BRIEFING
Politike EU – za državljane

Vprašanje migracij
POVZETEK
Tokovi beguncev in migracije so v središču svetovne pozornosti. V zadnjih letih se Evropa
spoprijema z najresnejšim migracijskim izzivom od konca druge svetovne vojne. Z doslej najbolj
množičnimi prihodi beguncev in migrantov brez urejenega statusa v EU – največ jih je prispelo
leta 2015 – se je pokazala vrsta pomanjkljivosti in vrzeli v politikah EU na področju azila, zunanjih
meja in migracij. EU je kot odgovor na te izzive začela izvajati obsežnejši postopek reform,
namenjenih preoblikovanju svojih azilnih in migracijskih politik, ki bodo temeljile na štirih stebrih:
zmanjšanju spodbud za nedovoljene migracije z obravnavo temeljnih vzrokov zanje, izboljšanju
vračanja ter razbijanju mrež, ki se ukvarjajo s tihotapljenjem ljudi in trgovino z njimi; reševanju
življenj in varovanju zunanjih meja; vzpostavitvi trdne azilne politike EU ter zagotavljanju več
zakonitih poti za prosilce za azil in več učinkovitih pravnih možnosti za zakonite migrante.
Rekordni migracijski tokovi v EU, ki smo jim bili priča v letih 2015 in 2016, so se do konca leta 2017
in v letu 2018 umirili. Da bi se vzpostavila prihodnja migracijska politika EU, ki bi bila po besedah
Komisije učinkovita, pravična in zanesljiva, EU v skladu s Pogodbama ter drugimi pravnimi in
finančnimi instrumenti izvaja takojšnje in dolgoročnejše ukrepe. Evropa bo zaradi svojega
geografskega položaja, pa tudi ker slovi kot območje stabilnosti, radodarnosti in odprtosti v času
naraščajočih mednarodnih in notranjih konfliktov, podnebnih sprememb in svetovne revščine,
prosilcem za azil in migrantom najverjetneje tudi v prihodnje predstavljala idealno zatočišče. To se
med drugim izraža v vse večjih zneskih, prožnosti in raznolikosti financiranja EU za migracijske in
azilne politike tako v sedanjem in prihodnjem proračunu EU kot tudi zunaj njunih okvirov.
To je posodobitev predhodnega briefinga, objavljenega pred evropskimi volitvami, ki so potekale leta
2019. Glej tudi sorodni briefing z naslovom Podpora EU demokraciji in miru na svetu.
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Sedanje stanje
V zadnjih letih se po vsem svetu še vedno hitro povečuje število mednarodnih migrantov, ki se je
leta 2017 povzpelo na 258 milijonov v primerjavi z 220 milijoni leta 2010 in 173 milijoni leta 2000.
Od mednarodne konference OZN o prebivalstvu in razvoju leta 1994 ima vprašanje mednarodnih
migracij in njihove povezave z razvojem čedalje pomembnejše mesto na dnevnem redu
mednarodne skupnosti.

Slika 1 – Glavne migracijske poti v Evropo

Vir podatkov: Frontex, avtor grafik je Giulio Sabbati, EPRS.

Upravljanje migracij s strani EU je razpršeno po številnih pravnih instrumentih in instrumentih
politike. Ta politika od doslej najvišje ravni migracijskih tokov v Evropo leta 2015 temelji predvsem
na evropski agendi o migracijah. Ukrepanje EU na tem področju vključuje predlaganje in izvajanje
takojšnjih in dolgoročnejših ukrepov, osredotočenih na notranjo in zunanjo razsežnost migracijske
politike EU ter na njene zunanje meje. Med ukrepi so vračanje in ponovni sprejem migrantov brez
urejenega statusa, ki nimajo pravice do vstopa ali prebivanja v EU, boj proti tihotapljenju migrantov,
varovanje zunanjih meja EU, vzpostavitev zakonitih poti za osebe, ki potrebujejo mednarodno
zaščito, oblikovanje trdne azilne politike EU, ki temelji na ravnovesju med solidarnostjo in
odgovornostjo, ter obravnavanje migracij v sodelovanju s tretjimi državami s političnimi in
finančnimi sredstvi. EU je v več uredbah in direktivah opredelila skupne standarde, vendar pa so za
dejansko izvajanje azilne in migracijske politike pristojne države članice, ki morajo zagotoviti, da je
njihova nacionalna zakonodaja v skladu s pravom EU in mednarodnimi sporazumi. Zunanja
migracijska politika EU, ki je del splošnega pristopa EU k migracijam, dopolnjuje zunanjo politiko in
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razvojno sodelovanje EU. Temelji na skupnih ciljih, ki jih določijo države članice, in je upoštevana v
skupnem evropskem azilnem sistemu (CEAS). Sodelovanje s tretjimi državami je zajeto v globalnem
pristopu k vprašanju migracij in mobilnosti (GAMM), s katerim je EU vzpostavila politični dialog in
partnerstva s tretjimi državami.
Izzivi, s katerimi se spoprijema EU od nedavnega in doslej najbolj množičnega in nenadzorovanega
prihoda velikega števila beguncev in migrantov brez urejenega statusa, so razkrili vrsto
pomanjkljivosti in vrzeli v politikah EU na področju azila, zunanjih meja in migracij. To je obremenilo
azilni sistem EU – pravni okvir, ki zajema vse vidike azilnega postopka. V okviru sedanjega sistema
prosilci za azil niso obravnavani enako, ob tem se razlikujejo tudi stopnje ugodno rešenih prošenj za
azil po državah članicah EU. Poleg tega je zaradi svojega geografskega položaja le peščica držav
odgovorna za obravnavo skorajda vseh prošenj za azil, vloženih v EU. Da bi pravni okvir postal
učinkovitejši, usklajen, pravičnejši in odpornejši na prihodnje migracijske pritiske, ga je treba
reformirati. Cilj enega od prvih nujnih ukrepov, sprejetih po prvem migracijskem valu leta 2015, je
bil ublažiti migracijski pritisk na Grčijo in Italijo, ki ju je pritok najbolj obremenil. Cilj je bil premestiti
upravičene prosilce za mednarodno zaščito – ki imajo državljanstvo držav, za prosilce iz katerih so
prošnje za azil, vložene v državah članicah EU, na splošno ugodno rešene v 75 % ali več primerih – v
druge države članice, da bi se zagotovila pravična in uravnotežena porazdelitev in delitev
odgovornosti za prosilce za azil v EU. Vendar v tem programu niso hotele sodelovati vse države
članice, kar kaže na nasprotujoča si stališča javnosti ter težave pri vzpostavitvi ravnovesja med
solidarnostjo in odgovornostjo med različnimi državami članicami EU.
Poleg tega je za omejitev nedovoljenih migracij potrebna učinkovita politika vračanja in ponovnega
sprejema migrantov brez urejenega statusa. Komisija je zaradi nizkih stopenj vračanja zato
osredotočena na izboljšanje svojih zmogljivosti na podlagi prenovljenega akcijskega načrta o
vračanju in predlagane revizije direktive o vračanju, sklepa pa tudi sporazume o ponovnem
sprejemu ali praktične ureditve z izvornimi in tranzitnimi državami iz Afrike in Azije.
Nenadzorovani migracijski tokovi so poleg tega razkrili pomanjkljivosti pri upravljanju zunanjih
meja EU. Ključni element podpore, ki jo EU zagotavlja svojim državam članicam, je operativna
podpora, ki se zagotavlja v okviru pristopa žariščnih (kritičnih) točk. Ta vključuje identifikacijo in
registracijo vseh prispelih prosilcev za azil ter zagotavljanje ustreznih pogojev in zmogljivosti za
sprejem. Čeprav je bil dosežen napredek pri odvzemanju prstnih odtisov migrantov, ki je glede na
podatke Komisije skoraj 100-odstotno, pa pogoji za sprejem še vedno vzbujajo resne pomisleke. V
letih 2017 in 2018 se je močno zmanjšalo število odkritih nezakonitih prehodov zunanjih meja EU,
zlasti na migracijskih poteh prek vzhodnega in osrednjega Sredozemlja, vendar splošni pritisk na
zunanje meje Evrope ostaja razmeroma velik. Poleg tega je lahko potovanje v EU izjemno nevarno,
pri čemer tihotapci migrante pogosto izpostavijo življenjsko nevarnim situacijam. Za preprečevanje
smrtnih žrtev, zlasti v Sredozemskem morju, so potrebne operacije iskanja in reševanja, pa tudi boj
proti mrežam tihotapljenja ljudi in trgovine z njimi.
Migracije so politično vprašanje, kritično na makro ravni, in sicer v svetovnem merilu. Po podatkih
programa Združenih narodov za razvoj (UNDP) bi v primeru, da ne bi bilo migracij, v razvitem svetu
število delovno sposobnega prebivalstva do leta 2025 naraščalo le še na Novi Zelandiji in Irskem, saj
je za vse druge države značilno precejšnje upadanje zadevnega števila. Ena od možnosti za
izravnavo upada ali stagnacije rasti prebivalstva je, da se odprejo zakonite poti za migracijo, za to pa
je potrebna globalna rešitev. Poleg tega je treba nedovoljene migracijske tokove, ki povzročajo
toliko trpljenja in izjemno hudih kršitev človekovih pravic, nujno nadomestiti z zakonitimi potmi za
migracije. Kot je leta 2017 dejal predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker v govoru o stanju
v Uniji, se bodo „nedovoljene migracije […] nehale samo, če bo obstajala resnična alternativa
nevarnim potovanjem“.
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Pričakovanja javnosti glede ukrepanja EU 1
Slika 2 – Odstotek vprašanih, ki bi želeli, da bi EU posredovala bolj, kot trenutno
posreduje

Vir: EPRS na podlagi Eurobarometra 85.1 – 2016; 89.2 – 2018.

Vrsta raziskav Eurobarometer o dojemanjih in
pričakovanjih državljanov, opravljenih za
Evropski parlament, kaže, da se je podpora
državljanov EU močnejšemu ukrepanju EU na
področju migracij zmanjšala s 74 % v letu 2016
na 72 % v letu 2018. Čeprav je prišlo do
zmanjšanja, je to zanemarljivo, splošna podpora
za ukrepanje EU na področju migracij pa ostaja
zelo velika. Razlike v mnenjih po državah
članicah so precejšnje. Podpora okrepljenemu
ukrepanju EU na področju migracij je največja na
Cipru (88 %), v Španiji (85 %) in na Portugalskem
(84 %). Najšibkejša podpora večjemu ukrepanju
EU na tem področju je zabeležena v Avstriji
(55 %), Latviji in Združenem kraljestvu (56 %).
Kljub razlikam med državami članicami pa
večina državljanov v vsaki od njih podpira večje
ukrepanje EU na področju migracij.

Slika 3 – Pričakovanja, da bo EU ukrepala
bolj, kot trenutno ukrepa: razlika v
odstotnih točkah med letoma 2016
in 2018

Podpora večjemu ukrepanju EU na področju
migracij se je skupno zmanjšala za 2 odstotni
točki. Na ravni držav članic se je najbolj
zmanjšala v Estoniji (za 15 odstotnih točk), na
Češkem (za 13 odstotnih točk) in v Združenem Vir: EPRS na podlagi Eurobarometra 85.1 – 2016;
89.2 – 2018.
kraljestvu (za 12 odstotnih točk). V osmih
državah članicah je mogoče opaziti večjo željo
po okrepljenem ukrepanju EU na področju migracij, pri čemer se je ta podpora najbolj povečala v
Španiji (za 6 odstotnih točk).
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Ugotoviti je mogoče precejšnje izboljšanje
ocene ukrepanja EU na področju migracij od
leta 2016. Delež Evropejcev, ki ukrepanje EU
štejejo za nezadostno, se je zmanjšal za
8 odstotnih točk (s 66 % leta 2016 na 57 %
leta 2018), vendar je takega mnenja še vedno
večina evropskih državljanov. Delež Evropejcev,
ki menijo, da je ukrepanje EU na področju
migracij ustrezno, se je povečal za 7 odstotnih
točk (z 19 % leta 2016 na 26 % leta 2018). Kljub
boljši oceni uspešnosti EU na tem področju je
ukrepanje EU na področju migracij še vedno
področje politike z najslabšo oceno med področji
politike, zajetimi v to študijo.

Slika 4 – Ocena, da je ukrepanje EU
trenutno ustrezno: razlika v odstotnih
točkah med letoma 2016 in 2018

Ocena ukrepanja EU na področju migracij se je
najbolj izboljšala v Romuniji (za 19 odstotnih
točk), na Irskem (za 14 odstotnih točk) in v
Bolgariji (za 12 odstotnih točk). V skoraj vseh
državah članicah se je ocena ukrepanja EU
izboljšala, le v treh državah članicah se je
leta 2018 ocena ukrepanja EU na področju
Vir: EPRS na podlagi Eurobarometra 85.1 – 2016;
migracij poslabšala v primerjavi z letom 2016. Ta
89.2 – 2018.
nasprotni trend je bil ugotovljen v Avstriji
(zmanjšanje za 9 odstotnih točk), na Malti
(zmanjšanje za 8 odstotnih točk) in v Luksemburgu, kjer je sprememba zanemarljiva (zmanjšanje za
1 odstotno točko).
Razlike v oceni ukrepanja EU med državami članicami ostajajo velike. V Grčiji je le 10 % državljanov
ukrepanje EU označilo za ustrezno, na Hrvaškem pa 43 % in na Danskem 40 %.
Področje migracijske politike ima eno od največjih vrzeli med pričakovanji državljanov in njihovo
oceno ukrepanja EU (skupaj z bojem proti brezposelnosti in davčnim goljufijam). Čeprav se njen
obseg zelo zmanjšal, predvsem zaradi boljše ocene ukrepanja EU, pa je za obravnavo pomislekov
državljanov še vedno treba storiti veliko več.

Okvir EU
Na podlagi člena 3 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) je EU kot nedržavni akter zavezana, da pri svojem
delovanju upošteva pravila Organizacije združenih narodov. Zavezana je tudi doslednemu
spoštovanju in razvoju mednarodnega prava, zlasti spoštovanju načel Ustanovne listine Združenih
narodov pri spodbujanju in varstvu človekovih pravic pri vseh svojih dejavnostih, pri čemer
upošteva zlasti pravice otrok. 2 EU si deli pristojnost za razvoj skupne politike priseljevanja. Unija v
skladu s pravom EU, in sicer členom 67(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), „oblikuje
skupno politiko o azilu, priseljevanju in nadzoru zunanjih meja na podlagi solidarnosti med
državami članicami, ki je pravična do državljanov tretjih držav“. Državljani tretjih držav vključujejo
tudi osebe brez državljanstva. Člen 78 PDEU določa, da EU oblikuje skupno politiko o azilu,
subsidiarni zaščiti in začasni zaščiti. V tem členu je poleg tega opredeljena vloga Evropskega
parlamenta in Sveta kot sozakonodajalcev pri sprejemanju ukrepov za skupni evropski azilni sistem.
V primeru nenadnega prihoda državljanov iz tretjih držav lahko Svet na predlog Komisije in po
posvetovanju z Evropskim parlamentom sprejme začasne ukrepe. Člen 79(1) določa okrepljene
ukrepe za boj proti nezakonitem priseljevanju in trgovini z ljudmi, pri čemer Parlament in Svet
delujeta po rednem zakonodajnem postopku, medtem ko člen 79(3) Uniji omogoča, da „s tretjimi
državami sklene sporazume o ponovnem sprejemu državljanov tretjih držav, ki ne izpolnjujejo ali ne
izpolnjujejo več pogojev za vstop, prisotnost ali bivanje na ozemlju ene od držav članic, v njihovo

5

EPRS | Služba Evropskega parlamenta za raziskave

državo izvora ali porekla“. Člen 80 PDEU vključuje sklicevanje na načelo solidarnosti in pravične
delitve odgovornosti med državami članicami, tudi na finančnem področju, pri izvajanju politike
glede mejne kontrole, azila in priseljevanja. Člen 18 Listine EU o temeljnih pravicah določa pravico
do azila, člen 19 pa prepoved vračanja. Skladnost z Listino je pogoj za veljavnost in zakonitost
sekundarne zakonodaje Unije, vključno z direktivami in uredbami na področju azila.
V okviru skupnega evropskega azilnega sistema je treba spoštovati obveznosti držav po Konvenciji
o statusu beguncev iz leta 1951 in njenem protokolu iz leta 1967 (Ženevska konvencija) ter drugih
ustreznih pogodbah, kot je Konvencija o otrokovih pravicah. Poleg tega je treba ravnati v skladu z
načelom nevračanja iz člena 33 konvencije o beguncih. 3
Večina sredstev EU, povezanih z migracijskimi politikami, se dodeljuje v okviru razdelka 3 (notranji
ukrepi) in razdelka 4 (zunanji ukrepi) večletnega finančnega okvira. To vključuje Sklad za azil,
migracije in vključevanje (AMIF), namenjen spodbujanju učinkovitega upravljanja migracijskih
tokov ter razvoju skupnega pristopa Unije k področju azila in priseljevanja, ter Sklad za notranjo
varnost (ISF), s katerim se zagotavljata podpora na področju upravljanja zunanjih meja in skupne
vizumske politike (instrument ISF za meje in vizume) ter finančna podpora za policijsko sodelovanje,
preprečevanje in boj proti kriminalu, vključno s tihotapljenjem migrantov. Glede na podatke iz
aprila 2018 so se začetna dodeljena sredstva za sklad AMIF v večletnem finančnem okviru za
obdobje 2014–2020 s 3,8 milijarde EUR povečala na 6,6 milijarde EUR, medtem ko so se sredstva za
instrument ISF rahlo povečala s 3,7 milijarde na 3,8 milijarde EUR.
Na področju migracij so dejavne tudi decentralizirane agencije EU, in sicer Evropska agencija za
mejno in obalno stražo (Frontex), ki sodeluje pri upravljanju in nadzoru zunanjih meja, Evropski
azilni podporni urad (EASO), ki prispeva k izvajanju obveznosti držav članic v okviru azilnega sistema,
in Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja
kaznivih dejanj (Europol), ki prispeva k policijskemu sodelovanju med državami članicami, med
drugim na področju tihotapljenja migrantov. Agencije EU delujejo v okviru posrednega upravljanja,
kar pomeni, da Komisija izvajanje proračuna prenese na te agencije. Glede na podatke iz leta 2018
se je skupni prispevek EU iz večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 agenciji Frontex z
začetne prevzete obveznosti v višini 628 milijonov EUR povečal na 1,638 milijarde EUR (april 2018),
uradu EASO s 109 milijonov EUR na 456 milijonov EUR (april 2018) in Europolu s 654 milijonov EUR
na 753 milijonov EUR (april 2018).
Pomoč v okviru instrumenta za zagotavljanje nujne pomoči v Uniji se bo dodeljevala do leta 2019,
in sicer v primeru nesreč, ki imajo „izjemen obseg in posledice“, „ko ne zadostuje noben drug
razpoložljiv instrument v državah članicah in na ravni Unije“. Komisija je do aprila 2018 na podlagi
pogodb zagotovila sredstva v višini 605 milijonov EUR za nujno pomoč za begunce v Grčiji. Sredstva
za migracije, natančneje za vključevanje beguncev in migrantov, se dodeljujejo tudi iz skladov, kot
so Obzorje 2020, Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD), Evropski sklad za regionalni
razvoj (ESRR) in Evropski socialni sklad (ESS). Financiranje zunanje migracijske politike EU temelji na
različnih instrumentih za odzivanje na nove prednostne naloge, kot so instrument EU za pomoč
beguncem v Turčiji, nujni skrbniški sklad EU za Afriko in Evropski sklad za trajnostni razvoj (glej
preglednico 1). Ti instrumenti so bili oblikovani za uporabo sredstev iz proračuna EU in držav članic,
vendar se je izpolnjevanje nacionalnih obveznosti pogosto izkazalo za težavno. Financiranje EU naj
bi se povečevalo do leta 2020, da bi se podpiral napredek na področju upravljanja migracij v vseh
državah članicah.

Dosežki v parlamentarnem obdobju 2014–2019
Evropska komisija se je na doslej najvišje ravni migracijskih tokov v Evropo leta 2015 najprej
nemudoma odzvala s sprejetjem akcijskega načrta o migraciji v desetih točkah aprila 2015, ki sta ga
podprla tudi Svet in Evropski parlament (EP). Ker se je izkazalo, da ukrepi iz načrta niso dovolj, je
Komisija maja 2015 sprejela evropsko agendo o migracijah, ki je zagotovila konkretne takojšnje in
dolgoročne ukrepe za vzpostavitev trdne azilne politike EU, reševanje življenj in varovanje zunanjih
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meja, zmanjšanje spodbud za nedovoljene migracije, zagotavljanje več zakonitih poti prosilcem za
azil in zagotavljanje sodelovanja s tretjimi državami. Parlament je sprejel številne samoiniciativne
resolucije o migracijah, zlasti resolucijo z dne 12. aprila 2016 o razmerah v Sredozemlju in potrebi
po celostnem pristopu EU k migraciji, in resolucijo z dne 5. aprila 2017 o obravnavanju tokov
beguncev in migrantov: vloga zunanjega delovanja EU. V teh resolucijah so ocenjene različne
zadevne politike, oblikovan je tudi sklop priporočil.

Notranje ukrepanje EU na področju migracij
Reforma skupnega evropskega azilnega sistema (CEAS)
V okviru zdajšnjega skupnega evropskega azilnega sistema (CEAS) prosilci za azil niso obravnavani enako,
pa tudi stopnje ugodno rešenih prošenj za azil se po državah članicah EU razlikujejo, kar je deloma posledica
proste presoje pri izvajanju direktiv, ki je državam članicam prepuščena z veljavno zakonodajo o azilu. Poleg
tega je le nekaj držav zaradi svojega geografskega položaja odgovornih za obravnavo skorajda vseh prošenj
za azil, vloženih v EU. Da bi pravni okvir postal učinkovitejši, usklajen, pravičnejši in odpornejši na prihodnje
migracijske pritiske, je Komisija maja in julija 2016 začela njegovo reformo. Predložila je dva svežnja
predlogov, ki zajemata pravično porazdelitev prošenj za azil med države članice in zagotavljata skupen sklop
pravil na ravni EU za poenostavitev in skrajšanje azilnega postopka, zagotovitev enotnih standardov za
zaščito in pravice, podeljene upravičencem do mednarodne zaščite, ter nadaljnjo uskladitev pogojev za
sprejem v EU, odvračanje od sekundarnih gibanj in povečanje možnosti za vključevanje. Reforma sistema,
ki ne napreduje zaradi nasprotujočih si stališč javnosti ter težav pri vzpostavljanju ravnovesja med
solidarnostjo in odgovornostjo med različnimi državami članicami EU, bo dokončana šele, ko bosta
Parlament in Svet dosegla politični dogovor o posameznih dosjejih.

Krepitev zunanjih meja
Kot je poudarjeno v evropskih agendah o migracijah in varnosti, je za obravnavanje sedanjih izzivov treba
izboljšati upravljanje zunanjih meja. EU je osredotočena na boljše izkoriščanje možnosti, ki jih ponujajo
informacijski sistemi in tehnologije (IT), kot sta okrepljeno preverjanje na zunanjih mejah in vzpostavitev
sistema za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu državljanov tretjih držav. Eden od največjih dosežkov
je bila ustanovitev Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) septembra 2016, ki se je zgodila v
rekordnem času. Agencija, katere pooblastila so bila leta 2019 znatno razširjena, zagotavlja okrepljeno
podporo državam članicam na področju upravljanja migracij, boja proti čezmejnemu kriminalu ter operacij
iskanja in reševanja.

Zmanjšanje nedovoljenih migracij in povečanje števila vrnitev
EU je pri reševanju migracijskih izzivov na različnih poteh osredotočena na zagotavljanje prisotnosti na
morju za reševanje življenj ter razbitje mrež tihotapljenja ljudi in trgovine z njimi. Da bi preprečila smrtne
žrtve, zlasti v Sredozemskem morju, ter se borila proti mrežam trgovine z ljudmi in tihotapcem, je EU
vzpostavila več pomorskih operacij, kot je EUNAVFOR MED SOPHIA. Poleg tega je zaradi nizkih stopenj
vračanja osredotočena tudi na izboljšanje svojih zmogljivosti na podlagi prenovljenega akcijskega načrta o
vračanju in sodelovanja z Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo ter na sklenitev sporazumov o
ponovnem sprejemu ali praktičnih ureditev z izvornimi in tranzitnimi državami iz Afrike in Azije.

Zagotavljanje dovolj zakonitih poti v EU
Maja 2016 je bila sprejeta Direktiva (EU) 2016/801 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav
za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave
učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair. Z njenim sprejetjem je bil dokončan sveženj
ukrepov v zvezi z zakonitimi migracijami, ki jih je predlagala prejšnja Evropska komisija ter ki so vključevali
direktivo o osebah, premeščenih znotraj podjetja (Direktiva 2014/66/EU), in direktivo o sezonskih delavcih
(Direktiva 2014/36/EU). Komisija je junija 2016 predlagala nov sveženj o zakonitih migracijah, ki vključuje
akcijski načrt za vključevanje državljanov tretjih držav. Septembra 2016 je začela izvajati preverjanje
ustreznosti zakonodaje o zakonitih migracijah, da bi se ocenile ustreznost, skladnost, učinkovitost,
uspešnost in dodana vrednost EU več instrumentov EU za zakonite migracije. Poleg zgoraj navedenih so
med njimi direktiva o združitvi družine(2003/86/ES); direktiva o rezidentih za daljši čas (2003/109/ES), kakor
je bila spremenjena, prvotna direktiva o modri karti EU (2009/50/ES), katere predlagana sprememba je bila
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predmet pogajanj med Parlamentom in Svetom leta 2017, vendar je bila zaustavljena zaradi težav v Svetu,
ter direktiva o enotnem dovoljenju (2011/98/EU).

Zunanje sodelovanje EU na področju migracij
Zunanja politika EU temelji na globalnem pristopu k vprašanju migracij in mobilnosti (GAMM), oblikovanem
leta 2005. Nadgrajuje mednarodno sodelovanje na dvostranski, regionalni in večstranski ravni, poleg tega
temelji tudi na oceni iz leta 2011. Sedanja različica globalnega pristopa k vprašanju migracij in mobilnosti je
bila sprejeta leta 2012, njen cilj pa je oblikovati uravnotežen in celovit pristop k migracijam na podlagi
partnerstev s tretjimi državami. Upravljanje zunanjih migracij s strani EU temelji na najrazličnejših
instrumentih, s katerimi se vzpostavljajo dialog in partnerstva z izvornimi in tranzitnimi državami, in sicer na
podlagi solidarnosti in odgovornosti.
Z evropsko agendo o migracijah se je začel izvajati partnerski okvir s tretjimi državami o migracijah, da bi se
krepile in razširile obstoječe pobude. S tem okvirom se krepi podpora ljudem v stiski v okviru kriznega
odzivanja, hkrati pa je z njim zagotovljena podlaga za okrepljeno sodelovanje z izvornimi, tranzitnimi in
ciljnimi državami, ki izhaja iz migracijske politike in politike glede mobilnosti. Evropski parlament je v
resoluciji z dne 5. aprila 2017 izrazil zaskrbljenost zaradi velikega števila beguncev in migrantov, ki so žrtve
hudih kršitev človekovih pravic v svoji državi izvora, in solidarnost z njimi. EU je pozvala k posebej
prilagojenim dolgoročnim partnerstvom s sosednjimi državami ter drugimi tranzitnimi in izvornimi
državami. Vpliv migracijskih tokov na razsežnost politike, zlasti na povezavo med razvojem in varnostjo, je
nadalje razvita v globalni strategiji EU za zunanjo in varnostno politiko, predstavljeni junija 2016. V njej je
vzpostavljen koncept načelnega pragmatizma s poudarkom na prilagojenem pristopu k posameznim
državam. Tudi ukrepi iz programa za nova znanja in spretnosti za Evropo so pomembni za državljane tretjih
držav in bi morali podpirati njihovo vključevanje.
EU od leta 2005 podpira vračanje in ponovno vključevanje migrantov v tretje države s tematskim
programom o migracijah in azilu v okviru instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja. Med
letoma 2005 in 2015 je bilo za ta namen dodeljenih 65 milijonov EUR finančnih sredstev EU, s katerimi se je
podprlo več kot 50 projektov v tretjih državah, ki so vključevali razsežnost ponovnega vključevanja.
Strokovna skupina za vrnitve Evropske migracijske mreže je opredelila 96 programov, vzpostavljenih za
pomoč migrantom, da se vrnejo in ponovno vključijo v matično državo, ki jih v EU izvaja 26 držav članic
skupaj z Norveško. 4 Cilj teh programov je pomagati migrantom, ki jim je bilo pred prisilno odstranitvijo
odobreno obdobje za prostovoljni odhod. V okviru posebnih programov se obravnavajo potrebe ranljivih
skupin, kot so mladoletniki brez spremstva, žrtve trgovine z ljudmi in osebe s posebnimi zdravstvenimi
potrebami. Sprejete so bile posebne pobude v podporo ponovnega vključevanja migrantov, da bi se z njimi
podpirali ukrepi v zvezi s ponovnim vključevanjem v partnerskih državah in v okviru programov za pomoč
pri prostovoljnem vračanju in ponovnem vključevanju, kar kaže na vse večje razumevanje povezave med
uspešnostjo migracijske politike EU in razvojem partnerskih držav.

Države članice v okviru EU begunce iz tretjih držav preseljujejo neposredno v skladu z določbami
programa EU za nujno preselitev ter izjavo EU in Turčije. Vendar število preselitev ostaja skromno.
Evropska komisija je septembra 2017 priporočila, naj države članice do oktobra 2019 preselijo še
vsaj 50.000 ranljivih oseb, zlasti iz severne Afrike, z Bližnjega vzhoda in Afriškega roga. Evropski
parlament in Svet se poleg tega pogajata o dveh predlogih, ki bi lahko odprla več zakonitih poti za
selitev v Evropo, pri čemer se eden nanaša na okvir EU za preselitev, ki zagotavlja varne in zakonite
poti v Evropo za osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito, drugi pa na modro karto EU, s katero se
poskuša privabiti in zadržati visoko usposobljene delavce. Nadaljnji napredek v zvezi s temi
dokumenti bo odvisen od dogovora novega Parlamenta in drugih institucij, kako nadaljevati.
Skupne obveznosti za sklade EU, decentralizirane agencije in druge podporne sisteme na področju
migracij za celotno obdobje večletnega finančnega okvira 2014–2020 so se zvišale s
8,4 milijarde EUR v prvotni dodelitvi za večletni finančni okvir na 14,2 milijarde EUR do aprila 2018.
Ko je upravljanje migracij postalo pomembnejša prednostna naloga v agendi EU, so se povečali
znesek, prožnost in raznolikost financiranja EU za migracije znotraj proračuna EU in zunaj njega. Ta
sprememba je posledica doslej najvišje ravni migracijskih tokov v letu 2015, ki so obremenili
zmogljivosti držav članic, zlasti na zunanjih mejah EU, in decentraliziranih agencij v smislu
materialnih in človeških virov. Dodatni ukrepi, ki so bili odobreni leta 2015 v skladu z evropsko

8

Vprašanje migracij

agendo o migracijah, so neposredno vplivali na proračun, kot to odražata zlasti spremembi
proračuna št. 5/2015 in 7/2015. Namen sprememb proračuna EU, h katerima je pozval tudi Evropski
parlament, je bil pomagati državam članicam, ki so pod največjim pritiskom, pri obravnavanju novih
potreb v zvezi z nadzorom meja in žariščnimi točkami, pa tudi zagotoviti potrebno humanitarno
podporo beguncem in migrantom, vključno z zatočiščem in zdravstvenim varstvom. Okrepile so se
tudi zmogljivosti držav članic, in sicer s strokovnjaki in sredstvi, ki so jim bili na voljo prek financiranja
Evropske agencije za mejno in obalno stražo, Europola in urada EASO. Državam članicam se je
zagotovilo tudi financiranje EU za preselitev oseb, ki potrebujejo zaščito, iz držav zunaj EU. Vendar
je Evropski parlament v svoji resoluciji iz oktobra 2017 ponovno izrazil prepričanje, da se je zgornja
meja razdelka 3 izkazala za veliko prenizko in da zato ni mogoče ustrezno financirati notranje
razsežnosti teh izzivov. Pripombe Evropskega parlamenta so bile upoštevane v splošnem proračunu
za proračunsko leto 2018. Po navedbah Evropske komisije se je skupna poraba iz skladov EU (Sklada
za azil, migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo varnost), ki pomenita večji del proračuna EU
za dejavnosti v zvezi z migracijami, izkazala za večinoma učinkovito. Zadevna sklada sta izboljšala
azilne sisteme in okrepila sprejemne zmogljivosti držav članic, prispevala sta tudi k okrepitvi
zmogljivosti za upravljanje zunanjih meja Unije. Sklada ustvarjata znatno dodano vrednost EU, in
sicer s podpiranjem ukrepov z nadnacionalno razsežnostjo, delitve odgovornosti med državami
članicami, povečanjem nacionalnih zmogljivosti, usposabljanjem osebja in drugimi ukrepi.

Preglednica 1 – Finančni instrumenti za zunanje sodelovanje na področju migracij 5
Instrument

Proračun

Geografsko področje uporabe

Evropski razvojni sklad Obdobje 2014–2020: Enajstemu ERS je bilo
(ERS)
dodeljenih 30,5 milijarde EUR

Instrument za
financiranje razvojnega
sodelovanja (DCI)

Evropski instrument
sosedstva (ENI)

Sklad Madad (2014)
Skrbniški sklad Bêkou

Obdobje 2014–2020:
19 661,64 milijona EUR (v tekočih cenah)

Obdobje 2014–2020:
15 432.63 milijona EUR (v tekočih cenah)

Obdobje 2014-2018:
doslej 1,4 milijarde EUR
Zaveze za donacije v višini
239,5 milijona EUR

Obdobje 2015–2020: Sredstva trenutno
znašajo ,37 milijarde EUR, vključno z več
kot 2,98 milijarde EUR iz ERS in finančnih
instrumentov EU (instrumenta za
Nujni skrbniški sklad
financiranje razvojnega sodelovanja,
Evropske unije za Afriko
evropskega instrumenta sosedstva, GD
HOME in GD ECHO) in 399,8 milijona EUR,
ki so jih zagotovile države članice EU in
druge države (Švica in Norveška)

Afriške, karibske in pacifiške države (AKP), ki so
partnerske države EU, ter čezmorske države in
ozemlja (ČDO) držav članic
Geografski programi (Latinska Amerika, Bližnji vzhod
in južna Azija, severna in jugovzhodna Azija, srednja
Azija), vseafriški program (Afrika kot celota) (celinski
in nadregionalni projekti) ter tematski program o
migracijah in azilu (projekti v ključnih državah)
Države južnega Sredozemlja (Alžirija, Egipt, Libanon,
Libija, Jordanija, Izrael, Maroko, Sirija, Tunizija,
Palestina) in države v vzhodnem sosedstvu
(Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija,
Moldavija, Ukrajina), dvostransko ali regionalno (v
zadnjem primeru je zajeta tudi Rusija)
Libanon, Jordanija, Irak, Turčija, Egipt in Sirija
Srednjeafriška republika

Območji Sahela in Čadskega jezera, Afriški rog,
severna Afrika, v projekte tega sklada pa so lahko
vključene tudi sosednje države držav upravičenk
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Instrument za
predpristopno pomoč II
(IPA II)
Instrument EU za
begunce v Turčiji

Obdobje 2014–2020:
11 698,67 milijona EUR (v tekočih cenah)
Obdobje 2016-2017: za 2016-2017:
3 milijarde EUR, leto 2018: marca 2018 so
bile dodeljene dodatne 3 milijarde EUR

Evropski sklad za
Prvotni proračun v višini 3,35 milijarde EUR
trajnostni razvoj (EFSD)
Londonska konferenca
2016

2016 zaveze za donacije v višini
12 milijard USD

Prva bruseljska
konferenca in druga
bruseljska konferenca

2017 6 milijard USD
2018 4,4 milijarde USD

Albanija, Bosna in Hercegovina, Severna Makedonija,
Kosovo, Črna gora, Srbija in Turčija

Turčija

Afrika in sosedstvo EU
Sirija, Jordanija, Libanon, Turčija, Irak in Egipt

Sirija, Jordanija, Libanon, Turčija, Irak in Egipt

2019–2020: 3,4 milijarde USD

Možnosti za prihodnost
Sedanji trendi kažejo, da bo Evropa nedvomno ostala privlačna za migrante in prosilce za azil, zato
bo v okviru agende EU še naprej pomembno upravljanje migracijskih tokov. K temu položaju
pripomorejo najrazličnejši dejavniki, kot so naraščajoči mednarodni in notranji konflikti, podnebne
spremembe ter stalne ekonomske razlike med državami članicami EU in drugimi državami. EU mora
zato uporabljati kombinacijo vrste notranjih in zunanjih instrumentov migracijske politike. Z
migracijsko politiko EU, ki bi bila po besedah Evropske komisije učinkovita, pravična in zanesljiva ter
prilagojena prihodnjim izzivom, bi se azil podelil osebam, ki so upravičene do mednarodne zaščite,
druge osebe pa bi se vrnile v državo izvora; preprečevale bi se smrtne žrtve, zlasti v Sredozemskem
morju; razbijale bi se mreže trgovine z ljudmi in se borilo proti tihotapcem; okrepile bi se zunanje
meje in zagotovile dejanske alternative nevarnim potovanjem, med drugim odprtje zakonitih
migracijskih poti kot najboljšega načina za boj proti mrežam trgovine z ljudmi in tihotapcem. Ta
prizadevanja je treba dopolniti z okrepitvijo upravljanja zunanjih meja, vključno z boljšim
izkoriščanjem možnosti, ki jih ponujajo informacijski sistemi.
Da bi obravnavali vprašanje tako obsežnih tokov beguncev in migrantov na svetovni ravni, je
generalna skupščina OZN 19. septembra 2016 sprejela Newyorško deklaracijo o beguncih in
migrantih, v kateri je pozvala k oblikovanju dveh globalnih dogovorov, enega o beguncih in
drugega o drugih migrantih; oba dogovora sta bila sprejeta decembra 2018. Pri pripravi dogovorov
je imela pomembno vlogo EU, ki se je uveljavila kot svetovni akter na področju migracij. Ta dogovora
sta priložnost za okrepitev norm, načel, pravil in postopkov odločanja, ki bodo omogočali
učinkovitejše mednarodno sodelovanje pri odzivanju na to odločilno vprašanje. Izziv bo zagotavljati
stalno institucionalno podporo za obravnavo teh vprašanj in uresničevanje izidov globalnih
dogovorov. Junij 2018 je bil ključni mesec, v katerem so se voditelji morali dogovoriti o pristopu EU
do migracij. Evropska komisija je 14. junija 2018 objavila predlog uredbe Evropskega parlamenta in
Sveta o vzpostavitvi instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (NDICI).
V okviru te nove predlagane strukture financiranja zunanjega delovanja EU (večletni finančni okvir
za obdobje 2021–2027) Evropska unija predlaga poenostavitev njegove strukture z odpravo
umetnih ovir med instrumenti. Z instrumentom NDICI, za katerega je predlagan proračun v višini
89,5 milijarde EUR za obdobje 2021–2027, se korenito revidira način, kako se upravlja financiranje
zunanjega delovanja Evropske unije. Da bi se racionalizirali obstoječi finančni instrumenti, bo
instrument NDICI združeval skupno osem uredb in en sklep, večina katerih bo prenehala veljati
31. decembra 2020 (glej okvir). Povečanje proračuna za zunanje delovanje s 94,5 milijarde EUR v
obdobju 2014–2020 na 123 milijard EUR za obdobje 2021–2027 pomeni 30-odstotno povečanje v
tekočih cenah. Če se odšteje letna inflacija do leta 2027, bi bilo povečanje 13-odstotno. Prek
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instrumenta NDICI se bo usmerjal
največji delež sredstev za zunanje
delovanje. NDICI bo glavni
instrument EU, ki bo prispeval k
izkoreninjenju
revščine
ter
spodbujanju trajnostnega razvoja,
blaginje, miru in stabilnosti.
Instrument bo temeljil na štirih
stebrih:
geografskem
(68 milijard EUR),
tematskem
(7 milijard EUR), delu ukrepov
hitrega odzivanja (4 milijarde EUR)
ter rezervi za nove izzive in
prednostne
naloge
(10,2 milijarde EUR).

Instrumenti, ki naj bi bili združeni v predlagani
instrument NDICI
1 Instrument za razvojno sodelovanje (DCI),
2 Evropski razvojni sklad (ERS), vključno z instrumentom ERS za
spodbujanje naložb v državah AKP,
3 evropski instrument sosedstva (ENI),
4 instrument partnerstva za sodelovanje s tretjimi državami (PI),
5 evropski instrument za demokracijo in človekove pravice
(EIDHR),
6 instrument za prispevanje k stabilnosti in miru (IcSP),
7 Evropski sklad za trajnostni razvoj (EFSD), ki zajema Evropski
sklad za trajnostni razvoj plus (EFSD+), jamstvo za zunanje
delovanje in mandat za zunanja posojila (ELM).
Ta širši instrument bodo dopolnjevali instrument za
predpristopno pomoč (IPA), instrument za humanitarno pomoč,
skupna zunanja in varnostna politika (SZVP), instrument za
čezmorske države in ozemlja (ČDO), vključno z Grenlandijo, in
ločen instrument za evropsko jedrsko varnost, odvisno od izida
razprav v Svetu.

Po
neformalnem
srečanju
24. junija 2018 in po tem, ko je
Evropska komisija predložila
elemente, v zvezi s katerimi bi
lahko Evropski svet dosegel
napredek pri reformi azilnega sistema, voditelji EU na vrhu Evropskega sveta junija 2018, pa tudi na
poznejših vrhih oktobra in decembra 2018, niso naredili koraka naprej glede notranjih vidikov
migracij in azilne politike EU. To je pokazalo na preostale razlike med državami članicami, zlasti kar
zadeva reformo dublinske uredbe, na podlagi katere se določi, katera država članica EU je
odgovorna za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo vloži prosilec za azil. Zaradi
domačih političnih razmer in notranjih pritiskov v nekaterih državah se namesto tega v sklepih
Evropskega sveta daje prednost krepitvi zunanjih meja EU. Evropska komisija je v svojem prispevku
navedla, da namerava predložiti nove predloge za bolj evropsko upravljanje zunanjih meja ter za
povečanje skladnosti in učinkovitosti politike EU glede vračanja.
Zato je Evropska komisija po govoru predsednika Junckerja o stanju v Uniji septembra 2018
predlagala okrepitev Evropske agencije za mejno in obalno stražo, posodobitev agencije EU za azil
in povečanje števila vrnitev ter pozvala k izboljšanju zakonitih poti v Evropo iz humanitarnih in
ekonomskih razlogov, med drugim s pospešitvijo preselitve in obvladovanjem pomanjkanja
specifičnih kompetenc. Evropska komisija torej nadalje izkorišča potencial Pogodb EU, zlasti
člena 77(2)(d) in člena 79(2)(c) PDEU, ter se zavzema za bolj decentralizirane agencije. Poleg krepitve
zunanjih meja EU in racionalizacije azilnih postopkov se v razpravah in sklepih Evropskega sveta daje
prednost tudi hitri obravnavi migrantov in preprečevanju, da migranti sploh prispejo v Evropo, in
sicer z zajezitvijo nezakonitih migracij na vseh obstoječih in nastajajočih poteh. Evropska komisija je
zato predložila oceno pobude za vzpostavitev nadzorovanih centrov v EU in regionalne ureditve za
izkrcanje za migrante, ki so bili na poti v Evropo rešeni v operacijah iskanja in reševanja.
Vsi voditelji EU, ki so v zadnjem parlamentarnem obdobju sodelovali v razpravah o prihodnosti
Evrope v Parlamentu, so priznali, da so migracije eden od poglavitnih izzivov za EU, in se strinjali, da
jih je mogoče obravnavati le na ravni EU. Čeprav vsi od njih menijo, da je treba okrepiti sodelovanje
z državami, iz katerih izvirajo migranti ali ki jih ti prečkajo, jih je večina tudi poudarila, da je treba
doseči napredek glede skupnega evropskega azilnega sistema (CEAS) in vprašanja premestitve.
Nekateri voditelji EU so poleg tega podprli splošno povečanje financiranja ali bolj ambiciozno in
specifično pobudo, na primer Marshallov načrt za Afriko. V prihodnjem večletnem finančnem okviru
za obdobje 2021–2027 bo za vprašanja, povezana z migracijami, namenjenih skoraj trikrat več
sredstev, in sicer več kot 34,9 milijarde EUR v primerjavi s 14 milijardami EUR za obdobje 2014–2020.
Okvir bo osredotočen na podpiranje migracijske politike, ki bo po besedah Evropske komisije
zanesljiva, realistična in pravična, in sicer prek okrepljenega Sklada za azil in migracije v višini
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11,2 milijarde EUR. Ta sklad bo prispeval k trdnejšemu in učinkovitejšemu evropskemu azilnemu
sistemu ter hitrejšemu in pogostejšemu vračanju, pa tudi kratkoročnemu zgodnjemu vključevanju
državljanov tretjih držav, ki zakonito prebivajo v EU, ki pred tem ni bilo vključeno med odgovornosti
zadevnega sklada. V dolgoročnem proračunu bo obravnavana tudi znatna okrepitev zunanjih meja
EU, in sicer prek vzpostavitve novega Sklada za integrirano upravljanje meja z 9,3 milijarde EUR
sredstev, in bistvenega povečanja financiranja v višini 12 milijard EUR za decentralizirane agencije v
podporo državam članicam, ki varujejo meje EU, zlasti Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo.
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