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Otázka migrácie 
ZHRNUTIE 
Pozornosť celého sveta sa upriamuje na pohyb utečencov a migráciu. Európa musela v posledných 
rokoch reagovať na najzávažnejšiu migračnú výzvu od konca druhej svetovej vojny. Nebývalý 
príchod utečencov a neregulárnych migrantov do EÚ, ktorý vyvrcholil v roku 2015, odhalil rad 
nedostatkov a medzier v politikách EÚ v oblasti azylu, vonkajších hraníc a migrácie. EÚ v reakcii na 
tieto výzvy začala rozsiahly proces reformy, ktorej cieľom je pretvoriť azylovú a migračnú politiku 
a založiť ju na štyroch pilieroch: obmedziť podnecovanie neregulárnej migrácie tým, že sa budú 
riešiť jej základné príčiny, zlepší sa situácia v oblasti návratov a odstránia sa siete prevádzačstva 
a obchodovania s ľuďmi; zachrániť životy a zabezpečiť vonkajšie hranice; vytvoriť silnú azylovú 
politiku EÚ a poskytovať žiadateľom o azyl viac legálnych spôsobov presunu a regulárnym 
migrantom efektívnejšie spôsoby legálnej migrácie. 

Rekordné migračné toky do EÚ, ktoré boli zaznamenané v rokoch 2015 a 2016, sa koncom roka 2017 
a v roku 2018 zmiernili. Na dosiahnutie toho, čo Komisia nazýva účinnou, spravodlivou a silnou 
budúcou migračnou politikou EÚ, však Európska únia vykonáva na základe zmlúv a iných právnych 
a finančných nástrojov okamžité, ako aj dlhodobé opatrenia. Európa bude vzhľadom na svoju 
geografickú polohu a svoju povesť, že ide príkladom z hľadiska stability, štedrosti a otvorenosti, na 
pozadí rastúcich medzinárodných a vnútorných konfliktov, zmeny klímy a globálnej chudoby 
pravdepodobne naďalej predstavovať ideálne útočisko pre žiadateľov o azyl a migrantov. To sa 
odzrkadľuje aj v rastúcom objeme, flexibilite a rozmanitosti finančných prostriedkov EÚ určených 
na migračnú a azylovú politiku v rámci súčasného a budúceho rozpočtu EÚ i mimo neho. 

Ide o aktualizáciu predchádzajúceho briefingu, ktorý bol vydaný pred voľbami do Európskeho 
parlamentu v roku 2019. Pozri aj paralelný briefing na tému Podpora demokracie a mieru vo svete zo 
strany EÚ. 
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628271
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Aktuálny stav 
Počet medzinárodných migrantov na celom svete v posledných rokoch naďalej rýchlo rastie, pričom 
z hodnoty 173 miliónov v roku 2000 sa zvýšil na 220 miliónov v roku 2010 a v roku 2017 dosiahol 
hodnotu až 258 miliónov. Od Medzinárodnej konferencie OSN o populácii a rozvoji, ktorá sa konala 
v roku 1994, má otázka medzinárodnej migrácie a jej vzťahu k rozvoju čoraz väčší význam 
v programe medzinárodného spoločenstva. 

Obrázok 1 – Hlavné migračné trasy do Európy 

 
Zdroj údajov: Frontex; grafickú časť pripravil Giulio Sabbati, EPRS. 

Riadenie migrácie zo strany EÚ je rozptýlené do veľkého množstva právnych a politických nástrojov. 
Od roku 2015, odkedy prúdi do Európy nebývalá miera migračných tokov, sa táto politika vo veľkej 
miere zakladá na Európskej migračnej agende. Činnosť EÚ v tejto oblasti spočíva v navrhovaní 
a vykonávaní okamžitých a dlhodobých opatrení zameraných na vnútorný a vonkajší rozmer jej 
migračnej politiky a na vonkajšie hranice EÚ. Medzi tieto opatrenia patria návrat a prijatie späť 
neregulárnych migrantov, ktorí nemajú právo na vstup do EÚ ani pobyt v nej, boj proti 
prevádzačstvu migrantov, ochrana vonkajších hraníc EÚ, vytvorenie legálnych spôsobov presunu 
pre tie osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, vytvorenie pevnej azylovej politiky EÚ 
založenej na rovnováhe medzi solidaritou a zodpovednosťou a riešenie otázky migrácie 
v spolupráci s tretími krajinami politickými a finančnými prostriedkami. EÚ podrobne opisuje 
spoločné normy v rôznych svojich nariadeniach a smerniciach, ale za samotné vykonávanie azylovej 
politiky sú zodpovedné členské štáty, ktoré musia zabezpečiť, aby boli ich vnútroštátne právne 
predpisy v súlade s právnymi predpismi EÚ, ako aj s medzinárodnými dohodami. Vonkajšia 

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/SK/TXT/?qid=1529566464275&uri=CELEX:52015DC0240
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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migračná politika EÚ je súčasťou všeobecného prístupu EÚ k migrácii a dopĺňa zahraničnú politiku 
a rozvojovú spoluprácu EÚ. Zakladá sa na spoločných cieľoch stanovených členskými štátmi 
a odzrkadľuje sa v spoločnom európskom azylovom systéme (CEAS). Na spoluprácu s tretími 
krajinami sa vzťahuje globálny prístup k migrácii a mobilite (GPMM), na základe ktorého sa EÚ zapája 
do politického dialógu a nadväzuje partnerstvá s tretími krajinami. 

V dôsledku výziev, ktorým EÚ čelí od nedávneho javu nebývalého a nekontrolovaného príchodu 
veľkého počtu utečencov a neregulárnych migrantov, bol odhalený rad nedostatkov a medzier 
v politikách EÚ v oblasti azylu, vonkajších hraníc a migrácie. Vyvinul sa tlak na azylový systém EÚ, 
právny rámec zahŕňajúci všetky aspekty azylového procesu. V prípade súčasného systému sa so 
žiadateľmi o azyl nezaobchádza jednotne a miera uznaných žiadostí o azyl sa v rôznych krajinách EÚ 
líši. Navyše je len veľmi málo krajín, ktoré sú na základe svojej geografickej polohy zodpovedné 
v podstate za všetky žiadosti o azyl predložené v rámci EÚ. Na to, aby bol právny rámec účinnejší, 
harmonizovanejší, spravodlivejší a bol schopný viac odolávať migračným tlakom v budúcnosti, je 
potrebné ho reformovať. Jedno z prvých naliehavých opatrení po migračnej vlne v roku 2015 bolo 
zamerané na zmiernenie migračného tlaku na Grécko a Taliansko, ktoré najviac zasiahol tento príval. 
Cieľom bolo premiestniť oprávnených žiadateľov o medzinárodnú ochranu – národnosti s celkovou 
mierou uznaných žiadostí o azyl 75 % alebo vyššou v členských štátoch EÚ – do iných členských 
štátov, čím by sa zabezpečilo spravodlivé a vyvážené rozdelenie zodpovednosti v prípade 
žiadateľov o azyl v EÚ. Nie všetky členské štáty však boli ochotné podieľať sa na tomto systéme, čo 
sa odzrkadlilo v protichodných postojoch v rámci verejnej mienky a ťažkostiach pri vyvážení 
solidarity a zodpovednosti medzi rôznymi členskými štátmi EÚ. 

Okrem toho zníženie miery neregulárnej migrácie si vyžaduje účinnú politiku návratu a readmisie 
neregulárnych migrantov. Komisia sa preto v dôsledku nízkej miery návratov sústreďuje na 
zlepšenie vlastných kapacít prostredníctvom obnoveného akčného plánu v oblasti návratu a návrhu 
revízie smernice o návrate a uzatvára dohody o readmisii alebo prijíma praktické opatrenia 
s krajinami pôvodu alebo tranzitu z Afriky a Ázie. 

Nekontrolované migračné toky odhalili aj slabé stránky riadenia vonkajších hraníc EÚ. Kľúčovým 
prvkom podpory EÚ poskytovanej jej členským štátom je operačná podpora poskytovaná na 
základe koncepcie problémových oblastí. V rámci nej sa identifikuje a registruje každý príchod 
žiadateľov o azyl, zabezpečia sa primerané podmienky prijatia a kapacita. Hoci odber odtlačkov 
migrantov pokročil a podľa údajov Komisie dosiahol takmer 100 %, podmienky prijímania naďalej 
vyvolávajú vážne obavy. V rokoch 2017 a 2018 sa síce významne znížil počet zistených nelegálnych 
prekročení vonkajších hraníc EÚ, a to najmä na migračných trasách cez východné a centrálne 
Stredozemie, celkový tlak na vonkajšie hranice Únie je však naďalej pomerne veľký. Navyše môže 
byť cesta do EÚ mimoriadne nebezpečná a prevádzači nezriedka vystavujú migrantov rizikám 
ohrozujúcim ich životy. Na to, aby sa najmä v Stredozemí zabránilo stratám na životoch, sú 
nevyhnutné pátracie a záchranné operácie, ako aj boj proti sietiam obchodovania s ľuďmi 
a prevádzačstva. 

Migrácia je v celosvetovom meradle politickou otázku, ktorá je kritická z makroekonomického 
hľadiska. Podľa Rozvojového programu Organizácie Spojených národov (UNDP) sa bude pri scenári 
nulovej migrácie v rozvinutom svete do roku 2025 stále zvyšovať počet obyvateľov v produktívnom 
veku len na Novom Zélande a v Írsku, keďže všetky ostatné krajiny čelia výraznému poklesu. Jedným 
zo spôsobov, ako vyvážiť tento pokles alebo stagnáciu rastu obyvateľov, je okrem iného zavedenie 
legálnych spôsobov migrácie, čo si vyžaduje celosvetové riešenie. Je takisto naliehavo potrebné 
nahradiť toky neregulárnej migrácie, pri ktorých došlo k veľkému utrpeniu a značným porušeniam 
základných práv, legálnymi spôsobmi migrácie. Ako uviedol predseda Európskej komisie Jean-
Claude Juncker vo svojom prejave o stave Únie v roku 2017: „Neregulárna migrácia sa zastaví, len ak 
bude existovať skutočná alternatíva k nebezpečným cestám.“ 

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_sk.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_a_more_effective_return_policy_in_the_european_union_-_a_renewed_action_plan_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52018PC0634
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/2_hotspots_sk.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0558&qid=1553321185483&from=SK#page=12
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf
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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Očakávania verejnosti v súvislosti so zapojením EÚ1 

Zo série prieskumov Eurobarometra o „vnímaní 
a očakávaniach“, ktoré si objednal Európsky 
parlament, vyplýva, že podpora občanov EÚ pre 
ešte aktívnejšie zapojenie EÚ do problematiky 
migrácie klesla zo 74 % v roku 2016 na 72 % 
v roku 2018. Hoci ide o pokles, nie je výrazný 
a celková podpora na zapojenie EÚ do 
problematiky migrácie zostáva veľmi vysoká. 
Názory v jednotlivých členských štátoch sa 
značne rôznia. Najväčšia podpora tejto otázky 
bola zaznamenaná na Cypre (88 %), v Španielsku 
(85 %) a v Portugalsku (84 %). Najslabšiu 
podporu tejto otázky badať v Rakúsku (55 %), 
Lotyšsku a Spojenom kráľovstve (56 %). Aj 
napriek rozdielom medzi členskými štátmi 
väčšina občanov v každom členskom štáte 
zastáva názor, že EÚ by sa mala aktívnejšie 
zapojiť do problematiky migrácie. 

Celkový pokles podpory pre ešte aktívnejšie 
zapojenie EÚ do problematiky migrácie 
dosahuje dva percentuálne body. Na úrovni 
členských štátov došlo k najvýraznejšiemu 
poklesu v Estónsku (pokles o 15 percentuálnych 
bodov), v Českej republike (pokles 
o 13 percentuálnych bodov) a v Spojenom 
kráľovstve (pokles o 12 percentuálnych bodov). V ôsmich členských štátoch sa objavilo zvýšenie 
záujmu o intenzívnejšie zapojenie EÚ do problematiky migrácie, pričom najvýraznejší nárast bol 
zaznamenaný v Španielsku (zvýšenie o 6 percentuálnych bodov).  

Obrázok 3 – Očakávania v súvislosti 
so zvýšenou činnosťou EÚ ako 
v súčasnosti: rozdiel v percentuálnych 
bodoch medzi rokmi 2016 a 2018 

 

Zdroj: EPRS na základe Eurobarometra 85.1 – 2016; 
89.2 – 2018. 

 

Obrázok 2 – Percento respondentov, ktorí by si želali, aby EÚ zasahovala viac ako 
v súčasnosti 

 

Zdroj: EPRS na základe Eurobarometra 85.1 – 2016; 89.2 - 2018. 

http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/prieskum-eurobarometer-2016
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/sk/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/prieskum-eurobarometer-2016
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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Od roku 2016 sa podstatne zlepšilo hodnotenie 
zapojenia EÚ do problematiky migrácie. Podiel 
Európanov, ktorí považovali opatrenia EÚ za 
nedostatočné, klesol o 8 percentuálnych bodov 
(zo 66 % v roku 2016 na 57 % v roku 2018), ale 
toto stanovisko stále zastáva väčšina európskych 
občanov. Podiel Európanov, ktorí považovali 
opatrenia EÚ v tejto oblasti za primerané, sa 
zvýšil o 7 percentuálnych bodov (z 19 % v roku 
2016 na 26 % v roku 2018). Napriek lepšiemu 
hodnoteniu angažovanosti EÚ v tejto oblasti 
zostáva zapojenie do problematiky migrácie 
oblasťou politiky s najhorším hodnotením 
spomedzi tých, ktoré sú zahrnuté v štúdii. 

Táto pozitívna zmena v hodnotení zapojenia EÚ 
do oblasti migrácie je najvýraznejšia v Rumunsku 
(nárast o 19 percentuálnych bodov), v Írsku 
(nárast o 14 percentuálnych bodov) 
a v Bulharsku (zvýšenie o 12 percentuálnych 
bodov). Lepšie hodnotenie zapojenia EÚ je 
takmer univerzálne, pričom len v troch členských 
štátoch sa ukázali horšie miery hodnotenia 
angažovanosti EÚ v oblasti migrácie v roku 2018 
v porovnaní s rokom 2016. Tento opačný trend 
bol zaznamenaný v Rakúsku (pokles o 9 
percentuálnych bodov), na Malte (pokles o 8 percentuálnych bodov) a v Luxembursku, kde je 
zmena nepodstatná (pokles o 1 percentuálny bod).  

Rozdiely v tomto hodnotení sú medzi členskými štátmi naďalej dosť výrazné. Pohybujú sa 
v rozmedzí od 10 % v Grécku, kde prevláda názor, že je zapojenie EÚ primerané, až po 43 % 
v Chorvátsku a 40 % v Dánsku.  

Práve v oblasti migračnej politiky sa objavuje jedna z najväčších priepastí medzi očakávaniami 
občanov a ich hodnoteniami zapojenia EÚ (spolu s bojom proti nezamestnanosti a daňovým 
podvodom). Hoci sa rozsah výrazne znížil, a to najmä vďaka lepšiemu hodnoteniu opatrení EÚ, na 
riešenie obáv občanov je potrebné urobiť ešte oveľa viac. 

Rámec EÚ 
Článok 3 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) zaväzuje EÚ ako neštátny subjekt, aby svoje právne predpisy 
zosúladila s normami Organizácie Spojených národov a aby dôsledne dodržiavala a rozvíjala 
medzinárodné právo, ako aj rešpektovala zásady Charty Organizácie Spojených národov pri plnení 
svojich povinností týkajúcich sa podpory a ochrany ľudských práv prostredníctvom všetkých svojich 
činností, najmä so zreteľom na práva detí.2 EÚ má spoločnú právomoc na rozvoj spoločnej 
prisťahovaleckej politiky. V súlade z právnymi predpismi EÚ, článkom 67 ods. 2 Zmluvy o fungovaní 
Európskej Únie (ZFEÚ), Únia „zabezpečuje absenciu kontrol osôb na vnútorných hraniciach a tvorí 
spoločnú politiku v oblasti azylu, prisťahovalectva a kontroly vonkajších hraníc, ktorá sa zakladá na 
solidarite medzi členskými štátmi a ktorá je spravodlivá voči štátnym príslušníkom tretích krajín“. Za 
štátnych príslušníkov tretích krajín sú považované aj osoby bez štátnej príslušnosti. V článku 78 ZFEÚ 
sa stanovuje, že EÚ tvorí spoločnú politiku v oblasti azylu, doplnkovej ochrany a dočasnej ochrany. 
V článku sa takisto vymedzuje úloha Európskeho parlamentu a Rady ako spoluzákonodarcov pri 
prijímaní opatrení týkajúcich sa spoločného európskeho azylového systému. V prípade náhleho 
prílevu štátnych príslušníkov tretích krajín do jedného alebo viacerých členských štátov môže Rada 
prijať dočasné opatrenia na základe návrhu Komisie a po porade s Európskym parlamentom. 

Obrázok 4 – Vnímanie činnosti EÚ ako 
primeranej v súčasnosti: rozdiel 
v percentuálnych bodoch medzi rokmi 
2016 a 2018 

 

Zdroj: EPRS na základe Eurobarometra 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/2011/453181/IPOL-LIBE_NT(2011)453178_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:12008E067
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:12008E078
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/prieskum-eurobarometer-2016
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/prieskum-eurobarometer-2016
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 článku 79 ods. 1 sa stanovuje posilnený boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu a obchodovaniu 
s ľuďmi, pričom Európsky parlament a Rada konajú v súlade s riadnym legislatívnym postupom. 
Naproti tomu článok 79 ods. 3 umožňuje Únii „uzatvárať dohody s tretími krajinami o readmisii 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky vstupu, 
prítomnosť alebo pobytu na území jedného z členských štátov, do krajiny pôvodu alebo do krajiny, 
z ktorej prichádzajú“. V článku 80 ZFEÚ sa odkazuje na zásadu solidarity a spravodlivého rozdelenia 
zodpovednosti medzi členskými štátmi vrátane finančných dôsledkov, keď členské štáty vykonávajú 
politiky vzťahujúce sa na hraničné kontroly, azyl a prisťahovalectvo. V Charte základných práv EÚ sa 
v článku 18 stanovuje právo na azyl a zákaz vyhostenia alebo vrátenia v článku 19. Pokiaľ majú byť 
sekundárne právne predpisy Únie, ako aj smernice a nariadenia v oblasti azylu uznané za platné 
a zákonné, musia byť v súlade s chartou. 

Spoločný európsky azylový systém (CEAS) musí rešpektovať povinnosti štátov vyplývajúce 
z Dohovoru o právnom postavení utečencov z roku 1951 a jeho protokolu z roku 1967 (Ženevský 
dohovor) a z ostatných príslušných zmlúv, ako je Dohovor o právach dieťaťa. Musí takisto dodržiavať 
zásadu zákazu vyhostenia alebo vrátenia uvedenú v článku 33 Dohovoru o právnom postavení 
utečencov.3 

Väčšina finančných prostriedkov EÚ týkajúcich sa migračnej politiky bola pridelená v rámci okruhu 
3 (vnútorný) a okruhu 4 (vonkajší) viacročného finančného rámca (VFR). Patrí sem Fond pre azyl, 
migráciu a integráciu (AMIF), ktorého účelom je podporovať účinné riadenie migračných tokov 
a vytvoriť jednotný prístup Únie k azylu a migrácii, a Fond pre vnútornú bezpečnosť (ISF), ktorý slúži 
na podporu riadenia vonkajších hraníc a spoločnej vízovej politiky (nástroj ISF – hranice a víza) a na 
finančnú podporu policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti a boja proti nej vrátane 
prevádzačstva migrantov. Podľa údajov z apríla 2018 sa počiatočná alokácia prostriedkov pre Fond 
pre azyl, migráciu a integráciu vo VFR na roky 2014 – 2020 zvýšila z 3,8 miliardy EUR na 
6,6 miliardy EUR, zatiaľ čo finančné prostriedky pre Fond pre vnútornú bezpečnosť sa zvýšili len 
mierne z 3,7 miliardy EUR na 3,8 miliardy EUR. 

Otázkami migrácie sa zaoberajú aj decentralizované agentúry EÚ, konkrétne Európska agentúra pre 
pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex), ktorá sa podieľa na riadení a kontrole vonkajších hraníc; 
Európsky podporný úrad pre azyl (EASO), ktorý pomáha členským štátom pri vykonávaní ich 
povinností v rámci azylového systému, a Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti 
presadzovania práva (Europol), ktorá napomáha policajnú spoluprácu medzi členskými štátmi, a to 
aj v oblasti prevádzačstva migrantov. Agentúry EÚ pôsobia v rámci nepriameho riadenia, čo 
znamená, že Komisia deleguje plnenie rozpočtu na tieto agentúry. Podľa údajov z roku 2018 sa 
celkový príspevok EÚ vo viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020 na agentúru Frontex 
zvýšil z pôvodného záväzku vo výške 628 miliónov EUR na 1,638 miliardy EUR (apríl 2018), na EASO 
zo 109 miliónov EUR na 456 miliónov EUR (apríl 2018) a na Europol zo 654 miliónov EUR na 
753 miliónov EUR (apríl 2018). 

Nástroj núdzovej podpory v rámci Únie sa má poskytovať do roku 2019 v prípadoch katastrof, ktoré 
majú „výnimočný rozsah a následky“, a „keď žiadny iný nástroj, ktorý je dostupný pre členské štáty 
a Úniu, nie je dostatočný“. Komisia sa do apríla 2018 zmluvne zaviazala, že poskytne 
605 miliónov EUR v podobe núdzovej podpory pre utečencov v Grécku. Z fondov, ako sú Horizont 
2020, Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD), Európsky fond regionálneho 
rozvoja (EFRR) a Európsky sociálny fond (ESF), sa takisto prideľujú finančné prostriedky na oblasť 
migrácie, konkrétnejšie na integráciu utečencov a migrantov. Financovanie vonkajšej migračnej 
politiky EÚ sa zakladá na rôznych nástrojoch, aby bolo možné reagovať na nové priority, ako 
napríklad nástroj EÚ pre utečencov v Turecku, Núdzový trustový fond Európskej únie pre Afriku 
a Európsky fond pre udržateľný rozvoj (pozri tabuľku 1 v rozpočtových iniciatívach). Tieto nástroje 
boli vytvorené s cieľom využiť zdroje z rozpočtu EÚ, ako aj členských štátov, plnenie vnútroštátnych 
záväzkov sa však často ukázalo ako zložité. Očakáva sa, že objem finančných prostriedkov EÚ 
určených pre oblasť migrácie bude naďalej rásť až do roku 2020, aby sa podporil pokrok v oblasti 
riadenia migrácie vo všetkých členských štátoch. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:12008E079
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:12008E079
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:12008E080
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://fra.europa.eu/sk/charterpedia/article/18-pravo-na-azyl
https://fra.europa.eu/sk/charterpedia/article/19-ochrana-v-pripade-vystahovania-vyhostenia-alebo-extradicie
http://www.unhcr.org/about-us/background/4ec262df9/1951-convention-relating-status-refugees-its-1967-protocol.html
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
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147324/20180516-migration-funding-study-updated.pdf
https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/eu-budgetary-system/multiannual-financial-framework/
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_sk
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/sk/
https://www.easo.europa.eu/
https://www.europol.europa.eu/sk/about-europol
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147324/20180516-migration-funding-study-updated.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32016R0369
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/sk/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_sk.pdf
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Výsledky dosiahnuté vo volebnom období 2014 – 2019 
Komisia v rámci svojej prvej a okamžitej reakcie na nebývalú úroveň migračných tokov prúdiacich 
do Európy v roku 2015 prijala v apríli 2015 desaťbodový akčný plán o migrácii, ktorý podporili aj 
Rada a Európsky parlament. Keďže sa ukázalo, že opatrenia obsiahnuté v akčnom pláne nie sú 
dostatočné, Komisia v máji 2015 prijala Európsku migračnú agendu, v ktorej sa stanovili konkrétne 
okamžité a dlhodobé opatrenia na vytvorenie silnej azylovej politiky EÚ, na záchranu životov 
a zabezpečenie vonkajších hraníc, na obmedzenie podnecovania neregulárnej migrácie, na 
poskytnutie väčšieho množstva legálnych spôsobov presunu utečencom a na zabezpečenie 
spolupráce s tretími krajinami. Parlament prijal viacero uznesení z vlastnej iniciatívy týkajúcich sa 
migrácie, najmä uznesenie z 12. apríla 2016 o situácii v Stredozemí a potrebe holistického prístupu 
EÚ k migrácii a uznesenie z 5. apríla 2017 o riešení pohybu utečencov a migrantov: úloha vonkajšej 
činnosti EÚ. V týchto uzneseniach sa posudzujú rôzne politiky a vypracúvajú sa súbory odporúčaní. 

Vnútorná činnosť EÚ v oblasti migrácie 

Reforma spoločného európskeho azylového systému (CEAS) 

V rámci existujúceho spoločného európskeho azylového systému (CEAS) sa so žiadateľmi o azyl 
nezaobchádza jednotne a miera uznaných žiadostí v rôznych krajinách EÚ sa líši, čo do určitej miery vyplýva 
z diskrečnej právomoci pri vykonávaní smerníc, ktorú súčasné právne predpisy o azyle umožňujú členským 
štátom. Okrem toho je len málo krajín, ktoré sú na základe svojej geografickej polohy zodpovedné 
v podstate za všetky žiadosti o azyl predložené v rámci EÚ. Na to, aby bol právny rámec účinnejší, 
harmonizovanejší, spravodlivejší a bol schopný viac odolávať migračným tlakom v budúcnosti, ho Komisia 
začala reformovať v máji a júni 2016. Predložila dva balíky návrhov, ktoré sa týkali spravodlivého 
prideľovania žiadostí o azyl medzi členské štáty a v ktorých sa stanovil spoločný súbor pravidiel na úrovni 
EÚ s cieľom zjednodušiť a skrátiť konanie o azyle, zabezpečiť jednotné normy ochrany a práva udeľované 
osobám, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, a ďalej harmonizovať podmienky prijímania v EÚ, 
odrádzať od sekundárnych pohybov a zvyšovať vyhliadky na integráciu. Reforma systému, ktorá v dôsledku 
protichodných postojov v rámci verejnej mienky a ťažkostí pri vyvážení solidarity a zodpovednosti medzi 
rôznymi členskými štátmi EÚ stagnuje, sa dokončí až vtedy, keď Parlament a Rada dosiahnu politickú 
dohodu o individuálnych zložkách. 

Posilnenie vonkajších hraníc 

Ako sa zdôrazňuje v Európskej migračnej agende a v Európskom programe v oblasti bezpečnosti, riešenie 
súčasných výziev si vyžaduje zlepšenie riadenia vonkajších hraníc. EÚ sa zamerala na lepšie využívanie 
možností, ktoré ponúkajú IT systémy a technológie, ako je posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach 
a vytvorenie systému registrácie príchodu a odchodu štátnych príslušníkov tretích krajín. Jedným 
z najväčších úspechov bolo vytvorenie Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) 
v septembri 2016, ku ktorému došlo v rekordnom čase. Agentúra, ktorej mandát sa v roku 2019 výrazne 
posilnil, poskytuje členským štátom väčšiu podporu v oblasti riadenia migrácie, boja proti cezhraničnej 
trestnej činnosti a pátracích a záchranných operácií.  

Zníženie miery neregulárnej migrácie a zvýšenie návratov 

Pri riešení migračných výziev na rôznych trasách sa EÚ zamerala na zabezpečenie prítomnosti na mori, aby 
bolo možné zachrániť životy a odstrániť siete obchodovania s ľuďmi a prevádzačstva. Na to, aby sa najmä 
v Stredozemí zabránilo stratám na životoch a aby sa bojovalo proti sieťam obchodovania s ľuďmi 
a prevádzačom, EÚ vytvorila série námorných operácií, ako je EUNAVFOR MED SOPHIA. Navyše v dôsledku 
nízkej miery návratu sa EÚ zamerala na zlepšenie vlastných kapacít prostredníctvom obnoveného akčného 
plánu v oblasti návratu a spolupráce s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž, ako aj na 
prijatie dohôd o readmisii alebo praktických dojednaní s krajinami pôvodu alebo tranzitu z Afriky a Ázie. 

Zabezpečenie dostatočných legálnych spôsobov presunu do EÚ 

V máji 2016 bola prijatá smernica 2016/801/EÚ o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov 
tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných 
programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair. Jej prijatím sa dokončil balík opatrení 
v oblasti legálnej migrácie navrhnutých predchádzajúcou Európskou komisiou, ktorý zahŕňal smernicu 

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/SK/TXT/?qid=1529566464275&uri=CELEX:52015DC0240
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SK&reference=P8-TA-2016-0102
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2017-0045+0+DOC+PDF+V0//SK
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_sk.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://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52015DC0240
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52015DC0185
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32017R0458
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32017R2226
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/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://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
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://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0471&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_132_R_0002
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o zamestnancoch presunutých v rámci podniku (smernica 2014/66/EÚ) a smernicu o sezónnych 
pracovníkoch (smernica 2014/36/EÚ).  V júni 2016 navrhla Komisia nový balík opatrení v oblasti legálnej 
migrácie, ktorý zahŕňa akčný plán na integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. V septembri 2016 potom 
začala kontrolu vhodnosti opatrení v oblasti legálnej migrácie s cieľom zhodnotiť relevantnosť, súdržnosť, 
účinnosť, efektívnosť a pridanú hodnotu EÚ v prípade niektorých nástrojov v oblasti legálnej migrácie v EÚ. 
Medzi tieto nástroje patrí okrem už uvedených aj smernica o práve na zlúčenie rodiny (2003/86/ES); 
smernica o osobách s dlhodobým pobytom (2003/109/ES), v znení zmien; pôvodná smernica o modrej karte 
EÚ (2009/50/ES), ktorej navrhovaná revízia bola predmetom rokovaní medzi Parlamentom a Radou v roku 
2017, ale odvtedy bola zablokovaná z dôvodu ťažkostí v Rade, ako aj smernice o jednotnom povolení 
(2011/98/EÚ).  

Vonkajšia spolupráca EÚ v oblasti migrácie 

Vonkajšia politika EÚ je založená na globálnom prístupe k migrácii a mobilite (GPMM) vytvorenom v roku 
2005. Stavia na medzinárodnej angažovanosti na bilaterálnej, regionálnej a multilaterálnej úrovni 
a vychádza z hodnotenia z roku 2011. Súčasná verzia GPMM bola prijatá v roku 2012 a jej cieľom je vytvoriť 
vyvážený a komplexný prístup k migrácii tak, že sa nadviažu partnerstvá s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ. 
Základom externého riadenia migrácie v EÚ je široká škála nástrojov, budovanie dialógu a partnerstiev 
s krajinami pôvodu a tranzitu, a to na základe solidarity a zodpovednosti. 

Európskou migračnou agendou sa vytvoril rámec partnerstva v oblasti migrácie s tretími krajinami s cieľom 
budovať a rozširovať existujúce iniciatívy. Rámec posilňuje podporu pre ľudí v núdzi v kontexte reakcie na 
krízu a zároveň vytvára základy pre posilnenú spoluprácu s krajinami pôvodu, tranzitu a cieľovou krajinou, 
ktorých jadrom je migračná politika a politika v oblasti mobility. Európsky parlament vo svojom uznesení 
z 5. apríla 2017 zdôraznil svoje znepokojenie nad veľkým počtom utečencov a migrantov, ktorí vo svojich 
krajinách pôvodu trpia v dôsledku vážneho porušovania ľudských práv, a solidaritu s nimi. EÚ vyzvala, aby 
sa uzatvorili dlhodobé partnerstvá so susednými krajinami prispôsobené na mieru, ako aj s ostatnými 
krajinami tranzitu a pôvodu. Vplyv migračného toku na politiku, najmä v súvislosti 
s rozvojom/bezpečnosťou, je ďalej rozpracovaný v Globálnej stratégii pre zahraničnú a bezpečnostnú 
politiku Európskej únie, ktorá bola predstavená v júni 2016. V stratégii sa zavádza pojem „zásadového 
pragmatizmu“ s dôrazom na prístupy prispôsobené jednotlivým krajinám. Opatrenia zahrnuté v novom 
programe v oblasti zručností pre Európu sú relevantné aj pre štátnych príslušníkov tretích krajín a mali by 
podporovať ich integráciu. 

Od roku 2005 EÚ podporuje návrat a reintegráciu migrantov v tretích krajinách prostredníctvom 
tematického programu v oblasti migrácie a azylu v rámci nástroja rozvojovej spolupráce. V období rokov 
2005 – 2015 sa z finančných prostriedkov EÚ na tento účel vyčlenilo 65 miliónov EUR a pridelili sa viac ako 
50 projektom v tretích krajinách s reintegračným zameraním. Expertná skupina pre návrat Európskej 
migračnej siete identifikuje 96 programov určených na pomoc migrantom pri návrate a opätovnom 
začleňovaní vo svojej domovskej krajine v EÚ, ktoré vykonáva 26 členských štátov a Nórsko4. Tieto programy 
sú zamerané na pomoc migrantom, ktorým sa poskytla lehota na dobrovoľný návrat predtým, ako sa vykoná 
nútený odsun. Osobitné programy sa zaoberajú potrebami zraniteľných skupín, ako sú maloleté osoby bez 
sprievodu, obete obchodovania s ľuďmi a osoby s osobitnými zdravotnými potrebami. Boli prijaté osobitné 
iniciatívy na podporu opätovného začlenenia migrantov, aby sa podporili činnosti spojené s reintegráciou 
v partnerských krajinách, ako aj programy asistovaného dobrovoľného návratu a reintegrácie (AVRR) 
členských štátov, čo bude dôkazom rastúceho chápania súvislosti medzi úspechom migračnej politiky EÚ 
a rozvojom partnerských krajín.  

V rámci EÚ členské štáty presídľujú utečencov z tretích krajín priamo na základe systému núdzového 
presídľovania EÚ a vyhlásenia EÚ a Turecka. Počet presídlení je však stále pomerne nízky. 
V septembri 2017 Európska komisia odporučila, aby členské štáty do októbra 2019 dodatočne 
presídlili najmenej 50 000 zraniteľných osôb, pričom sa zamerajú severnú Afriku, Blízky východ 
a Africký roh. Európsky parlament a Rada takisto rokujú o dvoch návrhoch, ktoré by mohli priniesť 
viac legálnych spôsobov migrácie do Európy: jeden sa týka rámca EÚ pre presídľovanie, ktorý 
poskytuje bezpečné a legálne cesty do Európy osobám, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, 
a druhý modrej karty EÚ, ktorej účelom je prilákať a udržať v krajine vysokokvalifikovaných 
pracovníkov. Ďalší pokrok v týchto otázkach závisí od toho, ako sa nový Parlament a ostatné 
inštitúcie rozhodnú postupovať. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32014L0066
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/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
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0086&qid=1553470036489&from=SK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/ALL/?uri=CELEX:32003L0109
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=uriserv:l14573
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/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/SK/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/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0385&rid=1
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2017-0045+0+DOC+PDF+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2017-0045+0+DOC+PDF+V0//SK
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
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
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/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/sk/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)595853
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sk/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)595853
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
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11130-2015-INIT/sk/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11130-2015-INIT/sk/pdf
http://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_recommendation_on_enhancing_legal_pathways_for_persons_in_need_of_international_protection_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586596/EPRS_BRI(2016)589859_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
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Celkové záväzky fondov EÚ, decentralizovaných agentúr a iných podporných systémov v oblasti 
migrácie na celé obdobie viacročného finančného rámca 2014 – 2020 sa zvýšili z hodnoty 
8,4 miliardy EUR stanovenej v pôvodnom VFR na 14,2 miliardy EUR do apríla 2018. Keďže priorita 
riadenia migrácie v programe EÚ stúpla, vzrástla aj suma, flexibilita a rozmanitosť finančných 
prostriedkov EÚ na migráciu v rámci rozpočtu EÚ, ako aj mimo neho. Zmena je dôsledkom nebývalej 
úrovne migračných tokov v roku 2015, ktorá z hľadiska materiálnych a ľudských zdrojov vytvorila 
tlak jednak na kapacity členských štátov, najmä na vonkajšie hranice EÚ, jednak na decentralizované 
agentúry. Doplňujúce opatrenia schválené v roku 2015 v súlade s Európskou migračnou agendou 
majú bezprostredný dosah na rozpočet, čo sa odzrkadlilo predovšetkým v opravných rozpočtoch 
č. 5/2015 a č. 7/2015. Revidované rozpočty EÚ, o ktoré požiadal aj Európsky parlament, boli určené 
na pomoc krajinám čeliacim najväčšiemu tlaku, aby mohli riešiť nové potreby v súvislosti s kontrolou 
hraníc a problémovými oblasťami a aby mohli poskytovať potrebnú humanitárnu pomoc 
utečencom a migrantom vrátane prístrešia a zdravotnej starostlivosti. Kapacitu členských štátov 
posilnili aj odborníci a prostriedky, ktoré boli k dispozícii vďaka financovaniu pohraničnej 
a pobrežnej stráže, Europolu a úradu EASO. EÚ poskytla finančné prostriedky aj členským štátom na 
presídľovanie osôb, ktoré potrebujú ochranu mimo EÚ. Vo svojom uznesení z októbra 2017 však 
Európsky parlament zopakoval svoje presvedčenie, že strop okruhu 3 sa ukázal ako značne 
nedostatočný na primerané financovanie vnútorného rozmeru týchto výziev. Pripomienky EP sa 
zohľadnili vo všeobecnom rozpočte na rozpočtový rok 2018. Celkové výdavky z fondov EÚ (AMIF 
a ISF), ktoré predstavujú väčšinu rozpočtu EÚ na činnosti súvisiace s migráciou, sa podľa Európskej 
komisie ukázali ako mimoriadne účinné. Vďaka fondom sa zlepšili azylové systémy a posilnila sa 
prijímacia kapacita v členských štátoch, ako aj kapacita riadenia hraníc na vonkajších hraniciach 
Únie. Fondy vytvárajú podstatnú pridanú hodnotu EÚ tým, že podporujú opatrenia s nadnárodným 
rozmerom, že sa záťaž rozdelí medzi členské štáty a že sa zvýšia vnútroštátne kapacity, zintenzívni 
sa odborná príprava zamestnancov a posilnia sa ďalšie opatrenia. 

Tabuľka 1 – Finančné nástroje pre vonkajšiu spoluprácu v oblasti migrácie5 

Nástroj Rozpočet Geografický rozsah pôsobnosti 

Európsky rozvojový 
fond (ERF) 

obdobie rokov 2014 – 2020: 
30,5 miliardy EUR pridelených na 11. ERF 

na obdobie rokov 2014 – 2020 

africké, karibské a tichomorské partnerské krajiny EÚ 
a zámorské krajiny a územia členských štátov 

Nástroj financovania 
rozvojovej spolupráce 

(DCI) 

obdobie rokov 2014 – 2020: 

19 661,64 milióna EUR (v bežných cenách) 

geografické programy (Latinská Amerika, Blízky 
východ a južná Ázia, severná a juhovýchodná Ázia, 

Stredná Ázia); celoafrický program (Afrika ako celok) 
(kontinentálne a nadregionálne projekty) a tematický 

program o migrácii a azyle (projekty v kľúčových 
krajinách) 

Nástroj európskeho 
susedstva (ENI) 

obdobie rokov 2014 – 2020: 
15 432,63 milióna EUR (v bežných cenách) 

južné stredozemské krajiny (Alžírsko, Egypt, Libanon, 
Líbya, Jordánsko, Izrael, Maroko, Sýria, Tunisko, 

Palestína) a východné susedné krajiny (Arménsko, 
Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, 

Ukrajina) buď bilaterálne, alebo regionálne 
(v druhom prípade sem patrí aj Rusko) 

Fond Madad (2014) 
obdobie rokov 2014 – 2018: 

doteraz 1,4 miliardy EUR 
Libanon, Jordánsko, Irak, Turecko, Egypt a Sýria 

Trustový fond Bêkou 239,5 milióna EUR záväzkov Stredoafrická republika 

Núdzový trustový fond 
Európskej únie pre 

Afriku 

obdobie rokov 2015 – 2020: Zdroje 
v súčasnosti dosahujú hodnotu 

3,37 miliardy EUR, z toho viac ako 
2,98 miliardy EUR pochádza z ERF 

región Sahel a oblasť Čadského jazera, Africký roh, 
severná Afrika a susedné krajiny oprávnených krajín 

môžu využívať svoje projekty 

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=sk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX:52015DC0485
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SK&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//SK&language=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?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
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/development-cooperation-instrument-dci_en
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_sk.cfm
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_sk.cfm
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_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_11/SR_BEKOU_SK.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
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a finančných nástrojov EÚ (DCI, ENI, HOME 
a ECHO) a 399,8 milióna EUR z členských 

štátov EÚ a iných krajín (Švajčiarsko 
a Nórsko). 

Nástroj predvstupovej 
pomoci II (IPA II) 

obdobie rokov 2014 – 2020: 

11 698,67 milióna EUR (v bežných cenách)  
Albánsko, Bosna a Hercegovina, Severné 

Macedónsko, Kosovo, Čierna Hora, Srbsko a Turecko 

Nástroj EÚ pre 
utečencov v Turecku 

obdobie rokov 2016 – 2017: na obdobie 
2016 – 2017: 3 miliardy EUR, 2018: ďalšie 

3 miliardy EUR pridelené v marci 2018 
Turecko 

Európsky fond pre 
udržateľný rozvoj 

(EFSD) 
počiatočný rozpočet 3,35 miliardy EUR Afrika a susedné krajiny EÚ 

Londýnska konferencia, 
2016 

rok 2016: 12 miliárd USD záväzkov Sýria, Jordánsko, Libanon, Turecko, Irak a Egypt 

Konferencia Brusel I 
a konferencia Brusel II 

rok 2017: 6 miliárd USD 

rok 2018: 4,4 miliardy USD 

2019 – 2020: 3,4 miliardy USD 

Sýria, Jordánsko, Libanon, Turecko, Irak a Egypt 

 

Potenciál do budúcnosti 
Súčasné trendy ukazujú, že Európa bude nepochybne naďalej atraktívna pre migrantov a žiadateľov 
o azyl a riadenie migračných tokov bude naďalej predstavovať dôležitý bod programu EÚ. Príčinou 
je veľa faktorov, ako sú čoraz častejšie medzinárodné a vnútorné konflikty, zmena klímy 
a pretrvávajúce hospodárske rozdiely medzi členskými štátmi EÚ a inými krajinami. EÚ preto musí 
spojiť celý rad nástrojov vnútornej a vonkajšej migračnej politiky. Z hľadiska Európskej komisie by 
účinná, spravodlivá a silná migračná politika EÚ prispôsobená budúcim výzvam mala poskytovať 
azyl tým osobám, ktoré majú právo na medzinárodnú ochranu, a zabezpečiť návrat tých, ktorí ho 
nemajú; mala by predchádzať stratám na životoch, najmä v oblasti Stredozemného mora; mala by 
odstrániť siete obchodovania s ľuďmi a prevádzačstvo; mala by posilniť vonkajšie hranice 
a zabezpečiť skutočnú alternatívu k nebezpečným cestám, ako je otvorenie legálnych migračných 
ciest ako najlepší spôsob boja proti sieťam obchodovania s ľuďmi a prevádzačom. Spolu s tým je 
potrebné posilniť riadenie vonkajších hraníc, ako aj lepšie využívať príležitosti, ktoré ponúkajú 
systémy informačných technológií (IT). 

Na riešenie problematiky takýchto veľkých pohybov utečencov a migrantov na celosvetovej úrovni 
Valné zhromaždenie OSN prijalo 19. septembra 2016 newyorské vyhlásenie pre utečencov 
a migrantov a vyzvalo v ňom na uzatvorenie dvoch globálnych paktov, jedného o utečencoch 
a druhého o migrantoch. Obidva pakty boli prijaté v decembri 2018. EÚ, ktorá sa stala globálnym 
aktérom v oblasti migrácie, zohrala pri príprave týchto paktov významnú úlohu. Tieto pakty 
poskytujú príležitosť napredovať v posilňovaní noriem, zásad, pravidiel a rozhodovacích procesov, 
ktoré umožnia účinnejšiu medzinárodnú spoluprácu pri reagovaní na rozhodujúce problémy. 
Pretrvávajúce poskytovanie inštitucionálnej podpory na riešenie týchto otázok a realizácia 
výsledkov globálnych paktov budú výzvou. Jún 2018 bol pre vedúcich predstaviteľov rozhodujúcim 
mesiacom, pretože sa mali dohodnúť na prístupe EÚ k migrácii. Európska komisia zverejnila 14. júna 
2018 návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva 
a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI).  

Európska komisia preto navrhuje zjednodušiť usporiadanie tejto novej navrhovanej štruktúry 
financovania vonkajšej činnosti EÚ (VFR na roky 2021 – 2027) tým, že sa odstránia umelé prekážky 
medzi nástrojmi. Nástroj NDICI s navrhovaným rozpočtom 89,5 miliardy EUR na obdobie rokov 2021 

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
http://eur-lex.europa.eu/budget/data/General/2018/sk/SEC03.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/funding-by-country/kosovo_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/170302_facility_for_refugees_in_turkey_first_annual_report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/170302_facility_for_refugees_in_turkey_first_annual_report.pdf
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://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://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/2017/614610/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/SK/TXT/?uri=COM:2018:460:FIN
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– 2027 zásadne zmení spôsob 
financovania vonkajšej činnosti 
Európskej únie. V záujme 
zefektívnenia existujúcich 
finančných nástrojov sa 
prostredníctvom NDICI zlúči spolu 
osem nariadení a jedno 
rozhodnutie, pričom väčšine z nich 
vyprší platnosť 31. decembra 2020 
(pozri rámček). Zvýšenie rozpočtu 
na vonkajšiu činnosť 
z 94,5 miliardy EUR v období rokov 
2014 – 2020 na 123 miliárd EUR na 
obdobie rokov 2021 – 2027 
predstavuje nárast o 30 % 
vypočítaný v bežných cenách. Ak 
odpočítame ročnú infláciu do roku 
2027, tento nárast bude 13 %. 
V nástroji NDICI sa bude 
sústreďovať najväčší podiel 
finančných prostriedkov na vonkajšiu činnosť. Bude hlavným nástrojom EÚ na odstránenie chudoby 
a podporu trvalo udržateľného rozvoja, prosperity, mieru a stability. Nástroj sa bude opierať o štyri 
piliere: geografický (68 miliárd EUR); tematický (7 miliárd EUR); zložku rýchlej reakcie 
(4 miliardy EUR) a rezervu na vznikajúce výzvy a priority (10,2 miliardy EUR).  

Po neformálnom stretnutí 24. júna 2018 a po tom, čo Európska komisia predstavila prvky, na základe 
ktorých by Európska rada mohla dosiahnuť pokrok v oblasti reformy azylu, vedúci predstavitelia EÚ 
nedosiahli na samite v júni 2018 ani na ďalších nasledujúcich samitoch v októbri a decembri 2018 
žiadny prelom v oblasti vnútorných aspektov migrácie a azylovej politiky EÚ. To svedčí 
o pretrvávajúcich rozdieloch medzi členskými štátmi, najmä pokiaľ ide o reformu dublinského 
nariadenia, ktorým sa určuje členský štát EÚ zodpovedný za preskúmanie žiadosti žiadateľa o azyl 
usilujúceho sa získať medzinárodnú ochranu. V dôsledku domácej politickej situácie a vnútorných 
tlakov v niektorých krajinách sa však v záveroch Európskej rady namiesto toho uprednostňuje 
posilnenie vonkajších hraníc EÚ. Európska komisia vo svojom príspevku uvádza svoj zámer predložiť 
nové návrhy na zabezpečenie európskejšieho riadenia vonkajších hraníc a zvýšiť súdržnosť 
a účinnosť politiky návratu EÚ. 

V dôsledku toho Európska komisia po prejave predsedu Junckera o stave Únie v septembri 2018 
navrhla posilniť Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž, zmodernizovať Agentúru EÚ 
pre azyl a zvýšiť mieru návratov a vyzvala na rozšírenie možností legálnej migrácie do Európy 
z humanitárnych a hospodárskych dôvodov vrátane urýchlenia presídľovania a riešenia nedostatku 
špecifických zručností. Európska komisia tak ďalej využíva potenciál zmlúv EÚ, najmä článku 77 ods. 
2 písm. d) a článku 79 ods. 2 písm. c), a usiluje sa o väčší počet decentralizovaných agentúr. Okrem 
posilnenia vonkajších hraníc EÚ a zefektívnenia konaní o azyle sa v rozpravách a záveroch Európskej 
rady takisto uprednostňuje rýchle vybavenie migrantov a to, aby sa im v prvom rade zabránilo 
dostať sa do Európy, a to zastavením nelegálnej migrácie na všetkých existujúcich a vznikajúcich 
trasách. Európska komisia preto predložila posúdenie iniciatívy na zriadenie kontrolovaných centier 
v EÚ a vytvorenie regionálnych možností vylodenia migrantov zachránených počas pátracích 
a záchranných operácií na ich ceste do Európy. 

Všetci vedúci predstavitelia EÚ, ktorí sa v priebehu minulého volebného obdobia zúčastňovali 
v Parlamente na rokovaniach o budúcnosti Európy, uznali, že migrácia je jednou z hlavných výziev 
EÚ, a zhodli sa na tom, že ju možno riešiť len na úrovni EÚ. Kým všetci považujú za potrebné 
zintenzívniť spoluprácu s krajinami, z ktorých migranti pochádzajú alebo ktoré sú krajinami tranzitu, 

Nástroje, ktoré treba zlúčiť v rámci navrhovaného 
NDICI: 

1 nástroj financovania rozvojovej spolupráce (DCI); 
2 Európsky rozvojový fond (ERF) vrátane investičného nástroja 

ERF pre africké, karibské a tichomorské štáty; 
3 nástroj európskeho susedstva (ENI); 
4 nástroj partnerstva pre spoluprácu s tretími krajinami (PI); 
5 európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR); 
6 nástroj na podporu stability a mieru (IcSP); 
7 Európsky fond pre udržateľný rozvoj (EFSD), ktorý pozostáva 

z Európskeho fondu pre udržateľný rozvoj plus (EFSD+) 
a záruky pre vonkajšiu činnosť a zahŕňa aj mandát na 
poskytovanie vonkajších úverov (ELM). 

Tento obšírny nástroj bude dopĺňať nástroj predvstupovej 
pomoci (IPA); nástroj humanitárnej pomoci; spoločná zahraničná 
a bezpečnostná politika (SZBP); nástroj pre zámorské krajiny 
a územia vrátane Grónska a osobitný nástroj pre európsku 
jadrovú bezpečnosť v závislosti od výsledku diskusií v Rade. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4124_sk.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_AC-18-4269_sk.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco-migration-advancement-june-2018_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/ALL/?uri=celex:32013R0604
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/ALL/?uri=celex:32013R0604
https://www.consilium.europa.eu/media/35955/28-euco-final-conclusions-sk.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-speech_sk_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1537358704958&uri=CELEX:52018PC0631
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12112-2018-INIT/SK/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1537358945147&uri=CELEX:52018PC0634
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1537433307192&uri=CELEX:52018DC0635
http://europa.eu/rapid/press-release_AC-18-4269_sk.htm
https://www.consilium.europa.eu/media/35955/28-euco-final-conclusions-sk.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/migration-disembarkation-june2018_sk.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180724_non-paper-controlled-centres-eu-member-states_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180724_non-paper-regional-disembarkation-arrangements_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/630352/EPRS_IDA(2019)637948_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4124_sk.htm
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väčšina z nich takisto zdôraznila potrebu pokroku v oblasti CEAS a otázkach premiestnenia. Niektorí 
vedúci predstavitelia EÚ takisto podporili všeobecné zvýšenie financovania alebo ambicióznejšiu 
a konkrétnejšiu iniciatívu, ako napríklad „Marshallov plán“ pre Afriku. Budúci VFR na obdobie rokov 
2021 – 2027 na otázky súvisiace s migráciou sa takmer trojnásobne zvýši na viac ako 34,9 miliardy 
EUR v porovnaní so 14 miliardami EUR na obdobie rokov 2014 – 2020. Rámec sa zameria na podporu 
toho, čo Európska komisia nazýva silnou, realistickou a spravodlivou migračnou politikou, a to 
prostredníctvom zvýšenia prostriedkov pre Fond pre azyl a migráciu na hodnotu 11,2 miliardy EUR. 
Tento fond bude podporovať silnejší a účinnejší európsky azylový systém a rýchlejšie a častejšie 
návraty, ako aj včasnú integráciu štátnych príslušníkov nečlenských krajín EÚ, ktorí sa v EÚ legálne 
krátkodobo zdržiavajú, pričom tieto záležitosti nepatrili predtým medzi zodpovednosti fondu. 
Dlhodobý rozpočet sa bude zaoberať aj významným posilnením vonkajších hraníc EÚ 
prostredníctvom vytvorenia nového Fondu pre integrované riadenie hraníc s objemom finančných 
prostriedkov 9,3 miliardy EUR a prostredníctvom výrazného zvýšenia finančných prostriedkov na 
12 miliárd EUR pre decentralizované agentúry podporujúce členské štáty, ktoré chránia hranice EÚ, 
najmä pre Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž. 
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POZNÁMKY 

1 Túto časť vypracovala Alina Dobrevová, grafickú časť pripravila Nadežda Kresničková-Nikolčovová. 
2  Spoločným záujmom OSN aj EÚ je dodržiavanie ľudských práv migrantov, žiadateľov o azyl a utečencov. 
3 Členské štáty Rady Európy musia takisto zaručiť všetkým osobám v ich jurisdikcii vrátane migrantov práva zakotvené 

v Európskom dohovore o ľudských právach. 
4 Štúdia sa týka všetkých 28 členských štátov EÚ okrem Chorvátska a Dánska, ale zahŕňa aj Nórsko. Štúdia vychádza 

z výsledkov preskúmania, ktoré sa týkalo najmä obdobia rokov 2013 – 2014. 
5  Pozri Nikolai Atanassov, N., Dumbrava, C., Mentzelopoulou, M-M., Radjenovic, A., EU asylum, borders and external 

cooperation on migration, EPRS, Európsky parlament, máj 2018, a Apap, J., Claros Gimeno, E., Mentzelopoulou, M-M., 
Migration & asylum: Projects & funding, EPRS, Európsky parlament, máj 2018. 
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