TFUE przewiduje rozwijanie przez UE wspólnej polityki w dziedzinie azylu, ochrony 

Rys. 4 – Postrzeganie obecnych działań UE 
jako odpowiednich: różnica między rokiem 
2016 a 2018 wyrażona w punktach 
procentowych 

 

Źródło: EPRS na podstawie badań Eurobarometr 
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/PL/TXT/?uri=CELEX:12008E067
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:12008E078
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/eurobarometr-europejczycy-o-priorytetach-dla-unii
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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uzupełniającej i tymczasowej ochrony. Określa także rolę Parlamentu Europejskiego i Rady jako 
współprawodawców przyjmujących środki dotyczące wspólnego europejskiego systemu 
azylowego. W przypadku nagłego napływu obywateli państw trzecich do jednego lub kilku państw 
członkowskich Rada może przyjąć środki tymczasowe, na podstawie wniosku Komisji i po konsultacji 
z Parlamentem Europejskim. Art. 79 ust. 1 przewiduje wzmocnienie środków zwalczania nielegalnej 
imigracji i handlu ludźmi, przy czym Parlament i Rada stanowią zgodnie ze zwykłą procedurą, 
natomiast art. 79 ust. 3 stanowi, że Unia „może zawrzeć z państwami trzecimi umowy o readmisji 
obywateli państw trzecich, którzy nie spełniają warunków wjazdu, obecności lub pobytu na 
terytorium jednego z państw członkowskich lub przestali je spełniać, do państw pochodzenia lub 
państw, z których oni przybywają”. Art. 80 TFUE odnosi się do zasady solidarności i sprawiedliwego 
podziału odpowiedzialności między państwami członkowskimi, w tym również jej skutków 
finansowych, gdy prowadzą one politykę w zakresie kontroli granicznych, azylu i imigracji. Karta 
praw podstawowych UE przewiduje w art. 18 prawo do azylu, a w art. 19 zakaz refoulement. 
Przestrzeganie Karty jest wymogiem decydującym o ważności i legalności prawa wtórnego Unii, w 
tym dyrektyw i rozporządzeń w dziedzinie azylu. 

We wspólnym europejskim systemie azylowym należy przestrzegać zobowiązań państw 
wynikających z przyjętej w 1951 r. Konwencji dotyczącej statusu uchodźców i protokołu do niej z 
1967 r. (konwencja genewska) oraz innych odpowiednich traktatów, takich jak Konwencja o 
prawach dziecka. System musi być także zgodny z zasadą non-refoulement zawartą w art. 33 
Konwencji dotyczącej statusu uchodźców3. 

Większość środków finansowych UE związanych z polityką migracyjną przydzielono w ramach 
działu 3 (polityka wewnętrzna) i działu 4 (polityka zewnętrzna) wieloletnich ram finansowych (WRF). 
Obejmują one Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), który ma wspierać skuteczne zarządzanie 
przepływami migracyjnymi i opracowanie wspólnego unijnego podejścia do azylu i imigracji, oraz 
Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ISF) zapewniający pomoc finansową na zarządzanie 
granicami zewnętrznymi i wspólną politykę wizową (Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego – 
granice i wizy), a także wsparcie finansowe przeznaczone na współpracę policyjną oraz 
zapobieganie i zwalczanie przestępczości, w tym przemytu migrantów. Według danych z kwietnia 
2018 r. pierwotny przydział na FAMI w WRF na lata 2014–2020 wzrósł z 3,8 mld EUR do 6,6 mld EUR, 
podczas gdy środki na ISF wzrosły nieznacznie – z 3,7 mld EUR do 3,8 mld EUR. 

Problematyką migracji zajmują się też zdecentralizowane agencje UE, w szczególności Europejska 
Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) zaangażowana w zarządzanie granicami 
zewnętrznymi i ich kontrolę, Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO), pomagający w 
realizacji zobowiązań państw członkowskich wynikających z systemu azylowego, oraz Agencja Unii 
Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), wspierająca współpracę policyjną między 
państwami członkowskimi, w tym w dziedzinie przemytu migrantów. Agencje unijne działają w 
ramach zarządzania pośredniego, co oznacza, że Komisja powierza im wykonanie budżetu. Według 
danych z 2018 r. całkowity wkład UE z WRF na lata 2014–2020 przeznaczony dla Fronteksu wzrósł z 
początkowego zobowiązania w wysokości 628 mln EUR do 1 638 mln EUR (kwiecień 2018 r.), dla 
EASO – ze 109 mln EUR do 456 mln EUR (kwiecień 2018 r. ), a dla Europolu – z 654 mln EUR do 
753 mln EUR (kwiecień 2018 r.). 

Środki z instrumentu na rzecz wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii mają być 
przydzielane do 2019 r. w przypadku katastrof o „wyjątkowej skali i wyjątkowych skutkach”, w 
sytuacji gdy „żaden innych instrument dostępny państwom członkowskim i Unii nie jest 
wystarczający”. Do kwietnia 2018 r. Komisja zakontraktowała 605 mln EUR na pomoc nadzwyczajną 
dla uchodźców w Grecji. Fundusze takie jak „Horyzont 2020”, Europejski Fundusz Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejski Fundusz 
Społeczny (EFS) także przeznaczają środki na migrację, w szczególności na integrację uchodźców i 
migrantów. Finansowanie unijnej zewnętrznej polityki migracyjnej oparto na różnych 
instrumentach mających wyjść naprzeciw nowym priorytetom, takich jak unijny Instrument Pomocy 
dla Uchodźców w Turcji, unijny kryzysowy fundusz powierniczy na rzecz Afryki oraz Europejski 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:12008E079
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:12008E079
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:12008E080
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://fra.europa.eu/pl/charterpedia/article/18-prawo-do-azylu
https://fra.europa.eu/pl/charterpedia/article/19-ochrona-w-przypadku-usuniecia-z-terytorium-panstwa-wydalenia-lub-ekstradycji
http://www.unhcr.org/about-us/background/4ec262df9/1951-convention-relating-status-refugees-its-1967-protocol.html
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147324/20180516-migration-funding-study-updated.pdf
http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/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/
https://www.easo.europa.eu/
https://www.europol.europa.eu/pl/about-europol
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147324/20180516-migration-funding-study-updated.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32016R0369
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/facility_table.pdf
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
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Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (zob. tabela 1 w inicjatywach budżetowych). 
Instrumenty te utworzono, aby wykorzystać zasoby zarówno budżetu UE, jak i budżetów państw 
członkowskich, jednak wypełnienie zobowiązań krajowych często okazuje się trudne do wykonania. 
Do 2020 r. oczekuje się dalszego wzrostu finansowania migracji przez UE, aby wspierać postępy w 
dziedzinie zarządzania migracją we wszystkich państwach członkowskich. 

Co zrobiono w czasie kadencji PE 2014–2019 
Pierwszą i natychmiastową reakcją na bezprecedensowy poziom przepływów migracyjnych do 
Europy w 2015 r. było przyjęcie przez Komisję Europejską w kwietniu 2015 r. dziesięciopunktowego 
planu działania w sprawie migracji, który zyskał także poparcie Rady i Parlamentu Europejskiego 
(PE). Ponieważ środki przewidziane w planie okazały się niewystarczające, w maju 2015 r. Komisja 
przyjęła Europejski program w zakresie migracji, przewidujący konkretne, natychmiastowe i 
długoterminowe środki mające na celu ustanowienie silnej polityki azylowej UE, ratowanie życia i 
ochronę granic zewnętrznych, ograniczenie zachęt do nielegalnej migracji, stworzenie większych 
możliwości legalnego wjazdu dla osób ubiegających się o azyl oraz zapewnienie współpracy z 
państwami trzecimi. Parlament uchwalił liczne rezolucje z własnej inicjatywy dotyczące migracji, 
w szczególności rezolucję z 12 kwietnia 2016 r. w sprawie sytuacji na Morzu Śródziemnym 
i potrzeby całościowego podejścia UE do problematyki migracji oraz rezolucję z 5 kwietnia 2017 r. 
w sprawie przepływów uchodźców i migrantów: rola działań zewnętrznych UE. W rezolucjach tych 
poddano ocenie różne odnośne strategie polityczne i przedstawiono szereg zaleceń. 

Działania wewnętrzne UE w zakresie migracji 

Reforma wspólnego europejskiego systemu azylowego (WESA) 

W obecnym wspólnym europejskim systemie azylowym (WESA) osoby ubiegające się o azyl nie są 
traktowane w jednakowy sposób, a wskaźniki przyznawania azylu są zróżnicowane w poszczególnych 
państwach UE, co w pewnym stopniu wynika z uznaniowości we wdrażaniu dyrektyw, na którą zezwalają 
państwom członkowskim obecne przepisy azylowe. Poza tym tylko kilka państw, ze względu na swoje 
położenie geograficzne, jest odpowiedzialnych za praktycznie wszystkie wnioski o azyl złożone w UE. Aby 
ramy prawne stały się w większym stopniu skuteczne, zharmonizowane, sprawiedliwe i odporne na przyszłe 
presje migracyjne, w maju i lipcu 2016 r. Komisja zainicjowała ich reformę. Wprowadziła dwa pakiety 
wniosków obejmujące sprawiedliwe rozdzielanie wniosków o azyl między państwa członkowskie i 
przewidujące wspólny zestaw zasad na szczeblu UE, aby uprościć i skrócić procedurę azylową, zapewnić 
jednolite standardy ochrony i praw przyznanych osobom objętym ochroną międzynarodową oraz dalszą 
harmonizację warunków przyjmowania w UE, zniechęcać do wtórnych przepływów i zwiększyć 
perspektywy integracji. Reforma systemu, która nie postępuje ze względu na rozbieżne postawy opinii 
publicznej i trudności w zrównoważeniu solidarności i odpowiedzialności w różnych państwach UE, 
zostanie zakończona dopiero po osiągnięciu przez Parlament i Radę porozumienia politycznego w sprawie 
poszczególnych dossier. 

Wzmocnienie granic zewnętrznych 

Jak podkreślono w europejskich programach w zakresie migracji i bezpieczeństwa, sprostanie obecnym 
wyzwaniom wymaga poprawy zarządzania granicami zewnętrznymi. UE skupiła uwagę na lepszym 
wykorzystywaniu możliwości, jakie dają systemy i technologie informacyjne (IT), takich jak wzmocnienie 
kontroli na granicach zewnętrznych i utworzenie systemu rejestracji wjazdów i wyjazdów obywateli państw 
trzecich. Jednym z największych osiągnięć było ustanowienie we wrześniu 2016 r. Europejskiej Agencji 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), które odbyło się w rekordowo krótkim czasie. Agencja, której 
mandat znacznie rozszerzono w 2019 r., zapewnia państwom członkowskim silniejsze wsparcie w zakresie 
zarządzania migracją, zwalczania przestępczości transgranicznej i operacji poszukiwawczo-ratowniczych.  

Zmniejszenie nielegalnej migracji i zwiększenie skali powrotów 

Podejmując wyzwania związane z migracją na różnych szlakach, UE skupiła się na zapewnieniu obecności 
na morzu w celu ratowania życia i likwidowania sieci handlu ludźmi i przemytu ludzi. Aby zapobiec ofiarom 
śmiertelnym, zwłaszcza na Morzu Śródziemnym, oraz zwalczać sieci handlu ludźmi i przemytników ludzi, UE 
zorganizowała serię operacji morskich, takich jak operacja EUNAVFOR MED SOPHIA. Ponadto, ze względu 

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_pl.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
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4813_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1529566464275&uri=CELEX:52015DC0240
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=PL&reference=P8-TA-2016-0102
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2017-0045+0+DOC+PDF+V0//PL
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160713/factsheet_the_common_european_asylum_system_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_pl.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
http://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/01/europeanpublicopinionandtheeu-debomy-june2017.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52015DC0240
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52015DC0185
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32017R0458
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32017R0458
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32017R2226
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
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://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://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eunavfor-med-operation-sophia_en
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na niski odsetek powrotów, UE położyła też nacisk na zwiększenie własnych zdolności, w czym ma pomóc 
uaktualniony plan działania w zakresie powrotów i współpraca z Europejską Agencją Straży Granicznej i 
Przybrzeżnej, a także na zawieranie umów o readmisji lub praktycznych uzgodnień z państwami 
pochodzenia i tranzytu w Afryce i Azji. 

Zapewnienie odpowiednich legalnych możliwości wjazdu do UE 

W maju 2016 r. przyjęto dyrektywę 2016/801/UE w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw 
trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, 
programach wymiany młodzieży szkolnej lub projektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy w charakterze 
au pair. Jej przyjęcie uzupełniło pakiet środków legalnej migracji, które Komisja Europejska zaproponowała 
w poprzedniej kadencji, w tym dyrektywę w sprawie pracowników przenoszonych wewnątrz 
przedsiębiorstwa (dyrektywa 2014/66/UE) i dyrektywę w sprawie pracowników sezonowych 
(dyrektywa 2014/36/UE). W czerwcu 2016 r. Komisja zaproponowała nowy pakiet dotyczący legalnej 
migracji, który obejmuje plan działania na rzecz integracji obywateli państw trzecich. We wrześniu 2016 r. 
Komisja zainicjowała ocenę adekwatności legalnej migracji, aby przeanalizować przydatność, spójność, 
skuteczność, wydajność i unijną wartość dodaną kilku unijnych narzędzi legalnej migracji. Oprócz dyrektyw 
wymienionych powyżej, narzędzia te obejmują dyrektywę w sprawie łączenia rodzin (2003/86/WE), 
dyrektywę w sprawie statusu rezydentów długoterminowych (2003/109/WE), ze zmianami, pierwotną 
dyrektywę w sprawie niebieskiej karty (2009/50/WE), której proponowany przegląd był przedmiotem 
negocjacji między Parlamentem a Radą w 2017 r., jednak został zablokowany z uwagi na trudności w Radzie, 
a także dyrektywę w sprawie jednego zezwolenia (2011/98/UE).  

Współpraca zewnętrzna UE w zakresie migracji 

Polityka zewnętrzna UE opiera się na globalnym podejściu do kwestii migracji i mobilności (GPMM) 
opracowanym w 2005 r. Jego punktem wyjścia jest międzynarodowe zaangażowanie na szczeblu 
dwustronnym, regionalnym i wielostronnym i jest ono oparte na ocenie z 2011 r. W obecnej wersji GPMM, 
przyjętej w 2012 r., dąży się do wypracowania zrównoważonego i kompleksowego podejścia do kwestii 
migracji w drodze partnerstwa z państwami spoza UE. Unijne zarządzanie migracją zewnętrzną opiera się 
na szerokiej gamie narzędzi, budowaniu dialogu i partnerstwa z państwami pochodzenia i tranzytu, w 
oparciu o zasadę solidarności i odpowiedzialności. 

W Europejskim programie w zakresie migracji zapoczątkowano ramy partnerstwa w dziedzinie migracji z 
państwami trzecimi w celu budowania i rozszerzania istniejących inicjatyw. Ramy umożliwiają zwiększenie 
wsparcia dla osób, które go potrzebują, w kontekście reagowania kryzysowego, ustanawiając jednocześnie 
podstawy ściślejszej współpracy z państwami pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia, której głównym 
punktem jest polityka migracyjna i polityka mobilności. W rezolucji z 5 kwietnia 2017 r. Parlament Europejski 
dał wyraz zaniepokojeniu i wyraził solidarność w związku z dużą liczbą uchodźców i migrantów, którzy 
cierpią z powodu poważnych naruszeń praw człowieka w swoich państwach pochodzenia. UE wezwała do 
nawiązania dostosowanych do potrzeb, długoterminowych partnerstw z państwami sąsiedzkimi, a także z 
innymi państwami tranzytu i pochodzenia. Wpływ przepływu migracyjnego na wymiar polityki, a zwłaszcza 
na współzależność rozwoju i bezpieczeństwa, omówiono bardziej szczegółowo w globalnej strategii UE w 
zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa przedstawionej w czerwcu 2016 r. Strategia wprowadza 
pojęcie „pragmatyzmu opartego na zasadach”, z naciskiem na zindywidualizowane podejście do 
poszczególnych państw. Środki zawarte w nowym europejskim programie na rzecz umiejętności są istotne 
także dla obywateli państw trzecich i powinny przyczyniać się do ich integracji. 

Od 2005 r. UE wspiera powroty i reintegrację migrantów w państwach trzecich za pośrednictwem 
Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju – program tematyczny dotyczący migracji i azylu. 
W latach 2005–2015 z funduszy UE przydzielono na ten cel 65 mln EUR, dzięki którym zrealizowano w 
państwach trzecich ponad 50 projektów uwzględniających wymiar reintegracji. Powołana w ramach 
Europejskiej Sieci Migracyjnej grupa ekspertów ds. powrotów wskazuje 96 programów w UE mających 
pomagać migrantom w powrocie i ponownej integracji w ich państwie ojczystym, realizowanych przez 26 
państw członkowskich i Norwegię4. Programy te mają pomóc migrantom, którym wyznaczono termin 
dobrowolnego wyjazdu przed wykonaniem decyzji o przymusowym wydaleniu. Konkretne programy 
zaspokajają potrzeby grup szczególnie wrażliwych, takich jak nieletni pozbawieni opieki, ofiary handlu 
ludźmi i osoby o szczególnych potrzebach medycznych. Specjalne inicjatywy wspierające reintegrację 
migrantów „zostały przyjęte zarówno w celu wspierania działań związanych z reintegracją w krajach 
partnerskich, jak i programów wspomaganego dobrowolnego powrotu i środków reintegracyjnych (AVRR) 

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://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32017H0432
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52017DC0471
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_132_R_0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32014L0066
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014L0036
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_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/ALL/?uri=CELEX:32003L0109
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=uriserv:l14573
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32011L0098
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/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)621878
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52016DC0385
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2017-0045+0+DOC+PDF+V0//PL
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=pl
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/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)595853
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608779
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608779
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/AVRR/AVRR-at-a-glance-2015.pdf
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w państwach członkowskich, co wskazuje na coraz większe zrozumienie związku między sukcesem polityki 
migracyjnej UE a rozwojem państw partnerskich”.  

W ramach UE państwa członkowskie dokonują przesiedleń uchodźców z państw trzecich 
bezpośrednio na mocy przepisów unijnego programu przesiedleń w sytuacjach nadzwyczajnych 
oraz oświadczenia UE-Turcja. Liczba przesiedleń utrzymuje się jednak na umiarkowanym poziomie. 
We wrześniu 2017 r. Komisja Europejska zaleciła, by do października 2019 r. państwa członkowskie 
przesiedliły dodatkowo co najmniej 50 000 osób wymagających szczególnego traktowania, 
zwłaszcza z Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu i Rogu Afryki. Ponadto PE i Rada podjęły negocjacje 
w sprawie dwóch wniosków, które mogą otworzyć więcej legalnych możliwości migracji do Europy: 
wniosku dotyczącego unijnych ram przesiedleń zapewniających osobom wymagającym ochrony 
międzynarodowej bezpieczne i legalne sposoby dotarcia do Europy, i wniosku w sprawie niebieskiej 
karty UE mającej przyciągnąć i zatrzymać wysoko wykwalifikowanych pracowników. Dalszy 
przebieg prac nad tymi dossier będzie zależał od decyzji nowego Parlamentu i pozostałych 
instytucji. 

Do kwietnia 2018 r. łączne zobowiązania na rzecz funduszy UE, agencji zdecentralizowanych i innych 
systemów wsparcia w obszarze migracji w całym okresie WRF na lata 2014–2020 wzrosły z kwoty 
początkowo przydzielonej w WRF wynoszącej 8,4 mld EUR do 14,2 mld EUR. Ponieważ zarządzanie 
migracją traktuje się w programie działań UE coraz bardziej priorytetowo, zwiększona została kwota, 
elastyczność i różnorodność środków finansowych UE przydzielanych na rzecz migracji zarówno w 
budżecie UE, jak i poza nim. Zmiana ta jest konsekwencją bezprecedensowego natężenia 
przepływów migracyjnych w 2015 r., które wywarły presję pod względem zasobów materiałowych i 
ludzkich zarówno na zdolności państw członkowskich, zwłaszcza położonych na granicach 
zewnętrznych UE, jak i na agencje zdecentralizowane. Dodatkowe środki zatwierdzone w 2015 r. 
zgodnie z Europejskim programem w zakresie migracji miały bezpośredni wpływ na budżet, co 
znalazło odzwierciedlenie zwłaszcza w budżetach korygujących nr 5/2015 i 7/2015. Skorygowane 
budżety UE, o które apelował także PE, miały pomóc państwom znajdującym się pod największą 
presją w zaspokojeniu nowych potrzeb w zakresie kontroli granicznej i hotspotów oraz zapewnić 
niezbędną pomoc humanitarną dla uchodźców i migrantów, w tym schronienie i opiekę zdrowotną. 
Zdolności państw członkowskich zostały ponadto wzmocnione przez ekspertów i aktywa 
udostępnione w ramach finansowania Straży Granicznej i Przybrzeżnej, Europolu i EASO. Państwa 
członkowskie otrzymały również unijne środki finansowe na przesiedlenia osób spoza UE 
potrzebujących ochrony. Jednak w rezolucji z października 2017 r. PE ponownie wyraził 
przekonanie, że pułap działu 3 okazał się w dużym stopniu niewystarczający do odpowiedniego 
sfinansowania wewnętrznego wymiaru tych wyzwań. Uwagi PE zostały uwzględnione w budżecie 
ogólnym na rok budżetowy 2018. Według Komisji Europejskiej ogólne wydatki z funduszy UE (FAMI 
i ISF), które stanowią większość budżetu UE przeznaczonego na działania związane z migracją, 
okazały się w znacznej mierze skuteczne. Fundusze przyczyniły się do poprawy systemów azylowych 
i wzmocnienia zdolności przyjmowania w państwach członkowskich, a także do wzmocnienia 
zdolności zarządzania zewnętrznymi granicami Unii. Generują one znaczną unijną wartość dodaną 
dzięki wspieraniu działań o wymiarze ponadnarodowym, podziałowi obciążeń między państwa 
członkowskie, zwiększeniu potencjału krajowego, szkoleniu personelu, a także innym środkom. 

Tabela 1 – Instrumenty finansowe współpracy zewnętrznej w zakresie migracji5 

Instrument Budżet Zakres geograficzny 

Europejski Fundusz 
Rozwoju (EFR) 

Lata 2014–2020: 30,5 mld EUR 
przydzielone na 11. EFR na lata 2014–2020 

Państwa partnerskie UE z Afryki, Karaibów i Pacyfiku 
(AKP) oraz kraje i terytoria zamorskie państw 

członkowskich 

Instrument 
Finansowania 

Lata 2014–2020: 

19 661,64 mln EUR (w cenach bieżących) 

Programy geograficzne (Ameryka Łacińska, Bliski 
Wschód i Azja Południowa, Azja Północna i 

Południowo-Wschodnia, Azja Środkowa); Program 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11130-2015-INIT/pl/pdf
http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/PL/C-2017-6504-F1-PL-MAIN-PART-1.PDF
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/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/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32018D0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52015DC0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:52015DC0485
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=PL&reference=P8-TA-2016-0309
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0408+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52018DC0464
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
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm
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Współpracy na rzecz 
Rozwoju (DCI) 

Panafrykański (Afryka jako całość) (projekty 
kontynentalne i międzyregionalne) oraz program 
tematyczny dotyczący migracji i azylu (projekty w 

kluczowych państwach) 

Europejski Instrument 
Sąsiedztwa (ENI) 

Lata 2014–2020: 15 432,63 mln EUR 
(w cenach bieżących) 

Kraje południowego regionu Morza Śródziemnego 
(Algieria, Egipt, Liban, Libia, Jordania, Izrael, Maroko, 

Syria, Tunezja, Palestyna) i kraje wschodniego 
sąsiedztwa (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, 

Mołdawia, Ukraina) w ramach porozumień 
dwustronnych lub regionalnych (w tym drugim 

przypadku łącznie z Rosją) 

Fundusz „Madad” (2014 
r.) 

Lata 2014–2018: 

dotychczas 1,4 mld EUR 
Liban, Jordania, Irak, Turcja, Egipt i Syria 

Fundusz powierniczy 
„Bêkou” 

Zobowiązania w wysokości 239,5 mln EUR Republika Środkowoafrykańska 

Kryzysowy fundusz 
powierniczy UE dla 

Afryki 

Lata 2015–2020: zasoby wynoszą obecnie 
3,37 mld EUR, w tym ponad 2,98 mld EUR z 
EFR i instrumentów finansowych UE (DCI, 

ENI, HOME i ECHO), oraz 399,8 mln EUR od 
państw członkowskich UE i innych państw 

(Szwajcarii i Norwegii) 

Z projektów mogą korzystać państwa regionu Sahelu 
i obszaru jeziora Czad, Rogu Afryki, Afryki Północnej 
oraz państwa sąsiedzkie kwalifikujących się państw 

Instrument Pomocy 
Przedakcesyjnej II (IPA 

II) 

Lata 2014–2020: 

11 698,67 mln EUR (w cenach bieżących)  
Albania, Bośnia i Hercegowina, Macedonia Północna, 

Kosowo, Czarnogóra, Serbia i Turcja 

Unijny Instrument 
Pomocy dla Uchodźców 

w Turcji 

Lata 2016–2017: w latach 2016–2017: 3 
mld EUR, w 2018 r.: dodatkowe 3 mld EUR 

przydzielone w marcu 2018 r. 
Turcja 

Europejski Fundusz na 
rzecz Zrównoważonego 

Rozwoju (EFZR) 
Początkowy budżet: 3,35 mld EUR Afryka i region sąsiadujący z UE 

Konferencja w Londynie 
w 2016 r. 

2016 r.: zobowiązania w wysokości 12 mld 
USD 

Syria, Jordania, Liban, Turcja, Irak i Egipt 

I konferencja w Brukseli 
i II konferencja w 

Brukseli 

2017 r.: 6 mld USD 

2018 r.: 4,4 mld USD 

Lata 2019–2020: 3,4 mld USD 

Syria, Jordania, Liban, Turcja, Irak i Egipt 

 

Co jeszcze można zrobić 
Obecne tendencje wskazują, że Europa bez wątpienia będzie nadal atrakcyjna dla migrantów oraz 
osób ubiegających się o azyl, a zarządzanie przepływami migracyjnymi będzie nadal zajmować 
wysoką pozycję w programie działań UE. Wynika to z szeregu czynników, takich jak narastające 
konflikty międzynarodowe i wewnętrzne, zmiana klimatu, a także utrzymujące się zróżnicowanie 
gospodarcze między państwami członkowskimi UE i innymi państwami. UE musi zatem połączyć 
wiele narzędzi wewnętrznej i zewnętrznej polityki migracyjnej. Unijna polityka migracyjna, 
określana przez Komisję Europejską jako skuteczna, sprawiedliwa i solidna oraz dostosowana do 
przyszłych wyzwań, pozwoliłaby zapewnić azyl osobom, które mają prawo do ochrony 
międzynarodowej, oraz powrót tych osób, którym prawo to nie przysługuje, zapobiec ofiarom 
śmiertelnym, zwłaszcza na Morzu Śródziemnym, zlikwidować sieci handlu ludźmi i przemytu ludzi, 

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://eeas.europa.eu/topics/european-neighbourhood-policy-enp_en
https://eeas.europa.eu/topics/european-neighbourhood-policy-enp_en
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/syria/madad_en
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_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_11/SR_BEKOU_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_11/SR_BEKOU_PL.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/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://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-instrument-pre-accession-assistance-ipa-ii-draft-report_en
https://eur-lex.europa.eu/budget/data/General/2018/pl/SEC03.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/funding-by-country/kosovo_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52017DC0130
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52017DC0130
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52017DC0130
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://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://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
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wzmocnić granice zewnętrzne i zapewnić rzeczywistą alternatywę dla niebezpiecznych podróży, 
taką jak otwarcie kanałów legalnej migracji, stanowiące najlepszy sposób zwalczania sieci handlu 
ludźmi i przemytu ludzi. Taka polityka musi iść w parze ze wzmocnieniem zarządzania granicami 
zewnętrznymi, w tym przez lepsze wykorzystanie możliwości oferowanych przez systemy 
technologii informacyjnych (IT). 

Aby rozwiązać problem tak masowego przemieszczania się uchodźców i migrantów na poziomie 
globalnym, 19 września 2016 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Deklarację nowojorską w 
sprawie uchodźców i migrantów, w której wezwało do opracowania dwóch globalnych 
porozumień: w sprawie uchodźców i w sprawie innych migrantów; obydwa porozumienia przyjęto 
w grudniu 2018 r. UE, występując z pozycji globalnego podmiotu w dziedzinie migracji, odgrywała 
ważną rolę w ich opracowaniu. Porozumienia te „zapewniają możliwość kontynuowania prac nad 
wzmocnieniem norm, zasad, przepisów i procesów decyzyjnych, które pozwolą na bardziej 
skuteczną współpracę międzynarodową w reagowaniu na to, co stanowi decydującą kwestię”. 
Wyzwaniem będzie zapewnienie stałego wsparcia instytucjonalnego, aby sprostać tym problemom 
i wdrożyć wyniki globalnych porozumień. Czerwiec 2018 r. był kluczowym miesiącem dla 
uzgodnienia przez przywódców podejścia UE do kwestii migracji. W dniu 14 czerwca 2018 r. Komisja 
Europejska opublikowała wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR).  

Komisja Europejska proponuje zatem uproszczenie struktury tej nowej architektury finansowania 
działań zewnętrznych UE (WRF na lata 2021–2027) przez zniesienie sztucznych barier między 
instrumentami. ISWMR, którego budżet na lata 2021–2027 ma wynieść 89,5 mld EUR, radykalnie 
zmienia sposób zarządzania 
finansowaniem działań 
zewnętrznych Unii Europejskiej. W 
dążeniu do usprawnienia 
istniejących instrumentów 
finansowania ISWMR połączy w 
sumie osiem rozporządzeń i jedną 
decyzję, przy czym ważność 
większości z nich wygasa 31 
grudnia 2020 r. (zob. ramka). 
Zwiększenie budżetu na działania 
zewnętrzne z 94,5 mld EUR w 
latach 2014–2020 do 123 mld EUR 
w latach 2021–2027 stanowi 
wzrost o 30% w przeliczeniu na 
ceny bieżące. Po odliczeniu 
rocznej inflacji do 2027 r. wzrost 
wyniesie 13%. Największa część 
środków finansowych ISWMR 
przeznaczona zostanie na 
działania zewnętrzne. Instrument 
będzie głównym narzędziem UE 
przyczyniającym się do eliminacji 
ubóstwa i promującym 
zrównoważony rozwój, dobrobyt, 
pokój i stabilność. ISWMR będzie 
oparty na czterech filarach: geograficznym (68 mld EUR), tematycznym (7 mld EUR), elemencie 
szybkiego reagowania (4 mld EUR) i rezerwie na nowe wyzwania i priorytety (10,2 mld EUR).  

Po nieformalnym posiedzeniu 24 czerwca 2018 r. i po przedstawieniu przez Komisję Europejską 
elementów, co do których Rada Europejska mogłaby poczynić postępy w zakresie reformy azylowej, 

Instrumenty, które mają zostać połączone w ramach 
proponowanego ISWMR 

1 Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI), 
2 Europejski Fundusz Rozwoju (EFR), w tym instrument 

inwestycyjny AKP w ramach EFR, 
3 Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI), 
4 Instrument Partnerstwa na rzecz Współpracy z Państwami 

Trzecimi (PI), 
5 Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw 

Człowieka (EIDHR), 
6 Instrument na rzecz Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju 

(IcSP), 
7 Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 

(EFZR), w skład którego wchodzi Europejski Fundusz na rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju (EFZR+) i Fundusz Gwarancyjny 
na rzecz działań zewnętrznych, a także upoważnienie EBI do 
udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich. 

Ten szeroko zakrojony instrument zostanie uzupełniony o 
Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA), Instrument Pomocy 
Humanitarnej, wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa 
(WPZiB), Instrument na rzecz krajów i terytoriów zamorskich 
(KTZ), w tym Grenlandii, a także odrębny Europejski Instrument 
na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego, w zależności od wyniku 
dyskusji w Radzie. 

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/PL/TXT/?uri=COM:2018:460:FIN
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4124_pl.htm
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
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4124_pl.htm
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na szczycie w czerwcu 2018 r. ani na żadnym z kolejnych szczytów w październiku 2018 r. i grudniu 
2018 r. przywódcy UE nie osiągnęli przełomu, jeśli chodzi o wewnętrzne aspekty migracji i politykę 
azylową UE. Ta sytuacja była odzwierciedleniem utrzymujących się różnic między państwami 
członkowskimi, w szczególności co do reformy rozporządzenia dublińskiego, które wyznacza 
państwo członkowskie UE odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku osoby ubiegającej się 
jednocześnie o azyl i o ochronę międzynarodową. Zamiast tego, ze względu na sytuację polityczną 
i presję wewnętrzną w niektórych państwach, w konkluzjach Rady Europejskiej za priorytet uznaje 
się wzmocnienie zewnętrznych granic UE. Ze swojej strony Komisja Europejska oświadczyła, że 
zamierza przedstawić nowe wnioski, których celem będzie „bardziej europejski sposób zarządzania 
granicami zewnętrznymi” oraz „zwiększenie spójności i skuteczności unijnej polityki powrotowej”. 

W związku z tym Komisja Europejska, po wygłoszonym przez przewodniczącego Junckera we 
wrześniu 2018 r. orędziu o stanie Unii, zaproponowała wzmocnienie Europejskiej Agencji Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej, modernizację unijnej agencji ds. azylu i zwiększenie odsetka powrotów, a 
także wezwała do rozszerzenia możliwości legalnego wjazdu do Europy ze względów 
humanitarnych i gospodarczych, w tym przez przyspieszenie przesiedleń i zajęcie się kwestią 
niedoboru określonych umiejętności. Komisja Europejska nadal wykorzystuje zatem potencjał 
traktatów UE, w szczególności art. 77 ust. 2 lit. d) i art. 79 ust. 2 lit. c), i dąży do zwiększenia liczby 
zdecentralizowanych agencji. Oprócz wzmocnienia zewnętrznych granic UE i usprawnienia 
procedur azylowych, w swoich debatach i konkluzjach Rada Europejska uznaje ponadto za priorytet 
szybkie rozpatrywanie wniosków migrantów i uniemożliwienie im przede wszystkim dotarcia do 
Europy przez powstrzymywanie nielegalnej migracji na wszystkich istniejących i nowych szlakach. 
W związku z tym Komisja Europejska przedstawiła ocenę inicjatywy na rzecz ustanowienia w UE 
kontrolowanych ośrodków oraz regionalnych platform wysiadkowych dla migrantów uratowanych 
podczas działań poszukiwawczych i ratowniczych w drodze do Europy. 

Wszyscy przywódcy UE, którzy zabrali głos w Parlamencie podczas debat na temat przyszłości 
Europy w trakcie ostatniej kadencji, przyznali, że migracja jest dla UE jednym z głównych wyzwań, i 
zgodnie stwierdzili, że problem ten można rozwiązać jedynie na szczeblu UE. Podczas gdy wszyscy 
z nich uznali za konieczne zacieśnienie współpracy z państwami, z których pochodzą migranci, lub 
państwami tranzytowymi, większość podkreśliła również potrzebę poczynienia postępów w kwestii 
WESA i relokacji. Niektórzy przywódcy UE poparli także ogólne zwiększenie finansowania lub 
bardziej ambitną i konkretną inicjatywę, taką jak „plan Marshalla” dla Afryki. W kolejnych WRF, na 
lata 2021–2027, kwota środków przeznaczonych na kwestie związane z migracją zostanie niemal 
potrojona, sięgając przeszło 34,9 mld EUR, w porównaniu z 14 mld EUR w latach 2014–2020. 
Punktem ciężkości WRF będzie wspieranie polityki określanej przez Komisję Europejską jako solidna, 
realistyczna i sprawiedliwa polityka migracyjna za pomocą wzmocnionego Funduszu Azylu i 
Migracji, którego środki wyniosą 11,2 mld EUR. Fundusz będzie służył wspieraniu silniejszego i 
skuteczniejszego europejskiego systemu azylowego oraz przyspieszeniu i zwiększeniu 
częstotliwości powrotów, a także wczesnej i szybkiej integracji obywateli państw spoza UE 
przebywających legalnie w UE, których wcześniej nie obejmowały zobowiązania funduszu. Budżet 
długoterminowy zostanie także wykorzystany na znaczące wzmocnienie granic zewnętrznych UE 
przez utworzenie nowego Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami o wartości 9,3 mld 
EUR oraz znaczne – o 12 mld EUR – zwiększenie finansowania zdecentralizowanych agencji 
wspierających państwa członkowskie chroniące granice UE, zwłaszcza Europejskiej Agencji Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej. 
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PRZYPISY 

1 Tę część opracowała Alina Dobreva; grafika: Nadejda Kresnichka-Nikolchova. 
2 Sprawą wspólnej troski zarówno dla ONZ, jak i UE jest poszanowanie praw człowieka migrantów, osób ubiegających 

się o azyl i uchodźców. 
3 Państwa członkowskie Rady Europy muszą także zagwarantować każdej osobie w obrębie swojej jurysdykcji, w tym 

migrantom, prawa zapisane w europejskiej konwencji praw człowieka. 
4 Badanie obejmuje wszystkie 28 państw członkowskich UE, z wyjątkiem Chorwacji i Danii, a ponadto Norwegię. Badanie 

opiera się na wynikach przeglądu obejmującego przede wszystkim lata 2013–2014. 
5 Zob. Nikolai Atanassov N., Dumbrava C., Mentzelopoulou M-M., Radjenovic A., EU asylum, borders and external 

cooperation on migration [Współpraca UE w obszarze azylu i granic oraz współpraca zewnętrzna w zakresie migracji], 
EPRS, Parlament Europejski, maj 2018 r., oraz Apap J., Claros Gimeno E., Mentzelopoulou M-M., Migration & asylum: 
Projects & funding [Kwestia migracji i azylu – projekty i środki finansowe], EPRS, Parlament Europejski, maj 2018 r. 
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