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PREHĽAD HLAVNÝCH VÝZIEV Z HĽADISKA ÚČINNEJ INTEGRÁCIE MIGRANTOV 

I. Tento informačný dokument nie je audítorskou správou. Sú v ňom zhromaždené 

informácie z rôznych zdrojov, pričom niektoré z nich sú už verejne dostupné a niektoré sme 

zhromaždili sami. Uvádza sa v ňom, čo EÚ robí na podporu integrácie osôb oprávnene 

žijúcich v EÚ bez občianstva EÚ („migranti“). Určili sme niekoľko hlavných výziev z hľadiska 

ich integrácie. 

II. Nedávny nárast počtu osôb hľadajúcich ochranu na území EÚ upriamil pozornosť 

na migračnú politiku EÚ. Dlhodobý dosah tohto prílivu migrantov bude závisieť od toho, 

nakoľko dobre budú integrovaní. Hoci za integráciu migrantov zodpovedajú v prvom rade 

členské štáty, v posledných dvoch desaťročiach EÚ zohráva dôležitú úlohu v poskytovaní 

podpory a stimulov. Okrem výmeny informácií, osvedčených postupov a vzájomného učenia 

sa a spolupráce, EÚ podporuje čerpanie fondov EÚ a poskytuje rámec na vypracúvanie 

migračných a antidiskriminačných politík (body 1 až 17). 

III. Migrácia a integrácia sú navzájom úzko prepojené. V súčasných smerniciach EÚ 

v oblasti migrácie je stanovený súbor minimálnych podmienok pre vstup a pobyt, ako aj práv 

na rovnaké zaobchádzanie. Členské štáty majú určité rozhodovacie právomoci, ako 

transponovať tieto smernice do svojich vnútroštátnych právnych predpisov, čo vedie k tomu, 

že pravidlá platné pre migrantov nie sú totožné vo všetkých členských štátoch. Tieto rozdiely 

vedú migrantov, vrátane žiadateľov o azyl a utečencov, k tomu, aby sa pohybovali medzi 

krajinami, čo odďaľuje začiatok procesu integrácie. Ďalší faktor, ktorý ovplyvňuje integráciu, 

je čas na spracovanie žiadostí, ktorý je niekedy dlhý (body 18 až 21). 

Výzva 1: Skrátenie oneskorení pri začiatku procesu integrácie 

IV. Napriek existencii právnych predpisov EÚ na podporu rovnakých práv 

a nediskriminácie prisťahovalectvo osôb s pôvodom mimo EÚ naďalej vzbudzuje negatívne 

pocity mnohých Európanov. V niektorých členských štátoch to má negatívny vplyv 

na integráciu migrantov (body 22 a 23). 
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Výzva 2: Zabezpečenie rovnakých práv a nediskriminácie 

V. V reakcii na narastajúce migračné toky sa počnúc rokom 2015 v rozpočte EÚ 

zmobilizovalo dodatočné financovanie pre migrantov vo výške viac než 5 000 mil. EUR. 

Členské štáty však vyhlásili, že potrebujú ďalších približne 450 mil. EUR na riešenie 

špecifických potrieb integrácie migrantov v rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. 

Podľa Komisie budú tieto potreby pravidelne posudzované v rámci rozpočtových postupov 

(body 32 a 34). 

Výzva 3: Dôkladné a ucelené posúdenie potrieb a financovania  

VI. Okrem toho Komisia zvýšila podporu na úsilie členských štátov zlepšiť integráciu 

migrantov. V roku 2016 vypracovala akčný plán integrácie s 52 opatreniami, ktoré sa majú 

vykonať na úrovni EÚ. Komisia predloží správu o vykonávaní akčného plánu Parlamentu 

a Rade v roku 2018. K decembru 2017 nebolo dokončených 23 opatrení. Členské štáty sú tiež 

podporované, aby vypracovali osobitné opatrenia na riešenie niektorých oblastí. Podľa 

Komisie, keďže tieto opatrenia boli sformulované ako návrhy pre členské štáty a spadajú 

do ich pôsobnosti, nemonitoruje ich (body 35 až 36). 

Výzva 4: Záväzok členských štátov vykonávať akčný plán 

VII. Väčšina členských štátov má zavedené integračné politiky v rámci rôznych politík. Nie 

sú systematicky zamerané na všetky skupiny migrantov a neriešia sa všetky oblasti 

integrácie. Nedostatky v návrhu a vykonávaní integračných politík boli zistené v správach 

najvyšších kontrolných inštitúcií členských štátov (body 40 až 42). 

Výzva 5: Podporovanie všetkých migrantov vo všetkých relevantných oblastiach politiky  

VIII. Väčšina členských štátov nemá úplný prehľad o počte podporených migrantov a/alebo 

sume vynaloženej na integračné opatrenia. Na úrovni EÚ súbor spoločných hlavných 

(„zaragozských“) ukazovateľov je krokom vpred v chápaní integrácie v EÚ, ale nie všetky 

členské štáty ich používajú a podľa Komisie majú tieto ukazovatele určité obmedzenia. 

Na vnútroštátnej úrovni existujú rôzne nedostatky v monitorovaní. V súvislosti so súčasnou 

revíziou nariadenia o EFRR Komisia navrhuje vytvorenie špecializovaných ukazovateľov pre 

EFRR, čo by mohlo podporiť vypracúvanie politík založených na dôkazoch (body 43 až 47). 
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Výzva 6: Účinné monitorovanie výsledkov integrácie na meranie pokroku a v prípade 

potreby prispôsobenie politík 

IX. Z rôznych fondov EÚ sa môže financovať ten istý typ činnosti pre rovnakú cieľovú 

skupinu. S cieľom zabezpečiť koordináciu a synergie medzi fondmi EÚ existujú na úrovni EÚ 

rôzne mechanizmy a nástroje, z ktorých niekoľko vypracovala Komisia. A napokon, členské 

štáty zodpovedajú za zavedenie účinných koordinačných mechanizmov. Viac než 400 rôznych 

subjektov je zapojených do riadenia opatrení na integráciu migrantov v členských štátoch. 

Väčšina členských štátov má koordinačný orgán, ale existujú nedostatky v zavedených 

koordinačných mechanizmoch (body 48 až 54). 

Výzva 7: Účinná koordinácia financovania na úrovni EÚ a vnútroštátnej úrovni 
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ÚVOD 

Migranti 

Leila práve pricestovala do EÚ. Stojí v rade na pasovú kontrolu, v jednej ruke drží víza a 
v druhej svoje dieťa. Ide za svojím manželom, ktorý sa prisťahoval do EÚ už skôr, pracuje 
a rozmýšľa nad založením vlastného podniku. Leila nehovorí ani slovo v miestnom jazyku, ale 
je optimistická, pokiaľ ide o budúcnosť jej rodiny. 

1. Leila je vymyslená osoba, ale je viac než 21 miliónov ľudí ako Leila, ktorí majú oprávnený 

pobyt na území EÚ bez občianstva EÚ. To znamená, že asi 4 % obyvateľstva EÚ sú migranti 

s oprávneným pobytom, ktorí majú pôvod mimo EÚ (pozri ilustráciu 1). Každý rok sa 

niektorí z nich stanú štátnymi príslušníkmi EÚ. V období rokov 2013 až 2016 približne 

3,2 milióna migrantov s pôvodom mimo EÚ získalo občianstvo členského štátu EÚ. Ak 

zohľadníme druhú generáciu migrantov, takmer 18 % obyvateľstva s pobytom v EÚ má 

prisťahovalecký pôvod1. 

Ilustrácia 1 – V roku 2017 boli asi 4 % obyvateľstva EÚ migranti s oprávneným pobytom, 
ktorí majú pôvod mimo EÚ 

 
Zdroj: EDA na základe údajov Eurostatu z marca 2018. 

2. V tomto informačnom dokumente odkazujeme na všetky osoby s oprávneným 

pobytom v EÚ bez občianstva EÚ, vrátane žiadateľov o azyl a utečencov, ako 

na „migrantov“. V právnych predpisoch EÚ sa všetci migranti nazývajú „štátni príslušníci 

tretích krajín“. Celá kategória migrantov zahŕňa rôzne skupiny osôb (pozri ilustráciu 2) 

s rôznymi právami, potrebami a povinnosťami. Tento informačný dokument sa netýka osôb 

s neoprávneným pobytom v EÚ. Podrobnosti sú uvedené v prílohe I. 

2014 2015 2016

19,5 milióna 19,9 milióna 20,9 milióna 

+ 1,71 % + 5,03 %

2017

3,85 % 3,91 % 4,09 %

+ 3,76 %

21,7 milióna

4,23 %
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Ilustrácia 2 – Migranti s pôvodom mimo EÚ 

 
Zdroj: EDA. 

3. EÚ bola vždy vystavená migračným tokom, ale nedávny výrazný nárast počtu osôb 

žiadajúcich azyl v EÚ, čo je jedna skupina migrantov, poukázal na naliehavú potrebu riešiť 

migráciu lepšie. V štvorročnom období 2014 až 2017 takmer 3,7 milióna osôb požiadalo 

o azyl po prvýkrát v EÚ, čo je trikrát viac než v predchádzajúcich štyroch rokoch. Približne 

polovici z nich bola poskytnutá ochrana (pozri ilustráciu 3). 

Ilustrácia 3 – Prvé žiadosti o azyl sa strojnásobili v rokoch 2014 – 2017, zatiaľ čo ochrana 
bola poskytnutá menej než polovici  

 
Poznámka: Prvé žiadosti o azyl znamenajú žiadosti o medzinárodnú ochranu predložené po prvýkrát 
v danom členskom štáte. Celkový počet kladných rozhodnutí o žiadostiach o azyl znamená všetky 
rozhodnutia, ktorými je poskytnutá ochrana bez ohľadu na fázu postupu (t. j. zahŕňa rozhodnutia 
v prvom stupni a rozhodnutia o odvolaní) a bez ohľadu na to, kedy bola podaná žiadosť o azyl. Po 
kladnom rozhodnutí tieto osoby už nie sú žiadateľmi o azyl, ale utečenci alebo iné osoby s ochranou. 

Zdroj: EDA na základe údajov Eurostatu z marca 2018. 
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4. V roku 2016 väčšina migrantov s oprávneným pobytom v EÚ boli osoby ako Leila, ktoré 

prišli do EÚ za svojimi rodinnými členmi (39 %), alebo vykonávali platené činnosti, napríklad 

prácu alebo výskum (16 %). Ďalších 6 % študovalo. Len 6 % boli utečenci a ďalšie osoby 

s medzinárodnou ochranou. Za 33 % osôb nie sú dostupné informácie o dôvode migrácie2. 

5. Migranti sú rozmiestnení v celej EÚ, pričom päť členských štátov (Nemecko, Španielsko, 

Francúzsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo) sú hostiteľskými krajinami asi 77 % celkovej 

populácie migrantov. Migranti tak tvoria približne 5 % obyvateľstva týchto krajín. V prílohe II 

sa uvádzajú podrobnejšie údaje o distribúcii migrantov v celej EÚ. Migranti z Turecka, 

Maroka, Ukrajiny a Číny sú najviac zastúpení v populácii migrantov do EÚ; spolu tvorili 31 % 

migrantov žijúcich v EÚ v roku 20162. Celkovo má EÚ migrantov zo 174 rôznych krajín. 

Integrácia 

Pre Leilu bolo všetko nové. Pomoc jej poskytlo miestne informačné centrum, ktoré poskytuje 
poradenstvo novým migrantom. Mala už nejaké vzdelanie a rozhodla sa zúčastniť sa 
ponúkaného vzdelávania. Začala navštevovať jazykový kurz a našla si priateľov. Svoje dieťa 
zapísala do miestnej školy. 

Na začiatku potrebovala, aby jej niekto veci prekladal. Raz ju dobrovoľník z MVO sprevádzal 
k doktorovi, aby s ním mohla komunikovať. Časom sa naučila miestny jazyk a podala si 
žiadosť do vzdelávacieho programu, aby si zlepšila kvalifikáciu. Mala prístup na trh práce, ale 
zatiaľ nemala prácu. 

O niekoľko rokov neskôr, keď už bola dobre integrovaná na trhu práce, sa Leila rozhodla 
vrátiť to spoločnosti. Stala sa dobrovoľníčkou MVO poskytujúcej poradenstvo osobám, ktoré 
práve pricestovali, a zabezpečujúcej preklad a kultúrnu mediáciu tým, ktorí to potrebujú. Jej 
dieťa už vyrástlo. Má už vlastnú rodinu a prácu. 

6. Integrácia je súčasťou procesu migrácie (pozri ilustráciu 4). Na riadenie migrácie EÚ 

spolupracuje s krajinami mimo EÚ, aby riešila prvotné príčiny migrácie, stanovuje minimálne 

podmienky pre vstup a pobyt migrantov na ich oprávnený pobyt v EÚ, definuje 

bezpečnostné opatrenia a opatrenia na kontrolu hraníc a podporuje politiky členských štátov 

týkajúce sa integrácie migrantov. Štúdie poukázali na to, že lepšia integrácia migrantov vedie 

k väčším dlhodobým ekonomickým, spoločenským a daňovým prínosom pre krajinu, v ktorej 

sa usídlili3. 
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Ilustrácia 4 – Integrácia je súčasťou procesu migrácie 

 
Zdroj: EDA. 

7. Integrácia migrantov si môže vyžadovať činnosti v mnohých oblastiach – vrátane 

napríklad vzdelávania, zamestnanosti, bývania, zdravotnej starostlivosti a kultúry. Tí, ktorí 

navrhujú integračné politiky, musia rozumieť tomu, ako sa bude integrácia vykonávať (napr. 

kto je cieľovou skupinou, aké opatrenia vykonať a ako posúdiť ich dosah). V dôsledku toho je 

význam pojmu „integrácia“ v jednotlivých krajinách rôzny. Hoci neexistuje oficiálna definícia 

integrácie na úrovni EÚ v roku 2004 Rada vypracovala jedenásť spoločných základných zásad 

politiky integrácie prisťahovalcov. V týchto zásadách sa integrácia vymedzuje ako 

„dynamický, dlhodobý a priebežný obojsmerný proces vzájomného prispôsobovania sa“4, t. j. 

spoločenský proces, ktorý zahŕňa migrantov aj prijímajúcu spoločnosť (pozri ilustráciu 5). 

Ilustrácia 5 – Spoločné základné zásady politiky integrácie migrantov 

 
Zdroj: EDA na základe záverov Rady o politike integrácie prisťahovalcov v EÚ z roku 2004. 
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8. V rámčeku 1 sa nachádzajú ilustračné príklady projektov vypracovaných v členských 

štátoch s financovaním EÚ v rôznych oblastiach integrácie. 

Rámček 1 – Príklady integračných projektov podporených EÚ zameraných na migrantov v členských 
štátoch EÚ 

Zamestnanosť Podporovanie stáží v priemyselnom združení pre osoby s medzinárodnou ochranou 
s cieľom zlepšiť odborné znalosti migrantov a nasmerovať ich k získaniu 
zamestnania. 

Vzdelávanie Poskytovanie jazykových kurzov pre migrantov navyše k ich riadnej školskej 
dochádzke: projekt bol zameraný na riešenie zvyšujúceho sa počtu migrantov, ktorí 
nastupujú do verejných škôl bez znalosti štátneho jazyka. 

Odborné 
vzdelávanie 

Odborné vzdelávanie poskytnuté osobám s prisťahovaleckým pôvodom: cieľom 
projektu bolo zlepšiť ovládanie jazyka účastníkmi, vrátane technickej slovnej zásoby 
pre prácu, kombinujúc ich s aspektmi ďalšieho odborného vzdelávania. 

Bývanie Prístup k bývaniu umožnený osobám, ktorým bola poskytnutá medzinárodná 
ochrana, v rámci širšieho projektu zabezpečenia niekoľkých služieb tejto cieľovej 
skupine. 

Zdravotníctvo Vypracovanie príručky na umožnenie komunikácie medzi pacientmi neovládajúcimi 
jazyk členského štátu a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. 

Sociálne 
začlenenie 

Pracovné semináre na podporu priamej spolupráce medzi spoločnosťou a osobami, 
ktorým bol udelený azyl: vrátane zorganizovania podujatí, rozvíjania sociálnych 
zručností a voľnočasových aktivít. 

Zdroj: Prieskum EDA. 

9. Rozdiely medzi postavením migrantov a občanov EÚ v oblastiach zamestnanosti, 

vzdelávania, sociálneho začlenenia a aktívneho občianstva jasne preukazuje potrebu 

účinných integračných politík (pozri ilustráciu 6). 
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Ilustrácia 6 – Vývoj vybraných ukazovateľov (%) 

 

 
Zdroj: EDA na základe údajov Eurostatu z marca 2018. 
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11. Priebežne poukazujeme na hlavné výzvy, ktorým EÚ spoločne čelí pri efektívnej 

integrácii migrantov (pozri bod 2). Neriešime tu nelegálnu migráciu ani kontrolu hraníc či 

spracovanie žiadostí o azyl. Zameriavame sa na fondy spravované Komisiou spolu s členskými 

štátmi, pretože EÚ z nich poskytuje najvyššie sumy na opatrenia týkajúce sa integrácie 

migrantov. 

12. Fakty uvádzané v tomto informačnom dokumente pochádzajú z: 

- rozhovorov so zamestnancami Komisie, od dvoch agentúr EÚ (Agentúra Európskej únie 

pre základné práva a Európsky podporný úrad pre azyl) a ďalších organizácií 

(Medzinárodná organizácia pre migráciu, Skupina pre migračnú politiku, Úrad Vysokého 

komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Červený kríž). 

- prieskumu členských štátov (a Nórska), ktorý bol uskutočnený s podporou Európskej 

integračnej siete (EIS)5. Dostali sme 32 odpovedí6. V prílohe III sa nachádzajú otázky 

a prijaté odpovede. 

- analýzy 44 správ7 poskytnutých najvyššími kontrolnými inštitúciami (NKI) 22 členských 

štátov o ich práci, ktorú vykonali od roku 2011 v súvislosti s integráciou v ich krajine. 

Zvyšných šesť členských štátov nevykonalo žiadnu prácu v danej oblasti v tomto období. 

- našich predchádzajúcich auditov „prístupu založeného na hotspotoch“8, Európskeho 

fondu pre integráciu a Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích 

krajín9 a Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF)10. 

- preskúmania aspektov týkajúcich sa výkonnosti vykázaných 28 členskými štátmi 

v správach o vykonávaní AMIF za rok 2016 a v priebežných hodnoteniach AMIF, ako aj 

vo výročných správach o vykonávaní Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie 

osoby (FEAD) za rok 2016. 

- preskúmania rozsiahleho zoznamu publikácií na danú tému, vrátane dokumentov EÚ 

a publikácií Európskej migračnej siete (EMS)11. 

13. Komisia dostala príležitosť, aby sa vyjadrila k návrhu tohto dokumentu. 
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EÚ POSKYTUJE STIMUL A PODPORU INTEGRÁCII MIGRANTOV 

14. V tejto časti informačného dokumentu skúmame hlavné nástroje a iniciatívy, ktoré 

Komisia vypracovala v priebehu rokov. Taktiež tu analyzujeme, ako migračné 

a antidiskriminačné politiky EÚ môžu ovplyvniť integračné politiky, skúmame úlohu fondov 

EÚ a opisujeme činnosti EÚ v posledných rokoch na podporu integrácie migrantov. 

Takmer dve desaťročia podpory EÚ pre členské štáty 

15. V Lisabonskej zmluve z roku 2009 („Zmluva“) sa stanovil nový politický rámec EÚ pre 

integráciu migrantov a po prvýkrát sa zabezpečil explicitný právny základ pre iniciatívy EÚ 

týkajúce sa stimulov a podpory v tejto oblasti12. Zodpovednosť za integračné politiky však 

naďalej nesú v prvom rade členské štáty. Zmena Zmluvy vychádzala z predchádzajúcej 

spolupráce EÚ v oblasti integrácie a iniciatív, ktoré EÚ vyvíjala od roku 1999 prostredníctvom 

Amsterdamskej zmluvy13 a programu z Tampere14. Odvtedy Rada, Európsky parlament 

a Komisia prijali niekoľko nezáväzných oznámení a iniciatív v oblasti integrácie. 

16. Súčasný rámec EÚ v oblasti integrácie migrantov je založený na troch dokumentoch: 

- „Spoločné základné zásady pre politiku integrácie prisťahovalcov“ (bod 7) vypracované 

Radou v roku 2004, pripomenuté Európskym parlamentom v roku 201315 a opätovne 

potvrdené Radou v roku 201416, sú základom politiky spolupráce EÚ v oblasti integrácie 

migrantov a zahŕňajú 11 nezáväzných zásad, na základe ktorých členské štáty môžu 

posudzovať svoje vlastné úsilie (pozri ilustráciu 5). 

- „Európska agenda v oblasti integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín“17, 

vypracovaná Komisiou v roku 2011, poukazuje na výzvy integrácie migrantov a navrhujú 

sa v nej oblasti opatrení pre Komisiu aj členské štáty na podporu integračných politík. 

- „Akčný plán pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín“, vypracovaný Komisiou 

v júni 2016, poskytuje ucelený rámec podpory úsilia členských štátov pri vypracúvaní 

a posilňovaní ich integračných politík18. 

17. Okrem toho EÚ vynaložila úsilie na podporu výmeny informácií a zdieľania osvedčených 

postupov vytvorením európskych sietí, napr. EIS, podporovaním spolupráce EÚ 

a sprístupňovaním informácií dostupných na danú tému v štandardizovanej podobe (napr. 
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príručky o integrácii19, európska webová stránka o integrácii20 a spoločný súbor 

ukazovateľov – „zaragozské ukazovatele“ – pozri bod 43). V prílohe IV je uvedená časová os 

vypracovaných iniciatív a nástrojov. Tieto nástroje pomáhajú členským štátom posudzovať, 

vyvíjať, monitorovať a hodnotiť ich vnútroštátne rámce integrácie. 

Migračná politika EÚ má vplyv na vnútroštátne integračné politiky 

18. Vzhľadom na spoločnú migračnú politiku EÚ stanovenú v Zmluve (bod 15) EÚ vyvíja 

spoločnú migračnú politiku a vízové pravidlá pre migrantov (pozri prílohu V ohľadom 

príslušných právnych predpisov). K marcu 2018 sa v dvoch súboroch smerníc EÚ rozlišuje 

medzi migrantmi, ktorí prichádzajú uznávanými, schválenými spôsobmi (legálna migrácia), 

a migrantmi, ktorí žiadajú o ochranu na hraniciach EÚ (azyl) alebo z krajín mimo EÚ 

(presídlenie). Výsledkom je, že sú rôzne spôsoby, ako môžu migranti prísť a usadiť sa v EÚ 

(pozri ilustráciu 7). 
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Ilustrácia 7 – Migranti majú rôzne spôsoby migrácie na pobyt v EÚ 

 
 
Zdroj: EDA. 

19. V smerniciach o migrácii sa stanovujú minimálne podmienky pre vstup a pobyt 

migrantov v EÚ, pričom niekoľko z nich je zásadne dôležitých pre ich úspešnú integráciu, 

napr. právo na zlúčenie rodiny a prístup na trh práce, k vzdelávaniu a sociálnemu 

zabezpečeniu. V závislosti od využitého spôsobu migrácie a účelu pobytu (napr. utečenec, 

vysokokvalifikovaný pracovník, člen rodiny, študent atď.) sa na migrantov vzťahujú rôzne 

súbory podmienok. Pozri prílohu VI ohľadom podmienok platných v marci 2018 v 25 

členských štátoch, ktoré uplatňujú pravidlá EÚ21. V marci 2018 prebiehala revízia tejto 

legislatívy (pozri prílohu V). Konkrétne v súvislosti s integráciou je hlavnou zmenou, ktorú 

navrhuje Komisia, zníženie maximálnej čakacej lehoty pred tým, ako môžu žiadatelia o azyl 

mať prístup k zamestnaniu, z deviatich na šesť mesiacov. 
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20. Zodpovednosť za vykonávanie migračných zákonov nesú členské štáty, ktoré sú povinné 

transponovať smernice EÚ do vnútroštátnych právnych predpisov. Túto transpozíciu 

monitoruje Komisia. Vzhľadom na to, že členské štáty majú určité rozhodovacie právomoci, 

ako ich transponovať, pravidlá platné pre migrantov nie sú totožné vo všetkých členských 

štátoch EÚ. V niekoľkých publikáciách22 sa nachádzajú príklady týchto rozdielov. 

21. Tento rozdiel vo vnútroštátnych pravidlách uplatňovaných na migrantov je jedným z 

faktorov, ktorý môže motivovať migrantov, vrátane utečencov a žiadateľov o azyl, aby sa 

presunuli z krajiny, do ktorej najprv prišli, do inej krajiny23. V roku 2016 30 % žiadateľov 

o azyl predtým podalo žiadosť v inom členskom štáte24. Týmto sa oneskoruje začiatok 

procesu integrácie a môže to viesť k menej účinnej integrácii migrantov, pretože čím skôr 

integrácia začne, tým je pravdepodobnejšie, že bude úspešná25. Ďalší faktor, ktorý vedie 

k oneskoreniu, je čakacia lehota na spracovanie žiadostí. V siedmich správach NKI (týkajúcich 

sa piatich členských štátov) sa považuje za „dlhú“. V našej správe o prístupe Komisie 

založenom na „hotspotoch“ sme tiež dospeli k záveru, že postupy, ktoré nasledujú po 

príchode a registrácii migrantov (azyl, premiestnenie a návrat), boli v čase konania auditu 

často pomalé a mali niekoľko prekážok26. 

Výzva 1: Skrátenie oneskorení pri začiatku integrácie  
Čím skôr integrácia začne, tým je pravdepodobnejšie, že bude úspešná. Faktory, ktoré 
oneskorujú začiatok procesu integrácie (napr. keď sa migranti presunú do iného členského 
štátu EÚ napríklad pre rozdiely vo vnútroštátnych pravidlách v súvislosti s podmienkami pre 
vstup a pobyt alebo dlhé obdobie čakania na spracovanie žiadostí), môžu ohroziť účinnú 
integráciu migrantov do spoločnosti. 

Rovnaké práva a nediskriminácia sú zásadne dôležité pre integráciu migrantov 

Cheng študoval v EÚ štyri roky a konečne získal titul. Teraz má priateľku a chce sa usadiť. Už 
dosť dobre ovláda jazyk, ale nevie si nájsť zamestnanie. Buď ho na pohovory nezavolajú, 
alebo ho zavolajú na pozície, na ktoré je zjavne prekvalifikovaný. Cheng sa začína cítiť 
diskriminovaný. 

22. Rovnaké práva a nediskriminácia sú dôležitými faktormi pri pomoci migrantom úspešne 

sa integrovať27. V našom prieskume štyri členské štáty vyhlásili, že postoj prijímajúceho 

obyvateľstva k migrantom má negatívny vplyv na ich integráciu. V právnych predpisoch EÚ sa 

stanovuje rámec antidiskriminácie v Zmluve28, v Charte základných práv EÚ a sekundárnych 
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právnych predpisoch EÚ29. V právnych predpisoch EÚ o migrácii sú tiež ustanovenia 

o rovnakom zaobchádzaní s migrantmi, ale členské štáty ich uplatňujú odlišne30. 

Na vnútroštátnej úrovni sa väčšina členských štátov snaží zabezpečiť, aby migranti neboli 

diskriminovaní: šesť nedávno prijalo právne predpisy a ďalšie štyri prijali národný akčný plán 

a/alebo stratégiu. Okrem toho deväť členských štátov iniciovalo kampane a činnosti 

na zvyšovanie informovanosti na riešenie diskriminácie31. Agentúra EÚ pre základné práva 

poskytuje členským štátom pomoc v súvislosti so základnými právami, napríklad v boji proti 

nenávisti voči migrantom. 

23. V Eurobarometri o diskriminácii v EÚ32 z roku 2015 sa ukázalo, že „diskriminácia 

na základe etnického pôvodu sa považuje za najrozšírenejšiu formu diskriminácie v EÚ“ 

a v štandardnom Eurobarometeri z jari 2017 sa dodáva33, že prisťahovalectvo osôb 

s pôvodom mimo EÚ vzbudzuje negatívne pocity mnohých Európanov (54 %). Podľa 

Komisie je výzvou „zvýšiť povedomie o už existujúcej ochrane [základných práv] a zaistiť 

lepšie vykonávanie a uplatňovanie smerníc o [rovnosti]“34. Európsky parlament pripomenul 

dôležitosť masmédií pri formovaní verejnej mienky o migrácii a integrácii migrantov35. 

Výzva 2: Zabezpečenie rovnakých práv a nediskriminácie  
Rovnaké práva a nediskriminácia sú dôležitými faktormi v pomoci migrantom úspešne sa 
integrovať. Neúčinné antidiskriminačné politiky v súvislosti s migrantmi môžu spomaliť ich 
úspešnú integráciu do spoločnosti. 

Fondy EÚ sa využívajú na integráciu migrantov 

24. Skutočné výdavky na integráciu sú neznáme, pretože údaje o tom zaznamenáva len 

AMIF. V rozpočte EÚ činnosti navrhnuté na integráciu migrantov možno financovať 

z niekoľkých fondov EÚ. V ilustrácii 8 je zoznam najrelevantnejších zdrojov financovania 

v programovom období 2014 – 2020 na podporu integrácie migrantov spolu s ďalšími cieľmi. 

Celková výška týchto fondov je 128 mld. EUR, ale je to len teoretická suma, ak by sa všetky 

fondy použili výlučne na integráciu migrantov.  
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Integrácia 8 – Prehľad najrelevantnejších fondov EÚ na podporu integrácie migrantov 
 

Fond EÚ 
Dostupné 
finančné 

prostriedky1 
(mil. EUR) 

Počet 
členských 

štátov, ktoré 
využívajú fond4 

Cieľoví migranti Integračné opatrenia 

 AMIF 8842 27 Všetci 
s oprávneným 

pobytom 

Poradenstvo, 
vzdelávanie a odborná 

príprava  Fond pre azyl, migráciu a integráciu  
Prispieva k účinnému riadeniu migračných tokov  

 ESF/ YEI 85 4553 20 Osoby 
oprávnené 

zúčastňovať sa 
na trhu práce 

alebo neplnoletí5 

Vzdelávanie a odborná 
príprava a opatrenia 

na uľahčenie prístupu 
na trh práce 

 Európsky sociálny fond / Iniciatíva na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí 
Podporuje zamestnanosť, vzdelávanie a sociálne 
začlenenie 

 EFRR 21 9063 4 
Nie je priamo 

zacielený 

Vzdelávanie, 
infraštruktúra v oblasti 

sociálneho 
zabezpečenia, 

zdravotnej starostlivosti 
a ubytovania 

 Európsky fond regionálneho rozvoja 
Podporuje hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť 

 EPFRV 15 2183 3 Nie je priamo 
zacielený 

Pomoc na ubytovanie, 
zdravotnú starostlivosť, 

vzdelávanie 
a zamestnanosť 

 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 
Podporuje udržateľný rozvoj vidieka 

 ENRF 5813 0 
Nie je priamo 

zacielený 
Odborná príprava 

a podpora start-upom  Európsky námorný a rybársky fond 
Podporuje vyrovnaný rozvoj v oblasti rybolovu 
a akvakultúry 

 
FEAD 3 814 4 Podľa 

vymedzenia 
členskými štátmi 

Potravinová, základná 
pomoc a činnosti 

sociálneho začlenenia 
mimo aktívnych 

opatrení trhu práce 

 Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby 
Zmierňovanie chudoby 

1 K marcu 2018. Sumy zahŕňajú nedávny nárast finančných prostriedkov vo fonde AMIF (pozri 
bod 32). Predpokladali sme, že činnosti súvisiace s migrantmi sa obmedzujú na konkrétne 
tematické ciele (EŠIF) alebo na konkrétne ciele (AMIF). 

2 Konkrétny cieľ 2 (Integrácia / legálna migrácia). Konkrétny cieľ 1 (Azyl) by tiež mohol zahŕňať 
činnosti týkajúce sa integrácie, ale suma nie je známa a nebola zahrnutá. 

3 Celkové prídely dostupné z EŠIF pre všetky cieľové skupiny na tematický cieľ 8 (Podpora 
udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a mobility pracovnej sily), 9 (Podpora sociálneho 
začlenenia a boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii) a 10 (Investície do vzdelávania, školení 
a odbornej prípravy, ako aj zručností a celoživotného vzdelávania). 

4 Využitie fondu na opatrenia týkajúce sa integrácie migrantov, ako to uviedli členské štáty 
v našom prieskume. 

5 Pokiaľ ide o žiadateľov o medzinárodnú ochranu, členské štáty im môžu udeliť aj prístup 
k odbornému vzdelávaniu a príprave pred prístupom na pracovný trh. 

Zdroj: EDA na základe súm prijatých v programoch EÚ k januáru 2018, webovej stránky Komisie 
https://cohesiondata.ec.europa.eu; nášho prieskumu a poznámok Komisie k synergiám (pozri 
koncovú poznámku 72). 

25. Ďalšie fondy EÚ (napr. Horizont 2020, Erasmus +, COSME, Európa pre občanov 

a program v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie), vykonávané priamo Komisiou alebo 

delegovanými orgánmi, možno tiež použiť na financovanie činností zameraných na integráciu 

migrantov. Komisia tiež priamo riadi časť fondu AMIF. Tieto fondy nie sú predmetom tohto 

informačného dokumentu. 
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26. Každý fond má iné ciele, pokiaľ ide o integráciu migrantov. Napríklad kým sa ESF 

konzistentne zameriava na integráciu migrantov na trhu práce a rieši sociálne vylúčenie 

poskytovaním podpory na zamestnanosť, vzdelávanie a sociálne začlenenie, AMIF rieši 

integráciu zo širšieho hľadiska a zameriava sa najmä na prvé fázy po príchode migrantov 

do EÚ. FEAD a EPFRV sú navrhnuté konkrétne na zmierňovanie chudoby a podporovanie 

sociálneho začlenenia, pričom EPFRV sa zameriava na vidiecke oblasti a FEAD viac 

na bezprostrednú pomoc a inú základnú materiálnu pomoc. EFRR dopĺňa ESF 

prostredníctvom strednodobých a dlhodobých opatrení týkajúcich sa infraštruktúry v oblasti 

sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, ubytovania a starostlivosti 

o deti. 

27. V praxi podľa výsledkov nášho prieskumu väčšina členských štátov využíva AMIF a ESF 

na financovanie podpory integrácie migrantov, ale veľmi málo z nich využíva ďalšie fondy 

uvedené v ilustrácii 8. Z nášho prieskumu tiež vyplynulo, že všetky členské štáty s výnimkou 

šiestich využívajú vnútroštátne finančné prostriedky na integráciu migrantov. 

EÚ zvýšila svoje činnosti podporujúce integráciu migrantov od roku 2015 

28. Nedávny nárast počtu žiadateľov o azyl vstupujúcich do EÚ (bod 3) podnietil niekoľko 

opatrení vedených EÚ a navrhnutých na podporu členských štátoch riešiť úlohu integrovania 

migrantov. Riadenie migrácie sa stalo jednou z 10 najdôležitejších politických priorít 

Komisie36 a potreba efektívnych politík v oblasti integrácie migrantov bola zdôraznená 

v „európskej migračnej agende“ z roku 201537. EÚ reagovala tak, že pristupuje k nákladom 

na utečencov pružne, zvýšila zameranie európskeho semestra na záležitosti týkajúce sa 

migrácie, zmobilizovala dodatočné financovanie a prijala akčný plán na integráciu migrantov. 

Pakt stability a rastu poskytuje flexibilitu v prístupe k nákladom súvisiacim s utečencami  

29. Pakt stability a rastu („pakt“)38 má za cieľ zabezpečiť udržateľnosť verejných financií 

členských štátov39. Ustanovenia paktu umožňujú určitú flexibilitu v prístupe k fiškálnej pozícii 

členských štátov40: platí to napríklad v prípade mimoriadnych udalostí, ktoré sa vymykajú 

spod kontroly vlády a ktoré majú významný vplyv na verejné financie41.  
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30. Od roku 2015 Komisia pristupuje k dodatočným výdavkom vyplývajúcim z nárastu 

prisťahovalectva žiadateľov o azyl ako k mimoriadnej udalosti, čo môže znížiť úpravy 

požadované v pakte42. Päť členských štátov (Belgicko, Taliansko, Maďarsko, Rakúsko 

a Fínsko) využilo ustanovenia o flexibilite v roku 2015 a päť v roku 2016 (Belgicko, Taliansko, 

Rakúsko a Fínsko)43. Napríklad v roku 2016 táto flexibilita pomohla týmto členským štátom 

financovať náklady na prijatie utečencov vo výške približne 2,6 mld. EUR. 

31. Téma migrácie bola tiež predmetom podrobnejšej ekonomickej analýzy počas cyklov 

európskeho semestra po roku 201444. Na základe analýz vypracovaných v roku 2016 a 2017 

Rada vydala konkrétne odporúčania pre jednotlivé krajiny priamo zamerané na politiky 

týkajúce sa migrácie pre: Rakúsko, Belgicko a Fínsko v roku 2016 a Rakúsko, Belgicko 

a Francúzsko v roku 2017. Odporúčania sa týkajú najmä potreby zlepšiť politiky v oblasti 

vzdelávania, odbornej prípravy a trhu práce pre osoby s prisťahovaleckým pôvodom. 

EÚ zvýšila podporu pre členské štáty pri využívaní fondov EÚ na migračné opatrenia 

32. V reakcii na nárast migračných tokov sa počnúc rokom 2015 v rozpočte EÚ 

zmobilizovalo dodatočné financovanie pre migrantov vo výške viac než 5 000 mil. EUR 

do roku 2021. Asi 3 200 mil. EUR z toho pochádzalo z nástroja flexibility45 a viac než 

2 000 mil. EUR z jeho rezervy na nepredvídané udalosti46. Časť z toho sa tiež využila 

na zvýšenie celkového rozpočtu AMIF, z ktorého sa viac než 115 mil. EUR (t. j. viac než 15 %) 

vyčlenilo na konkrétny prídel na integráciu a legálnu migráciu. Všetky programy AMIF boli 

upravené tak, aby sa odrazil tento nárast financovania.  

33. V druhej polovici programového obdobia (2018 – 2020) v rámci preskúmania programov 

AMIF v polovici trvania Komisia požiadala členské štáty, aby prehodnotili svoje potreby, 

pokiaľ ide o azyl, migráciu a integráciu. Členské štáty však vyhlásili, že potrebujú ďalších 

približne 450 mil. EUR na riešenie potrieb integrácie migrantov v rámci AMIF. To je približne 

polovica financovania AMIF, ktoré je v súčasnosti dostupné na integráciu (pozri ilustráciu 8). 

Podľa Komisie budú tieto potreby pravidelne posudzované v rámci rozpočtových 

rozpočtových postupov. 

34. S cieľom podporiť členské štáty pri hodnotení ich potrieb a poskytnúť pomoc, ako by sa 

fondmi EÚ mohli riešiť narastajúce migračné toky, zamestnanci Komisie navštívili členské 
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štáty nachádzajúce sa na západobalkánskej trase a ponúkli podporu všetkým členským 

štátom pri prepracovaní programov EÚ. Komisia tiež pripomenula členským štátom, že EŠIF 

možno využiť na integráciu migrantov. Všetky členské štáty (s výnimkou Dánska, ktoré 

nevyužíva AMIF) upravili svoje vnútroštátne programy AMIF, aby reflektovali zvýšené 

financovanie. Pokiaľ ide o EŠIF, členské štáty zastávajú názor, že programy už primerane 

reagujú na novú situáciu. Len dva programy EFRR a jeden program EPFRV boli upravené 

do marca 2018. V našom prieskume 22 členských štátov uviedlo, že sa prídel finančných 

prostriedkov na integráciu migrantov zmenil po roku 2015. 

Výzva 3: Dôkladné a ucelené posúdenie potrieb a financovania  
Integračné politiky musia byť založené na dôkladnom a ucelenom posúdení potrieb 
migrantov a prijímajúcej spoločnosti a financované primeranými zdrojmi sprístupnenými 
podľa potreby. Bez dôkladného odhadu potrebného financovania na vnútroštátnej úrovni 
a toho, ako môže financovanie EÚ doplniť vnútroštátnu pomoc, existuje riziko, že tieto 
politiky budú neúčinné. 

Komisia prijala akčný plán integrácie migrantov 

35. „Akčný plán pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín“ vypracovaný Komisiou 

v roku 2016 („akčný plán“ – pozri bod 16), posilňuje koordinačnú úlohu v integrácii. Akčný 

plán je zameraný na všetkých migrantov s oprávneným pobytom v EÚ vynímajúc druhú 

a tretiu generáciu migrantov. Táto iniciatíva zohľadňuje zhromaždené poznatky Komisie a je 

navrhnutá tak, aby angažovala všetky relevantné zainteresované strany do procesu 

integrácie. Zahŕňa opatrenia v nasledujúcich oblastiach: 

- Opatrenia pred odchodom a pred príchodom zamerané na pomoc migrantom 

v najskoršom bode migračného procesu. Príkladmi sú jazykové kurzy a školenia súvisiace 

so zamestnaním. 

- Vzdelávanie a odborná príprava ako zásadne dôležitý nástroj úspešnej integrácie. 

Jazykové vzdelávanie sa považuje za zásadne dôležité, ako aj právo na starostlivosť 

o deti a na kvalitné vzdelávanie detí a zvyšovanie povedomia o zákonoch, kultúre 

a hodnotách prijímajúcej spoločnosti. 
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- Zamestnanie a odborná príprava na podporu včasnej a úplnej integrácie migrantov 

na trhu práce. Takáto odborná príprava môže tiež pomôcť zmierniť potrebu špecifických 

zručností v EÚ a jej starnúcej spoločnosti. Príkladmi sú uľahčenie schválenia zručností 

a uznania kvalifikácií. 

- Prístup k základným službám, ako je ubytovanie a zdravotná starostlivosť umožňujúce 

migrantom začať život v novej krajine a mať primeranú šancu zamestnať sa. Iniciatívy 

zahŕňajú poskytovanie finančne dostupného sociálneho ubytovania, čelenie výzvam 

mestskej rôznorodosti, ako je geografická segregácia, a mapovanie zdravotných potrieb 

migrantov. 

- Aktívna účasť migrantov v spoločnosti ako spôsob presadzovania sociálneho 

začlenenia. To možno dosiahnuť podporovaním výmen s prijímajúcimi komunitami 

prostredníctvom spoločenských, kultúrnych a športových aktivít, podporovaním 

migrantov, aby zaujali aktívny postoj v miestnom, regionálnom a národnom 

spoločenskom a politickom prostredí, a bojom proti diskriminácii. 

- Nástroje na koordináciu, financovanie a monitorovanie. 

36. V akčnom pláne bolo pre Komisiu určených 52 opatrení na podporu členských štátov 

a ďalších organizácií v ich úsilí uľahčiť integráciu migrantov, ktoré sa mali realizovať v rokoch 

2016 a 2017. Príklad opatrenia v akčnom pláne sa nachádza v rámčeku 2. K decembru 2017 

Komisia nedokončila 23 opatrení.47. Komisia predloží správu o vykonávaní akčného plánu 

Parlamentu a Rade v priebehu roku 2018. 

37. Okrem toho, v akčnom pláne, ktorý vzala Rada na vedomie48, boli členské štáty vyzvané, 

aby zamerali svoje úsilie na niektoré opatrenia, ktoré by bolo možné vykonať 

na vnútroštátnej úrovni. Podľa Komisie, keďže tieto opatrenia boli sformulované ako návrhy 

pre členské štáty a spadajú do ich pôsobnosti, nemonitoruje ich. 

Rámček 2 – Príklad opatrenia v akčnom pláne 

V rámci programu v oblasti zručností pre Európu Komisia začala v novembri 2017 „nástroj v oblasti 
zručností“ pre migrantov49. Cieľom je identifikovať a registrovať zručnosti a kvalifikácie žiadateľov 
o azyl, utečencov a ďalších migrantov a poskytnúť im konkrétne poradenstvo, čo robiť ďalej (napr. 
odporúčanie na ďalšiu odbornú prípravu, uznanie diplomov, potvrdenie zručností či podpora 
zamestnanosti). Nástroj môžu použiť aj vnútroštátne a iné organizácie ponúkajúce služby pre 
migrantov. 
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Výzva 4: Záväzok členských štátov vykonávať akčný plán 
Účinné vykonávanie opatrení akčného plánu týkajúcich sa členských štátov závisí od ich 
záväzku. Chýbajúce monitorovanie týchto opatrení zo strany Komisie môže obmedziť jej 
schopnosť poskytnúť dodatočnú podporu členským štátom. 

Členské štáty uznávajú relevantnosť úlohy Komisie, ale väčšina z nich zastáva názor, že by sa 

nemala zvyšovať 

38. Takmer všetci respondenti v našom prieskume zhodnotili podporu poskytnutú Komisiou 

na vypracovanie a vykonávanie ich integračnej politiky ako čiastočne alebo úplne relevantnú. 

Členské štáty konkrétne ocenili dostupnosť špecializovaného financovania (AMIF) pre 

migrantov a možnosť vymieňať si osvedčené postupy prostredníctvom EIS. 13 členov EIS však 

uviedlo, že by ocenili väčšiu pružnosť pri čerpaní fondov EÚ a zníženie administratívneho 

zaťaženia pri ich vynakladaní. Väčšina členov EIS (20 z 29, ktorí poskytli odpovede) zastáva 

názor, že súčasné kompetencie Komisie v oblasti integrácie migrantov by sa nemali zvýšiť. 

ZA INTEGRÁCIU MIGRANTOV ZODPOVEDAJÚ V PRVOM RADE ČLENSKÉ ŠTÁTY 

39. Hoci EÚ zohráva dôležitú úlohu, hlavnú zodpovednosť za integračné politiky majú 

členské štáty na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. V tejto súvislosti sme 

preskúmali, ako integračné politiky členských štátov môžu formovať integráciu migrantov, 

vrátane nástrojov používaných na monitorovanie výsledkov, a ako sú koordinačné 

mechanizmy na úrovni EÚ a vnútroštátnej úrovni nastavené na zabezpečenie synergie 

a doplnkovosti medzi fondmi. 

Väčšina členských štátov má zavedené integračné politiky  

Ali nedávno všetko zanechal a pricestoval do EÚ. Zle ovláda miestny jazyk a urgentne 
potrebuje nájsť spôsob obživy. Prijal preto zamestnanie, ktoré nespĺňa jeho očakávania. Chcel 
navštevovať jazykový kurz, aby si zlepšil jazykové zručnosti, ale kurzy sa organizujú 
v priebehu dňa a Ali ich nemôže navštevovať kvôli svojmu rozvrhu práce. Bol zverejnený 
večerný kurz, ale organizátor čakal na financovanie a nebolo isté, kedy začne. 

40. Činnosti zamerané na migrantov sa vypracúvajú v rámci rôznych politík. Niektoré 

členské štáty majú vnútroštátne integračné politiky, niektoré vypracovali činnosti 

na miestnej či regionálnej úrovni a iné začleňujú integráciu migrantov do politík, ktoré nie sú 
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konkrétne navrhnuté pre migrantov. Koncom roka 2017 malo 25 členských štátov zavedené 

vnútroštátne/regionálne alebo mieste integračné politiky zamerané na migrantov50. Podľa 

nášho prieskumu 22 členských štátov zrevidovalo svoje integračné politiky od roku 2014. 

Hoci absencia konkrétnej politiky neznamená, že sa neprijímajú nijaké opatrenia 

na integráciu migrantov, môže viesť k ťažkostiam v prijímaní uceleného prístupu k cieľovej 

skupine. 

41. Z nášho prieskumu vyplýva, že sú v súčasnosti utečenci skupinou migrantov, ktorá je 

najčastejšie predmetom štátnych opatrení. Mnoho členských štátov však nemá opatrenia 

týkajúce sa niektorých skupín migrantov (napr. mladí migranti51 alebo osoby bez štátnej 

príslušnosti – pozri ilustráciu 9), alebo v niektorých oblastiach integrácie (pozri 

ilustráciu 10). Okrem toho, 14 členských štátov uviedlo, že od roku 2014 opätovne posúdilo 

potreby migrantov a 16 členských štátov uviedlo, že zmenilo zameranie integračných 

opatrení na iné cieľové skupiny v reakcii na nárast migračných tokov. 

Ilustrácia 9 – Mnoho členských štátov nemá politiky týkajúce sa konkrétnych skupín 
migrantov 

 
Zdroj: EDA na základe prieskumu. 
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Ilustrácia 10 – Členské štáty nevypracúvajú integračné opatrenia vo všetkých oblastiach 

  Vzdelávanie Sociálne 
začlenenie Zamestnanosť Zdravotníctvo Bývanie Odborné 

vzdelávanie 

Počet členských štátov, ktoré 
majú opatrenia (% z celku) 

23 
(82 %) 

22 
(79 %) 

18 
(64 %) 

18 
(64 %) 

17 
(61 %) 

14 
(50 %) 

Poznámka: Štyri členské štáty neodpovedali na túto otázku. 
Zdroj: EDA na základe prieskumu. 

42. Správy NKI, ktoré sme preskúmali, poukazovali na niekoľko nedostatkov v návrhu 

a vykonávaní integračných politík členských štátov: 

- nedostatky v návrhu integračných politík (22 správ týkajúcich sa 11 členských štátov). 

V správach sa zistili problémy týkajúce sa existencie legislatívnych medzier alebo 

legislatívnych obmedzení, ktoré zabraňujú hladkému vykonávaniu opatrení (12 správ), 

nedostatky v plánovaní rôznych integračných opatrení (sedem správ) a zapojenie 

všetkých relevantných zainteresovaných strán do integračného procesu (tri správy); 

- a nedostatky týkajúce sa vykonávania opatrení súvisiacich s integráciou migrantov. 

Opatrenia boli považované za nedostatočné, neprimerané alebo že sa nevyužívali 

v maximálnej miere (19 správ týkajúcich sa 12 členských štátov). Napríklad, niektoré 

opatrenia obmedzujú skupiny migrantov v účasti, niektorými sa úplne neriešia potreby 

migrantov a iné sa nevykonávajú efektívne. Príklady neprimeraných alebo 

nedostatočných integračných opatrení vykázaných NKI sa nachádzajú v rámčeku 3. 

Rámček 3 – Príklady neprimeraných alebo nedostatočných integračných opatrení vykázaných NKI 

V jednom členskom štáte NKI vo svojej správe uviedla, že prístup osôb s ochranou menej než jeden 
rok k integračným opatreniam bol obmedzený na hlavné mesto krajiny. V ďalšom členskom štáte sa 
zistilo, že sa podpora osôb s ochranou obmedzovala hlavne na platby hotovosti. Jazykové vzdelávanie 
bolo podľa správ neprimerané pre učenie sa štátneho jazyka migrantmi v štyroch členských štátoch 
(napr. počet hodín vzdelávania sa považoval za nedostatočný, migranti sa nemohli zúčastňovať 
školení alebo dostupné financovanie nebolo dostatočné). 

V správach NKI bolo tiež poukázané na to, že niektoré cieľové skupiny neboli systematicky zahrnuté 
do integračných opatrení. Napríklad v jednom členskom štáte 33 samospráv neponúkalo nijaké 
individuálne podporné opatrenia osobám, ktorým bola poskytnutá ochrana, kým neboli považované 
za obyvateľov samosprávy. V ďalšom členskom štáte sa neplánovali žiadne konkrétne integračné 
opatrenia pre osoby s ochranou počas prvých piatich rokov od ich príchodu. 
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Výzva 5: Podporovanie všetkých migrantov vo všetkých relevantných oblastiach politiky  
Integračné politiky na vnútroštátnej úrovni si vyžadujú ucelený rámec podpory pre všetkých 
migrantov vo všetkých relevantných oblastiach politiky. Integračné politiky, ktorými sa 
neriešia všetky relevantné oblasti politiky pre všetky skupiny migrantov, môžu viesť k menej 
účinnej integrácii. 

Údaje o integrácii sú v súčasnosti obmedzené 

43. Dostupnosť dobrých údajov je zásadne dôležitá pre vypracovanie integračných politík, 

ktoré reagujú na potreby migrantov. Na úrovni EÚ Rada52 odsúhlasila v roku 2010 súbor 

spoločných hlavných („zaragozských“) ukazovateľov EÚ na meranie integrácie migrantov 

v oblastiach zamestnanosti, vzdelávania, sociálneho začlenenia a aktívneho občianstva. Tieto 

ukazovatele sú krokom vpred v chápaní integrácie v EÚ. Podľa Komisie však majú 

obmedzenia53: údaje o počte migrantov nie sú vždy harmonizované, ukazovatele nie sú vždy 

spoľahlivé a rôzne skupiny migrantov nemožno identifikovať. Je to spôsobené najmä tým, že 

zaragozské ukazovatele využívajú informácie zo štandardizovaných vzorových prieskumov 

EÚ54, ktoré nepokrývajú všetkých migrantov, a pravdepodobnosť, že na ne migrantmi budú 

odpovedať, je nízka. Približne polovica respondentov na náš prieskum uviedla, že nepoužíva 

zaragozské ukazovatele na monitorovanie účinkov integračných politík. Spolu 30 % 

respondentov nepoužíva žiadny ukazovateľ na monitorovanie účinkov svojich integračných 

politík. 

44. Komisia tiež pokračuje v práci na zlepšení dostupnosti údajov. V roku 2016 Komisia 

zriadila Vedomostné centrum pre migráciu a demografiu v rámci Spoločného výskumného 

centra Komisie (JRC), ktorého cieľom je lepšie riadiť informácie, ktoré sú v súčasnosti 

dostupné, a posilniť schopnosť Komisie reagovať na výzvy, ktoré migrácia predstavuje. 

Komisia tiež vypracovala dva nové ukazovatele týkajúce sa zdravia migrantov a posilnila 

pokrytie niektorých ukazovateľov zamestnanosti pridaním regionálneho rozmeru a úrovne 

urbanizácie. V roku 2018 Komisia spolu s OECD plánuje uverejniť správu o ukazovateľoch 

integrácie na porovnanie situácie v členských štátoch EÚ a nečlenských štátoch55. V roku 

202156 Komisia plánuje poskytnúť ďalšie informácie o pracovnej situácii migrantov a ich 

priamych potomkov, podobné informáciám poskytnutým v roku 201457. Index integračných 

politík (Migrant Integration Policy Index, MIPEX), vypracovaný dvomi súkromnými 
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organizáciami s financovaním z AMIF, tiež umožňuje porovnávať členské štáty s inými 

krajinami poskytovaním hodnotenia ich integračných politík58. 

45. Na vnútroštátnej úrovni v správach NKI, ktoré sme preskúmali, sa zdôrazňuje, že je 

nedostatok informácií o integračných opatreniach. Je to z toho dôvodu, že ukazovatele 

na meranie integrácie buď chýbajú alebo sú neprimerané (šesť správ v štyroch členských 

štátoch) a z dôvodu zhromažďovania neprimeraných alebo neúplných údajov (15 správ v 12 

členských štátoch). Okrem toho, v kontexte iniciatívy Mestská agenda59 boli vykázané 

nedostatky pri stanovení integračných politík založených na dôkazoch pre mestá60. Podľa 

nášho prieskumu väčšina členských štátov buď čiastočne pozná (18) alebo nepozná (štyri) 

počet migrantov podporených integračnými opatreniami a príslušnú vynaloženú sumu. Ani 

jeden z členských štátov, ktoré odpovedali na náš prieskum, nedokázal predložiť rozdelenie 

podľa skupín migrantov (napr. utečenci, zlúčenie rodiny atď.) za všetky fondy EÚ 

a vnútroštátne fondy. 

46. Z hľadiska fondov EÚ sa v legislatívnom rámci EÚ na roky 2014 – 2020 pre AMIF, EŠIF 

a FEAD nepožaduje, aby členské štáty konkrétne monitorovali účinky (t. j. výsledky, dosah) 

integračných opatrení na migrantov. V praxi to tiež znamená, že s výnimkou AMIF Komisia 

nemá ucelený prehľad o opatreniach, ktoré členské štáty vykonávajú na podporu migrantov. 

Nasledujúce opatrenia sa vzťahujú na monitorovanie každého fondu:  

- V rámci AMIF sa od členských štátov konkrétne požaduje, aby zhromažďovali 

každoročne informácie o počte podporených migrantov, ale nie o miere dosiahnutej 

integrácie (napr. či sa jazyk naučil, či sa našlo zamestnanie atď.). Účinky opatrení 

podporených z AMIF budú hodnotené v správach z hodnotenia ex-post koncom roka 

202361. Koncom roka 2017 boli výdavky nízke (v priemere 16 %, pričom dva členské 

štáty nemali vôbec žiadne výdavky). Koncom roka 201762 však približne 30 % 

integračných cieľov AMIF z hľadiska počtu podporených migrantov bolo dosiahnutých63, 

pričom štyri členské štáty už prevýšili svoje ciele do roku 2020. 

- ESF/YEI zahŕňajú migrantov do cieľovej skupiny „migranti, účastníci s cudzím pôvodom, 

menšiny“ (na účely vykazovania výstupov) a do „znevýhodnených účastníkov“ (na účely 

vykazovania výsledkov). Dostupné ukazovatele preto nemôžu poskytnúť informácie 
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o účinkoch opatrení konkrétne za migrantov. Okrem toho, členské štáty sa môžu 

rozhodnúť nezhromažďovať údaje systematicky z dôvodu ochrany osobných údajov64. 

- EFRR a ENRF nemajú v súčasnosti konkrétne ukazovatele týkajúce sa migrantov. Za EFRR 

Komisia v roku 2016 navrhla pridať novú konkrétnu investičnú prioritu pre migrantov 

a utečencov, ako aj nové špecifické ukazovatele65, pričom niektorými z nich sa 

konkrétne meria počet podporených migrantov. Tieto iniciatívy by mali podporiť 

vypracúvanie politík založených na dôkazoch. 

- Za EPFRV od roku 2016 sú členské štáty povinné identifikovať a vykazovať prípady, keď 

operácia môže potenciálne prispieť k integrácii migrantov66. 

- FEAD môže tiež zahŕňať migrantov (v závislosti od toho, ako členský štát definuje cieľovú 

skupinu). Tu sa údaje určujú skôr na základe „odhadu vychádzajúceho z informácií, ktoré 

majú partnerské organizácie k dispozícii ako na základe informácií poskytnutých 

konečnými príjemcami“67. 

47. V našej výročnej správe za rok 201668 sme informovali o nedostatkoch v systémoch 

monitorovania dvoch členských štátov, ktoré sme preskúmali v súvislosti s AMIF. 

Monitorovanie je tiež oblasť, v ktorej NKI zisťujú najviac problémov. Ide o nedostatky 

v nasledujúcich oblastiach: 

- monitorovanie ustanovení (osem správ týkajúcich sa ôsmich členských štátov); 

- IT systémy (tri správy za tri členské štáty); 

- monitorovacie návštevy (štyri správy za tri členské štáty); 

- hodnotenie opatrení (osem správ za šesť členských štátov); 

- vykazovanie výsledkov (štyri správy za štyri členské štáty); 

- vykazovanie vo všeobecnosti (10 správ za šesť členských štátov); 

Výzva 6: Účinné monitorovanie výsledkov integrácie na meranie pokroku a v prípade 
potreby prispôsobenie politík 
Monitorovanie výsledkov integrácie umožňuje zainteresovaným stranám merať pokrok 
vo vykonávaní integračných politík, identifikovať obmedzenia a v prípade potreby 
prispôsobiť politiky. Chýbajúce dobré údaje alebo neprimerané monitorovanie môžu 
zabrániť tomu, aby boli opatrenia presmerované a/alebo politiky prepracované tak, aby sa 
riešili skutočné potreby migrantov. 
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Synergie a doplnkovosť závisia od účinnosti koordinácie EÚ a členských štátov 

Dobrovoľnícka služba mala prínosy, ale Leila chcela robiť viac. Chcela založiť svoju vlastnú 
MVO, aby pomohla viacerým migrantom. V rôznych publikáciách sa uvádza, že je dostupných 
niekoľko fondov, takže si myslela, že bude jednoduché financovať jej nápady. Rýchlo zistila, že 
to tak nebude. 

Fondy EÚ sa nie vždy navzájom vylučujú  

48. Z rôznych fondov EÚ sa môže financovať ten istý typ činnosti pre rovnakú cieľovú 

skupinu (pozri prílohu VII). S cieľom zabezpečiť koordináciu a doplnkovosť medzi fondmi EÚ 

sa v nariadení o AMIF69 a regulačnom rámci EŠIF70 požaduje, aby členské štáty vo svojich 

programových dokumentoch podrobne opísali mechanizmy, ktorými plánujú koordinovať 

rôzne nástroje EÚ a vnútroštátne nástroje. Za FEAD sa nepožaduje špecifický mechanizmus 

koordinácie. V správach NKI troch členských štátov sa zistilo riziko prekrývania a v jednom 

prípade NKI informovala o existencii dvojitého financovania. 

49. Popri legislatívnych opatreniach Komisia má tiež vnútornú riadiacu štruktúru pre 

zavedenú koordináciu. Zamestnanci Komisie skúmajú všetky programy EÚ pred ich prijatím 

prostredníctvom procesu konzultácií medzi útvarmi. V reakcii na nárast prisťahovalectva 

Komisia tiež zriadila v novembri 2015 medziútvarovú skupinu pre integráciu migrantov, ktorú 

tvoria zamestnanci rôznych generálnych riaditeľstiev Komisie. 

50. V rámci predchádzajúceho auditu sme zistili, že významné prekrývanie existovalo medzi 

Európskym fondom pre integráciu, predchodcom AMIF, a ESF71. V našej správe sme dospeli 

k záveru, že jednotnosť a dopĺňanie sa s ESF vo fáze koncepcie a implementácie neboli 

účinné. Okrem zvýšeného rizika dvojitého financovania prekrývanie spôsobuje dodatočné 

náklady (napr. náklady na zamestnancov) a potenciálna súčinnosť sa stráca.  

51. Podľa Komisie na minimalizovanie týchto rizík bol zmenený právny základ AMIF 

na súčasné programové obdobie 2014 – 2020. Okrem toho Komisia viedla politický dialóg 

s členskými štátmi a interne preskúmala programy pred ich prijatím. V roku 2015 Komisia 

tiež uverejnila dve oznámenia72, v ktorých objasnila rozdiely medzi fondmi a usmernila 

členské štáty, ako najlepšie dosiahnuť doplnkovosť a synergie. Komisia tiež usporiadala 

konferenciu a pracovné semináre73 a zriadila siete74 s vnútroštátnymi orgánmi, aby 
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vysvetlila, ako využívať fondy. V januári 2018 Komisia uverejnila súbor nástrojov o využívaní 

fondov EÚ75. Okrem toho, v rámci procesu preskúmania AMIF v polovici trvania Komisia 

požiadala členské štáty76, aby zhodnotili doplnkovosť AMIF s ostatnými relevantnými fondmi 

EÚ. Rada vo svojich záveroch o politike súdržnosti po roku 202077 však požiadala Komisiu, 

aby „v záujme posilnenia synergií medzi nimi a v rámci prípravy na obdobie po roku 2020 

vykonala dôkladnú analýzu komplementárnosti a prekrývania medzi nástrojmi EÚ“, 

zdôrazniac, že všetky rozpočtové nástroje EÚ by sa mali navzájom dopĺňať. 

Členské štáty zodpovedajú za zavedenie účinných koordinačných mechanizmov 

52. Členské štáty zodpovedajú za rozhodovanie o tom, ktoré fondy sa použijú, pričom 

zabezpečujú ich využívanie koherentným spôsobom – využívajú priestor na synergie 

a zabraňujú dvojitému financovaniu. V našom prieskume 23 členských štátov78 uviedlo, že 

majú orgán, ktorý koordinuje rôzne organizácie zodpovedné za integráciu migrantov. 

V správach NKI, ktoré sme preskúmali, sa však zistili nedostatky koordinačných mechanizmov 

ôsmich z týchto 23 členských štátov. Okrem toho, len tri členské štáty uviedli, že vydali 

usmernenia ku koordinácii. To poukazuje na riziko straty synergie a doplnkovosti dokonca 

aj v prípadoch, keď existuje koordinačný orgán. 

53. Potreba silnej štátnej vedúcej úlohy je obzvlášť dôležitá vzhľadom na viacúrovňovú 

štruktúru riadenia, ktorú si vyžadujú fondy, ktoré možno použiť na integráciu, a do ktorej sú 

zapojené rôzne orgány s rôznymi zodpovednosťami Vypočítali sme, že existuje viac než 400 

rôznych organizácií zapojených do riadenia opatrení financovaných z fondov EÚ 

na integráciu migrantov v programovom období 2014 – 2020 a ďalších 500 orgánov len 

v politike súdržnosti na čerpanie týchto fondov (ESF/ YEI, EFRR a KF)79. V predchádzajúcich 

správach EDA80 a štúdiách Komisie81 bolo uvedené, že koncepcia a mechanizmy 

poskytovania EŠIF sú zložité. S cieľom zjednodušiť pravidlá platné pre EŠIF Komisia navrhla 

revíziu nariadení o fondoch v rámci preskúmania viacročného finančného rámca na obdobie 

2014 – 2020 v polovici trvania. V novembri 2017 Rada vyzvala Komisiu, aby zjednodušila 

politiku súdržnosti a EŠIF po roku 202077. 

54. Na vnútroštátnej úrovni je potrebná koordinácia nielen medzi organizáciami, ktoré sa 

zaoberajú rôznymi fondmi (vrátane vnútroštátnych fondov), ale aj medzi rôznymi úrovňami 
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vykonávania (od vnútroštátnych orgánov na vnútroštátnej / regionálnej úrovni po 

sprostredkovateľské orgány na samosprávnej / miestnej úrovni). Z analýzy vykonanej v rámci 

Mestskej agendy (pozri bod 45) vyplýva, že mestá vo všeobecnosti nedokážu posúdiť 

financovanie integrácie, alebo k nemu majú obmedzený prístup, pretože v rámci EŠIF alebo 

AMIF sa finančné prostriedky sprostredkúvajú prostredníctvom vnútroštátnych alebo 

regionálnych orgánov82. Ťažkosti s prístupom k finančným prostriedkom na integráciu 

migrantov tiež uviedli NKI (sedem správ za šesť členských štátov). Ďalšie organizácie, 

s ktorými sme uskutočnili rozhovory, uviedli, že distribúcia finančných prostriedkov 

od vnútroštátnych / regionálnych orgánov k príjemcom nie je vždy veľmi transparentná. 

Na toto poukázalo aj šesť NKI v siedmich správach.  

Výzva 7: Účinná koordinácia financovania na úrovni EÚ a vnútroštátnej úrovni 
Bez účinnej koordinácie na úrovni EÚ a vnútroštátnej úrovni existuje riziko, že zložité 
mechanizmy financovania môžu viesť k neefektívnemu vykonávaniu politík (menšia 
doplnkovosť, menej synergie, ťažkosti s prístupom k finančným prostriedkom, riziko 
dvojitého financovania). 

ZÁVEREČNÉ POZNÁMKY 

55. Integrácia je „dynamický, dlhodobý a priebežný obojsmerný proces, do ktorého sú 

zapojení migranti aj prijímajúca spoločnosť. Integrácia migrantov do ich nových spoločností 

v EÚ nie je jednoduchá, obzvlášť vzhľadom na výrazný nárast migrantov v poslednom 

desaťročí. Je to však úloha, ktorú sa Únia zaviazala riešiť, a účinná integrácia má niekoľko 

potenciálnych hospodárskych, spoločenských a daňových prínosov pre krajinu, v ktorej sa 

migranti usídlili (pozri bod 6). 

56. V tomto dokumente sme uviedli hlavné záležitosti týkajúce sa integrácie migrantov 

a zdôraznili sme sedem výziev: 

- Skrátenie oneskorení pri začiatku procesu integrácie 

- Zabezpečenie rovnakých práv a nediskriminácie 

- Dôkladné a ucelené posúdenie potrieb a financovania 

- Záväzok členských štátov vykonávať akčný plán 

- Podporovanie všetkých migrantov vo všetkých relevantných oblastiach politiky  
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- Účinné monitorovanie výsledkov integrácie na meranie pokroku a v prípade potreby 

prispôsobenie politík 

- Účinná koordinácia financovania na úrovni EÚ a vnútroštátnej úrovni 

57. Riešenie týchto výziev si bude vyžadovať účinné, koordinované úsilie všetkých 

zapojených strán: inštitúcií EÚ, vnútroštátnych, regionálnych a miestnych správnych 

orgánov, ako aj ďalších agentúr a dobrovoľníckych organizácií. Je potrebné, aby tieto činnosti 

naplnili význam slov v článku 2 Zmluvy o Európskej únii, v ktorom sa uvádza, že „Únia je 

založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti … 

a rešpektovania ľudských práv“. 

Tento informačný dokument prijala komora II, ktorej predsedá Iliana IVANOVA, členka Dvora 

audítorov, v Luxemburgu na svojom zasadnutí dňa 25. apríla 2018. 

 Za Dvor audítorov 

 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 

 predseda 
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Príloha I 

Glosár 

Terminológia súvisiaca s migráciou: migranti, utečenci a žiadatelia o azyl nie sú to isté 

Pojmy migrant, utečenec a žiadateľ o azyl nie sú synonymá. Pochopenie rozdielov je prvým 
krokom k porozumeniu rámca EÚ pre integráciu. Viac informácií o terminológii súvisiacej 
s migráciou nájdete v glosári Európskej migračnej siete (EMS)83. 

• Žiadateľ o azyl je migrant, ktorý žiada o ochranu na základe Ženevského dohovoru z roku 
195184 (medzinárodná ochrana) alebo vnútroštátneho zákona o utečencoch (vnútroštátna 
ochrana). 

• Osoba s humanitárnou ochranou je migrant, ktorému bola poskytnutá ochrana 
na základe vnútroštátnych právnych predpisov. Podľa EMS je humanitárna ochrana 
„forma ochrany, ktorá nie je harmonizovaná na úrovni EÚ, ktorá sa v súčasnosti zvyčajne 
nahrádza doplnkovou ochranou s výnimkou niektorých členských štátov“. 

• Osoba s doplnkovou ochranou je migrant, ktorý nie je oprávnený ako utečenec v prísnom 
zmysle Ženevského dohovoru (t. j. neexistuje „opodstatnená obava z prenasledovania“), 
ale vzhľadom ku ktorej boli preukázané podstatné dôvody domnievať sa, že príslušná 
osoba by v prípade, keď by bola vrátená do svojej krajiny pôvodu, alebo v prípade osoby 
bez štátneho občianstva do krajiny svojho doterajšieho pobytu, čelila reálnemu riziku 
utrpenia vážneho bezprávia (napríklad poprava, mučenie, konflikt alebo závažné 
porušenie ľudských práv). 

• Osoba s neoprávneným pobytom je migrant, ktorý nespĺňa alebo už nespĺňa podmienky 
stanovené v Kódexe schengenských hraníc alebo iné podmienky vstupu, pobytu alebo 
bydliska v členskom štáte. 

• Migrant z územia mimo EÚ – pozri štátny príslušník tretej krajiny. 

• Utečenec je osoba, ktorá bola uznaná za osobu, ktorá potrebuje medzinárodnú ochranu. 
V kontexte EÚ migrant, ktorý kvôli oprávnenej obave pred prenasledovaním z rasových, 
náboženských dôvodov, dôvodov štátnej príslušnosti, príslušnosti k určitej sociálnej 
skupine alebo zastávania určitého politického názoru sa nachádza mimo štátu svojho 
doterajšieho pobytu a nemôže prijať alebo v dôsledku uvedených obáv odmieta ochranu 
tejto krajiny, a na ktorú sa neuplatňuje článok 12 (Vylúčenie) smernice 2011/95/EÚ 
(smernica o oprávnení na medzinárodnú ochranu). 

• Premiestnenie je presun osoby s medzinárodnou ochranou (alebo žiadajúcej 
o medzinárodnú ochranu) z členského štátu EÚ, ktorý jej poskytol ochranu (alebo je 
zodpovedný za preskúmanie jej žiadosti) do iného členského štátu, kde jej bude 
poskytnutá podobná ochrana (kde bude preskúmaná jej žiadosť). 

• Presídlenie v kontexte EÚ znamená presun migranta z tretej krajiny do členského štátu, 
v ktorom sa im povolí pobyt na základe postavenia utečenca alebo postavenia, ktoré 
poskytuje rovnaké práva a výhody na základe vnútroštátneho práva a práva EÚ ako 
postavenie utečenca. 
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• Osoba bez štátnej príslušnosti je osoba, ktorú na základe svojich právnych predpisov 
nepovažuje za štátneho príslušníka žiadny štát. V kontexte tohto informačného 
dokumentu sú zaradení ako štátni príslušníci tretej krajiny. 

• Štátny príslušník tretej krajiny je osoba, ktorá nie je občanom Únie v zmysle článku 20 
ods. 1 ZFEÚ, t. j. nemá štátnu príslušnosť členského štátu (vrátane osôb bez štátnej 
príslušnosti). V kontexte tohto informačného dokumentu sú štátni príslušníci tretej krajiny 
„migranti s pôvodom mimo EÚ“. 

Sú preto rôzne kategórie migrantov okrem utečencov. Osoba žiadajúca o ochranu sa zjavne 
líši od iných kategórií migrantov, ktorí migrujú na účely zamestnania, zlúčenia rodiny, štúdia 
alebo výskumu. 

Ďalšia užitočná terminológia na základe Eurostatu85: 

• Konečné rozhodnutie o žiadosti o azyl znamená rozhodnutie prijaté na záver konania 
o azyle na základe odvolania predloženého žiadateľom o azyl, ktoré bolo zamietnuté 
v predchádzajúcej fáze konania. 

• Rozhodnutie v prvom stupni o žiadosti o azyl znamená rozhodnutie prijaté zodpovedným 
orgánom v prvom stupni konania o azyle v prijímajúcej krajine. Môže byť buď kladné (azyl 
poskytnutý) alebo záporné (žiadosť zamietnutá). V prípade záporného rozhodnutia majú 
žiadatelia o azyl právo odvolať sa. 

• Žiadateľ, ktorý požiadal o azyl po prvýkrát je osoba, ktorá predložila žiadosť 
o medzinárodnú ochranu po prvýkrát v danom členskom štáte počas referenčného 
obdobia bez ohľadu na skutočnosť, že sa zistí, že podala žiadosť v inom členskom štáte. 

• Povolenie na pobyt je každé povolenie platné aspoň tri mesiace vydané orgánmi 
členského štátu EÚ, ktoré umožňuje migrantovi oprávnený pobyt na jeho území.  

Ďalšia terminológia 

• Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) zabezpečuje účinné riadenie migračných 
tokov a zavádzanie, posilňovanie a rozvoj spoločného prístupu Únie k azylu a migrácii. 

• Politika súdržnosti: politika súdržnosti je jednou z najväčších oblastí politiky, ktoré sa 
hradia z rozpočtu EÚ. Jej cieľom je znižovať rozdiely v oblasti rozvoja medzi rozličnými 
regiónmi, reštrukturalizovať upadajúce priemyselné oblasti, diverzifikovať vidiecke oblasti 
a podporovať cezhraničnú, nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu. Finančné 
prostriedky na politiku súdržnosti pochádzajú z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(EFRR), Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Kohézneho fondu (KF). 

• Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV): EPFRV je finančným 
príspevkom EÚ na programy rozvoja vidieka, ktorého cieľom je zlepšiť 
konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, zabezpečiť udržateľné riadenie prírodných 
zdrojov a opatrení v oblasti klímy a dosiahnuť vyvážený územný rozvoj vidieckych 
hospodárstiev a komunít, vrátane vytvárania a udržiavania pracovných miest. 
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• Európska integračná sieť (EIS) podporuje spoluprácu s vnútroštátnymi, miestnymi 
a regionálnymi subjektmi a ďalšími sieťami na úrovni EÚ v oblastiach týkajúcich sa 
integrácie migrantov. Je jedným z opatrení „akčného plánu pre integráciu“, ktorý 
vykonáva Komisia, a nahrádza sieť národných kontaktných miest pre integráciu. 

• Cieľom Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF) je pomáhať rybárom pri 
prechode na udržateľný rybolov a pobrežným komunitám pri diverzifikácii ich 
hospodárstiev. 

• Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR): Európsky fond regionálneho rozvoja sa 
zameriava na posilnenie hospodárskej a sociálnej súdržnosti v rámci Európskej únie 
prostredníctvom vyrovnávania hlavných regionálnych rozdielov, a to formou finančnej 
podpory na budovanie infraštruktúr a produktívnych investícií do vytvárania pracovných 
miest, najmä v podnikoch. 

• Európsky sociálny fond (ESF): Cieľom Európskeho sociálneho fondu je podporovať vysokú 
mieru zamestnanosti a zvyšovanie kvality pracovných miest, podporovať vysokú úroveň 
vzdelávania a odbornej prípravy pre všetkých, bojovať proti chudobe a podporovať 
sociálne začlenenie, čím prispieva k posilneniu hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti v Európskej únii. 

• Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF): Viac než polovica finančných 
prostriedkov EÚ sa poskytuje prostredníctvom piatich európskych štrukturálnych 
a investičných fondov. Spoločne ich riadi Európska komisia a členské štáty EÚ. Medzi tieto 
fondy patria: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF), 
Kohézny fond (KF), Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) 
a Európsky námorný a rybársky fond (ENRF). 

• Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) prispieva k zmierneniu 
najhorších foriem chudoby tým, že poskytuje nefinančnú pomoc najodkázanejším osobám 
prostredníctvom potravinovej alebo základnej materiálnej pomoci, a činnosťami 
sociálneho začlenenia, ktorých cieľom je sociálna integrácia najodkázanejších osôb. 

• Integrácia / začlenenie: Integrácia je podľa Spoločných základných zásad politiky 
integrácie prisťahovalcov „dynamický, dlhodobý a priebežný obojsmerný proces 
vzájomného prispôsobovania sa všetkými prisťahovalcami a obyvateľmi členských štátov“. 
Integrácia a začlenenie sa často používajú ako synonymá: integrácia sa vo všeobecnosti 
používa v kontexte opatrení zameraných na skutočné uplatňovanie základných práv alebo 
hodnôt (ako sú opísané v článku 2 ZFEÚ), zatiaľ čo na začlenenie sa častejšie odkazuje 
v kontexte spoločensko-ekonomických opatrení. 

• Najvyššie kontrolné inštitúcie (NKI): vnútroštátne orgány zodpovedné za audit štátnych 
príjmov a výdavkov. V každom členskom štáte EÚ existuje jedna NKI, pričom najvyššou 
NKI EÚ je Európsky dvor audítorov. 

• ZFEÚ: Zmluva o fungovaní Európskej únie 

• Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI) YEI má za cieľ poskytovať 
finančnú podporu regiónom s mierou nezamestnanosti mladých ľudí nad 25 %. 
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Príloha II 

Počet migrantov v členských štátoch a ich percentuálny podiel na obyvateľstve (2017) 

 

 
Zdroj: EDA na základe údajov Eurostatu z marca 2018. 
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Príloha III 

Prieskum o integrácii migrantov 

Odpovede na náš prieskum sme dostali od 18. októbra do 20. decembra 2017. Odpovedali 
všetci členovia Európskej integračnej siete a dostali sme 32 odpovedí: štyri z Belgicka (región 
Brusel, nemecky hovoriaca komunita, flámsky región a valónsky región), jednu od všetkých 
ostatných 27 členských štátov a jednu z Nórska. 

Nižšie je uvedený počet odpovedí na každú otázku. Nie všetci členovia EIS odpovedali 
na všetky otázky. Číselné údaje predstavujú počet členov EIS, ktorí odpovedali na konkrétnu 
otázku v dotazníku; nezodpovedajú počtu členských štátov. 
Otázka 1 – Meno a kontaktné údaje osoby, ktorá vypĺňa dotazník 

Otázka 2 – Aké sú cieľové skupiny Vašej integračnej politiky? 

 Označte, ak sa 
hodí Označte, ak existuje osobitný dôraz4 

Osoba, ktorá žiada ochranu alebo ktorej bola poskytnutá ochrana 
Utečenci 29 20 
Osoby s doplnkovou ochranou 27 17 
Osoby s humanitárnou ochranou 21 12 
Žiadatelia o azyl 20 6 
Iní migranti 
Rodinní príslušníci 26 5 
Vysokokvalifikovaní pracovníci 16 4 
Výskumní pracovníci 15 4 
Študenti 18 5 
Iní zamestnanci 20 3 
Osoby bez štátnej príslušnosti 19 4 
Deti migrantov1 25 11 
Migrantky 23 7 
Mladí migranti 26 6 
Migranti usadení vo vidieckych oblastiach 20 3 
Noví migranti2 s povolením na pobyt 23 8 
Štátni príslušníci narodení v zahraničí3 14 5 
Občania EÚ3 14 4 

Poznámky: 1 T. j. maloleté osoby migrantov so sprievodom alebo bez sprievodu. 2 Menej než jeden rok 
oprávneného pobytu v hostiteľskej krajine. 3 Nepovažujú sa za migrantov s pôvodom mimo EÚ. 4 Označte, ak sú 
na skupinu zamerané konkrétne činnosti alebo významná časť financovania. 
 

Otázka 3 – Ako nasledujúce faktory prispievajú k účinnosti integrácie migrantov?1 
 Negatívne Pozitívne Bez vplyvu 
Hospodárska a politická situácia 
Hospodárska situácia (miera zamestnanosti, demografické zmeny atď.) 11 22 3 
Politická situácia 8 23 3 
Financovanie integrácie 
Dostupnosť a jednoduchý prístup k finančným prostriedkom EÚ 1 28 0 
Dostupnosť a jednoduchý prístup k vnútroštátnym / regionálnym a / 
alebo miestnym finančným prostriedkom 2 26 3 

Politika integrácie 
Existuje integračná politika na vnútroštátnej / regionálnej alebo 
miestnej úrovni 0 30 1 

Kvalita navrhovanej politiky na vnútroštátnej / regionálnej alebo 
miestnej úrovni 0 27 2 

Uplatňovanie hľadiska integračnej politiky do iných relevantných politík 0 27 3 
Úloha MVO a iných zainteresovaných subjektov 0 31 0 
Koordinácia medzi jednotlivými úrovňami správy 0 28 2 
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Inštitucionálne subjekty pre integráciu migrantov 0 24 3 
Monitorovanie politiky 0 24 5 
Právne predpisy a nástroje politiky EÚ 2 26 4 
Prístup k integrácii 
Opatrenia krajiny na boj proti diskriminácii 2 28 1 
Postoj prijímajúceho obyvateľstva 62 19 3 
Postoj migrantov 1 21 5 
Podpora povedomia o výhodách integrácie 0 24 4 
Zákonné práva štátnych príslušníkov tretích krajín 
Prístup na trh práce 1 29 0 
Prístup k zlúčeniu rodiny 1 27 1 
Prístup k občianstvu / dlhodobému pobytu 0 26 3 
Prístup k sociálnym a zdravotným službám 2 29 0 
Prístup k bývaniu 3 24 2 
Prístup k vzdelávaniu 0 28 1 
Zručnosti – vzdelanie 
Znalosť jazyka hostiteľskej spoločnosti štátnymi príslušníkmi tretích 
krajín 4 26 2 

Postupy uznávania kvalifikácií 4 26 1 
Dosiahnutý stupeň vzdelania migrantov 4 18 8 

Poznámka: 1 V niektorých prípadoch respondenti určili viac než jeden typ vplyvu na daný faktor. Celkový počet 
odpovedí za každý faktor môže byť preto vyšší než celkový počet respondentov. 2 Dvaja respondenti určili 
postoj prijímajúceho obyvateľstva ako faktor s pozitívnym aj negatívnym vplyvom. 

Otázka 4 – Viedla nedávna migračná výzva EÚ (od roku 2014) Vašu krajinu k zmene niektorého aspektu 
uplatňovania integračnej politiky? 
 Označte, ak sa hodí 
Boli vypracované národné a/alebo regionálne a/alebo miestne stratégie / akčné plány 22 
Zmena rozdelenia finančných prostriedkov na integráciu migrantov 22 
Bol vytvorený nový subjekt na riešenie osobitného aspektu tejto politiky alebo 
existujúci subjekt získal viac funkcií 

17 

Potreby migrantov boli opätovne posúdené 14 
Zameranie sa presunulo na ďalšiu cieľovú skupinu (napr. utečenci, mladí migranti 
atď.)  

16 

Boli vypracované dodatočné opatrenia 15 
Bolo vypracovaných viac ukazovateľov 7 
Iné (uveďte prosím) 3 

 

Otázka 5 – Existujú štúdie / dôkazy o účinkoch integračnej politiky Vašej krajiny v integrácii migrantov? 
Áno – 22 Nie – 9 

 

Otázka 6 – Ktoré fondy používa Vaša krajina na vykonávanie opatrení na integráciu migrantov? 
Fond EÚ 
AMIF Fond pre azyl, migráciu a integráciu 30 
Fondy SOLID Všeobecný program o solidarite a riadení migračných tokov, ktorý tvoria štyri 

fondy (Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, Európsky 
fond pre utečencov (EFU), Fond pre vonkajšie hranice, Európsky fond pre návrat) 

23 

EPFRV Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 3 
ENRF Európsky námorný a rybársky fond 0 
ESF Európsky sociálny fond 23 
EFRR Európsky fond regionálneho rozvoja 5 
FEAD Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby 4 
EaSI Program EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie 1 
Horizont 2020 Rámcový program EÚ pre výskum a inováciu 1 
YEI Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí 1 
ERASMUS+ Európsky program pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport 6 
COSME Konkurencieschopnosť podnikov a malých a stredných podnikov 0 
Program Európa pre občanov 0 
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Program Práva, rovnosť a občianstvo 0 
Program Spravodlivosť 0 
 
Vnútroštátne finančné prostriedky 24 

 
Otázka 7 – Sú známe počty migrantov, ktorí získali podporu, a zodpovedajúce financovanie (záväzky) 
z finančných prostriedkov EÚ a členských štátov? 
Áno – 6 Čiastočne – 20 Nie – 5 

 
Otázka 8 – Sú počty migrantov, ktorí získali podporu, a príslušné finančné prostriedky EÚ a členských krajín 
rozdelené podľa skupín migrantov (napr. pracovníci, utečenci, rodinní príslušníci atď.)? 

Fondy EÚ Áno, v prípade všetkých fondov Áno, v prípade niektorých 
fondov Nie 

1 10 18 
Vnútroštátne 
finančné 
prostriedky 

Áno, v prípade všetkých fondov Áno, v prípade niektorých 
fondov Nie 

2 5 16 
 

Otázka 9 – Existuje koordinačný orgán medzi jednotlivými subjektmi zodpovednými za vykonávanie opatrení 
súvisiacich s integráciou migrantov? 
Áno – 26 Nie – 5 

 
Otázka 10 – Podporujú jednotlivé fondy EÚ pri vykonávaní opatrení vo Vašej krajine rovnaký typ pomoci pre 
rovnakú cieľovú skupinu? 
Áno – 2 Čiastočne – 8 Nie – 19  

 
Otázka 11 – Poskytnite celkový počet a príslušný prehľad subjektov zodpovedných za vykonávanie 
a monitorovanie opatrení súvisiacich s integráciou migrantov. 
Poznámka: Rôzne prístupy boli uplatnené pri odpovedaní na túto otázku. Výsledky preto nie sú 
zmysluplné, a tak nie sú uvedené. Spolu 

Využívanie vnútroštátnych finančných prostriedkov  
(útvary) ministerstiev  
Iné (uveďte prosím)  
Iné (uveďte prosím)  
Využívanie fondov EÚ  
Riadiace orgány  
Sprostredkovateľské orgány  
Zodpovedné orgány  
Delegované orgány  
Iné (uveďte prosím)  
Iné (uveďte prosím)  
SPOLU  

 
Otázka 12 – Používa Vaša krajina zaragozské ukazovatele?  

 Používajú sa všetky 
ukazovatele 

Ukazovatele sa čiastočne 
používajú 

Ukazovatele sa 
nepoužívajú 

Zamestnanosť 1 13 16 
Vzdelávanie 1 14 15 
Sociálne začlenenie 3 11 16 
Aktívne občianstvo 2 11 17 

 
Otázka 13 – Používa Vaša krajina iné ukazovatele na monitorovanie vývoja svojej integračnej politiky? 
Áno – 16 Nie – 15  

 
Otázka 14 – Má Váš členský štát nejaké pravidlá, ktoré obmedzujú zber údajov podľa skupín migrantov? 

Áno – 10 Nie – 20 
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Otázka 15 – Uveďte dva príklady projektov financovaných EÚ, ktoré boli vykonávané vo Vašej krajine a mali 
podstatný význam pre integráciu migrantov (pre dve rozličné oblasti integrácie a programové obdobie 2014 – 
2020). 
 

Otázka 16 – Myslíte si, že podpora Európskej komisie týkajúca sa vypracovania a vykonávania integračnej 
politiky vo Vašej krajine bola relevantná? 

Relevantná – 19 Čiastočne alebo nie 
úplne relevantná – 8 Nerelevantná – 0 Nebola poskytnutá žiadna podpora 

– 2 
 
Otázka 17 – Ktorý aspekt podpory Komisie je považovaný za najhodnotnejší? 
 
Otázka 18 – Ako by sa mohla zlepšiť podpora Komisie? 
 

Otázka 19 – Nazdáva sa Vaša krajina, že právomoc EÚ v oblasti integrácie migrantov by sa mala zvýšiť? 
Poznámka: čísla predstavujú počet odpovedí na každú kategóriu 
Áno – 9  Nie – 20  

 
 
Príloha k prieskumu – Označte oblasti integrácie, v ktorých sa vykonávajú opatrenia na integráciu migrantov 
v programovom období 2014 – 2020. 
 

Fond EÚ Integračné opatrenia Označte, 
ak sa hodí Fond EÚ Integračné opatrenia Označte, ak 

sa hodí 

AMIF 

Zamestnanosť 12 

FEAD 

Zamestnanosť 0 
Vzdelávanie 24 Vzdelávanie 0 
Odborné vzdelávanie 11 Odborné vzdelávanie 0 
Bývanie 16 Bývanie 0 
Zdravotníctvo 16 Zdravotníctvo 0 
Sociálne začlenenie 26 Sociálne začlenenie 4 

ESF/ 
YEI  

Zamestnanosť 15 

EFRR 

Zamestnanosť 0 
Vzdelávanie 8 Vzdelávanie 0 
Odborné vzdelávanie 13 Odborné vzdelávanie 2 
Bývanie 2 Bývanie 2 
Zdravotníctvo 2 Zdravotníctvo 3 
Sociálne začlenenie 14 Sociálne začlenenie 3 

EPFRV 

Zamestnanosť 0 

ENRF 

Zamestnanosť 0 
Vzdelávanie 0 Vzdelávanie 0 
Odborné vzdelávanie 0 Odborné vzdelávanie 0 
Bývanie 0 Bývanie 0 
Zdravotníctvo 0 Zdravotníctvo 0 
Sociálne začlenenie 2 Sociálne začlenenie 0 
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Príloha IV 

Časová os rámca EÚ pre integráciu migrantov 

 

Zdroj: EDA. 

2009

Začiatok Európskeho fondu pre integráciu na roky 2007 – 2013 
Podporuje členské štáty a občiansku spoločnosť pri vypracúvaní, vykonávaní monitorovaní a hodnotení 
integračných politík a opatrení, ako aj výmenu informácií o integračných záležitostiach

2. vydanie príručky o integrácii

2007

2005

Zvýšenie migračných tokov

Program 
z Tampere

1999 – 2004
Vyzýva sa v ňom 

na spoločnú migračnú 
politiku, ktorá by 

zahŕňala dynamickejšie 
politiky integrácie 

migrantov 
s oprávneným 
pobytom v EÚ

Vytvorenie národných kontaktných miest pre integráciu 
Sieť vládnych odborníkov zameraná na podporu výmeny osvedčených postupov a posilnenie koordinácie 
vnútroštátnych integračných politík

Program 
z Hague 2005 –

2009 
Stanovuje sa v ňom 
desať priorít, ktoré 

zdôrazňujú dôležitosť 
hodnotenia 

integračných politík 
a prijímania 

holistického prístupu 
k uľahčovaniu 

a podporovaniu 
interakcie od miestnej 

úrovne k úrovni EÚ

Program 
zo Štokholmu 
2010 – 2014 

Výzva sa v ňom 
na ďalšie 

napredovanie 
v hodnotení 

a monitorovaní 
základných 

ukazovateľov

2003

Spoločné základné zásady politiky integrácie migrantov
Nezáväzná príručka, na základe ktorej členské štáty môžu posudzovať svoje vlastné úsilie

1. vydanie príručky o integrácii
Ponaučenia a osvedčené postupy získané zo skúseností tvorcov a vykonávateľov politík

2004

Spoločný program pre integráciu 
Rámec pre integráciu migrantov v EÚ
Rámec vykonávania spoločných základných zásad

Lisabonská zmluva vstupuje do platnosti
Poskytuje explicitný právny základ pre iniciatívy EÚ a podporu činnosti členských štátov s cieľom 
presadzovať integráciu migrantov s oprávneným pobytom v EÚ

Vytvorenie Európskeho fóra pre integráciu
Platforma pre dialóg medzi organizáciami občianskej spoločnosti a európskymi inštitúciami

Iniciatív Rady Nástroje integrácie Fondy EÚ na  integráciu

Činnosť Komisie Zmluva
Vysvetl ivky

Spustenie európskej webovej stránky o integrácii
Vyhlásenie zo Zaragozy (a zaragozské ukazovatele)
Členské štáty sa dohodli na sledovaní súboru ukazovateľov na zlepšenie porovnateľnosti údajov, 
monitorovanie účinkov integračných politík a analýzu plánovania budúcich politík

2010

Európska agenda pre integráciu migrantov
Poskytuje prehľad iniciatív EÚ na podporu integrácie migrantov

3. vydanie príručky o integrácii

2011

Fond pre azyl, migráciu a integráciu na roky 2014 – 2020
Podporuje účinné riadenie migračných tokov a zavádzanie, posilňovanie a rozvoj spoločného prístupu Únie 
k azylu a prisťahovalectvu

Európske moduly integrácie migrantov
Idú o krok ďalej než „príručky“ poskytnutím referenčného rámca pre integráciu

2014

Európska migračná agenda
Stanovujú sa v nej okamžité opatrenia v oblasti migrácie v reakcii na poslednú migračnú vlnu

Akčný plán pre integráciu migrantov
Podporuje sa v ňom úsilie členských štátov vo vypracúvaní a posilňovaní ich integračných politík a opisujú 
sa konkrétne opatrenia, ktoré Komisia vykoná

Vytvorenie Európskeho fóra pre migráciu
Nahrádza Európske fórum pre integráciu 

2015

Závery o integrácii migrantov s oprávneným pobytom v EÚ
Európska rada oceňuje akčný plán integrácie vypracovaný Komisiou a vyzýva členské štáty, aby sa na ňom 
aktívne podieľali

2016

Strategické 
usmernenia 

na roky 
2015 – 2019 
v oblasti slobody, 

bezpečnosti 
a spravodlivosti

Zdôrazňuje sa v nich, že 
Únia podporuje úsilie 

členských štátov 
vykonávať aktívne 
integračné politiky
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Príloha V 

Platné smernice týkajúce sa migrácie relevantné z hľadiska integrácie migrantov 

Smernice v rámci politiky EÚ v oblasti legálnej migrácie 

Smernica Účel Stav 
Smernica Rady 
2003/109/ES 
z 25. novembra 2003 
zmenená smernicou 
2011/51/EÚ 

Osoby s dlhodobým pobytom – všetkým 
migrantom, ktorí sa zdržiavajú oprávnene v krajine 
EÚ aspoň päť rokov, možno udeliť postavenie 
„osoby s dlhodobým pobytom“. 

Verejná konzultácia 
o regulačnej vhodnosti 
(iniciatíva REFIT) ukončená 
18. septembra 2017. 
 
Poznámka: iniciatíva REFIT je 
proces, v rámci ktorého sa 
existujúce právne predpisy 
a opatrenia analyzujú 
s cieľom zabezpečiť, aby sa 
prínosmi zákonov EÚ 
vyrovnali aspoň náklady 
zainteresovaných strán, 
občanov a verejných orgánov 
a aby sa znížili regulačné 
náklady, ak je to možné bez 
ovplyvnenia cieľov politík 
sledovaných príslušnou 
iniciatívou. 

Smernica Rady 
2003/86/ES 
z 22. septembra 2003 

Zlúčenie rodiny – stanovujú sa v nej pravidlá 
a podmienky, na základe ktorých si môžu migranti 
s oprávneným pobytom v EÚ priviesť svoje 
manželky/manželov, neplnoleté deti a deti ich 
manželov/manželiek, ktoré nie sú občanmi EÚ, 
do členský štátu, v ktorom sa zdržiavajú. 

Smernica 2011/98/EÚ 
z 13. decembra 2011 

Jednotné povolenie – jednotný postup vybavovania 
žiadostí o jednotné povolenie na pobyt 
a zamestnanie na území členského štátu pre 
štátnych príslušníkov tretích krajín a spoločný súbor 
práv pracovníkov z tretích krajín s oprávneným 
pobytom v členskom štáte. 

Smernica 2014/66/EÚ 
z 15. mája 2014 

Zamestnanci presunutí v rámci podniku – 
podmienky vstupu a pobytu migrantov v rámci 
vnútropodnikového presunu. 

Smernica 2014/36/EÚ 
z 26. februára 2014 

Sezónni pracovníci – minimálne pravidlá prijatia 
migrantov s nízkymi kvalifikáciami. 

Smernica 2016/801/EÚ 
z 11. mája 2016 

Študenti a výskumní pracovníci – nové pravidlá 
vstupu a pobytu migrantov na účely štúdia, 
výskumu, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej 
služby a činnosti aupair. 

Smernica Rady 
2009/50/ES z 25. mája 
20091 

Modrá karta EÚ (reviduje sa) – podmienky vstupu 
a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín 
na účely vysokokvalifikovaného zamestnania. 

V marci 2018 bola v procese 
revízie: Návrh Komisie 
COM(2016) 378 

Smernice v rámci druhej fázy spoločného európskeho azylového systému (CEAS) 

Smernica 2013/32/EÚ 
z 26. júna 2013 
(prepracovaná) 

Revidované konanie o azyle – stanovujú sa v nej 
spoločné konania o poskytovaní a odnímaní 
medzinárodnej ochrany. 

V marci 2018 bola v procese 
revízie: Návrh Komisie 
COM(2016) 467 

Smernica 2013/33/EÚ 
z 26. júna 2013 
(prepracovaná) 

Revidované podmienky prijímania – stanovujú sa 
v nej normy pre prijímanie žiadateľov 
o medzinárodnú ochranu. 

V marci 2018 bola v procese 
revízie: Návrh Komisie 
COM(2016) 465 

Smernica 2011/95/EÚ 
z 13. decembra 2011 
(prepracovaná) 

Revidovaná smernica o oprávnení 
na medzinárodnú ochranu – o normách pre 
oprávnenie štátnych príslušníkov tretích krajín mať 
postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom 
postavení utečencov alebo osôb oprávnených 
na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej 
ochrany. 

V marci 2018 bola v procese 
revízie: Návrh Komisie 
COM(2016) 466 
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Smernica Rady 
2001/55/ES z 20. júla 2001 

Dočasná ochrana – minimálne štandardy 
na poskytovanie dočasnej ochrany v prípade 
hromadného prílevu vysídlených osôb a 
o opatreniach na podporu rovnováhy úsilia medzi 
členskými štátmi pri prijímaní takýchto osôb 
a znášaní z toho vyplývajúcich dôsledkov. 

Smernica zatiaľ nebola 
aktivovaná. Komisia vykonala 
hodnotenie v roku 2016. 

Poznámka: Dánsko neuplatňuje pravidlá EÚ týkajúce sa politík v oblasti migrácie, víz a azylu. Írsko 
a Spojené kráľovstvo rozhodujú o ich prijatí z prípadu na prípad. 
1 Tento návrh zahŕňa aj zmeny smernice Rady 2003/109/ES. 

Zdroj: EDA. 
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Príloha VI 
Podmienky integrácie v právnych predpisoch EÚ o migrácii 

  Povolenie na pobyt Prístup k zamestnaniu Prístup 
k vzdelávaniu 

Uznávanie 
kvalifikácií 

Prístup 
k sociálnemu 
zabezpečeniu 

Prístup k zdravotnej 
starostlivosti 

Právo na zlúčenie 
rodiny Voľný pohyb 

Žiadatelia o azyl 
Smernica 2013/33/EÚ Nie je v smernici 

Najneskôr do 9 mesiacov 
odo dňa podania žiadosti 
o medzinárodnú ochranu  

Pre neplnoletých: 
rovnako ako štátni 

príslušníci 
Nie je v smernici 

Aspoň pohotovostnú 
zdravotnú starostlivosť 

a nevyhnutnú liečbu 
chorôb a závažných 
duševných porúch 

Vylúčené smernicou 
2003/86 

V rámci 
hostiteľského ČŠ 
alebo v určenej 

oblasti 

Utečenci 
Smernica 2011/95/EÚ 

Min. 3 roky, 
obnoviteľné 

Len po udelení 
postavenia 

Rovnako ako štátni príslušníci Povolené 
Rovnako ako 

ostatní migranti 
s oprávneným 

pobytom 

Osoba, ktorej sa 
poskytla doplnková 
ochrana  
Smernica 2011/95/EÚ 

Aspoň 1 rok, 
obnoviteľné Rovnako ako štátni príslušníci 

Môže byť 
obmedzené 
na základné 

výhody 

Rovnako ako štátni 
príslušníci 

Vylúčené smernicou 
2003/86 

Rodinní príslušníci 
Smernica 2003/86/ES 1 rok, obnoviteľné 

Rovnako ako štátni 
príslušníci, ale ČŠ môže 

obmedziť prístup 

Rovnako ako štátni 
príslušníci Nie je v smernici Garant zabezpečí 

zdravotné poistenie Nevzťahuje sa Nie je v smernici 

Vysokokvalifikovaní 
pracovníci 
Smernica 2009/50/ES 

1 až 4 roky, 
obnoviteľné, ako 
stanoví ČŠ. Ak je 

pracovná zmluva < než 
2 roky: trvanie zmluvy 

+ 3 mesiace 

Prvé 2 roky obmedzené 
na činnosti, ktoré spĺňajú 

podmienky prijatia. 
Potom ČŠ môže udeliť 

rovnaké zaobchádzanie 
ako so štátnymi 

príslušníkmi 

Rovnako ako štátni príslušníci Povolené Povolené 

Sezónni pracovníci 
Smernica 2014/36/EÚ 

Od 5 do 9 mesiacov 
v akomkoľvek 12-
mesačnom období 

Obmedzený na konkrétnu 
pracovnú činnosť 

schválenú v povolení 

Rovnako ako štátni 
príslušníci, ale ČŠ ho 

môže obmedziť 

Rovnako ako 
štátni 

príslušníci 

Ako štátni 
príslušníci, ale 
ČŠ môže vyňať 
rodinné dávky 

a dávky 
v nezamestnano

sti 

Nie je v smernici Vylúčené článkom 3 
smernice 2003/86 Povolené 

Zamestnanec presunutý 
v rámci podniku 
Smernica 2014/66/EÚ 

Max. 3 roky pre 
riadiacich pracovníkov 
a odborníkov a 1 rok 

v prípade 
zamestnancov-

stážistov 

Obmedzený na konkrétnu 
pracovnú činnosť 

schválenú v povolení 
Nie je v smernici Rovnako ako štátni príslušníci Nie je v smernici 

2014/66/EÚ Povolené Povolené 

Ostatní migrujúci 
pracovníci 
Smernica 2011/98/EÚ 

Nie je v smernici Len na činnosť schválenú 
v povolení Rovnako ako štátni príslušníci 

Rovnako ako štátni 
príslušníci, ale ČŠ to 

môže obmedziť 
Povolené Povolené 
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  Povolenie na pobyt Prístup k zamestnaniu Prístup 
k vzdelávaniu 

Uznávanie 
kvalifikácií 

Prístup 
k sociálnemu 
zabezpečeniu 

Prístup k zdravotnej 
starostlivosti 

Právo na zlúčenie 
rodiny Voľný pohyb 

Osoby, ktoré 
prichádzajú na účely 
výskumu, štúdia, 
odborného vzdelávania, 
dobrovoľníckej služby, 
výmenných programov 
žiakov a činnosti aupair  
Smernica (EÚ) 2016/801 

Na obdobie činnosti. 
Môže byť predĺžené 

aspoň o ďalších 9 
mesiacov pre 
výskumných 
pracovníkov 
a študentov 

Povolený pre výskumných 
pracovníkov a študentov 

po ukončení výskumu 
alebo štúdia 

Rovnako ako štátni 
príslušníci. ČŠ ho 

môže obmedziť, ak 
nie je reciprocita 
s krajinou pôvodu 

migranta 

Rovnako ako 
štátni 

príslušníci 

Kompetencia 
členského štátu 

Potrebné zdravotné 
poistenie počas trvania 

pobytu 

Povolené pre 
výskumných 
pracovníkov 

Povolené 

Migranti s dlhodobým 
pobytom 
Smernica 2003/109/ES 

Aspoň 5 rokov a 
na základe žiadosti 

obnoviteľné 
Rovnako ako štátni príslušníci Povolené Povolené 

Zdroj: EDA na základe právnych predpisov EÚ v oblasti migrácie. 
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Príloha VII 

Prehľad oprávnených činností týkajúcich sa integrácie v rámci AMIF, ESIF a FEAD 

V tejto prílohe sa nachádza zhrnutie podobných činností v rámci rôznych fondov EÚ v rámci 
zdieľaného hospodárenia za každé opatrenie stanovené v nariadení o AMIF (článok 9 
nariadenia č. 516/2014) v súvislosti s integráciou migrantov. 

 Prioritné oblasti opatrení v rámci AMIF FEAD ESF EFRR EPFRV ENRF 

In
te

gr
ác

ia
 

Vypracovanie a rozvoj integračných stratégií 
vrátane analýzy potrieb, zlepšenia ukazovateľov 
integrácie a hodnotenia 

Nie Áno Nie Nie Nie 

Poskytovanie poradenstva a pomoci v oblastiach, 
ako sú ubytovanie, prostriedky živobytia, 
administratívne a právne poradenstvo, 
zdravotná, psychologická a sociálna starostlivosť, 
starostlivosť o deti a zlúčenie rodiny 

Áno1 Čiastočne Čiastočne5 

Áno 
(hlavne 
CLLD/ 

LEADER) 

Nie 

Akcie, ktoré migrantom pomáhajú zoznámiť sa 
s prijímajúcou spoločnosťou a akcie, ktoré im 
umožňujú prispôsobiť sa jej, informujú ich 
o právach a povinnostiach, umožňujú im podieľať 
sa na občianskom a kultúrnom živote a stotožniť 
sa s hodnotami zakotvenými v Charte základných 
práv Európskej únie 

Áno1 Áno4 Nie Nie Nie 

Opatrenia, ktoré sú zamerané na vzdelávanie 
a odbornú prípravu vrátane výučby jazyka, 
a prípravné akcie zamerané na uľahčenie prístupu 
na trh práce 

Nie Áno Čiastočne5 Áno Áno 

Akcie, ktoré majú podporovať sebestačnosť 
a umožniť migrantom postarať sa o seba Áno2 Áno4 Čiastočne6 Áno Čiastočne8 

Akcie, ktoré podporujú zmysluplný kontakt 
a konštruktívny dialóg medzi migrantmi 
a prijímajúcou spoločnosťou, a akcie s cieľom 
zvýšiť ich akceptáciu zo strany prijímajúcej 
spoločnosti 

Nie Áno Nie Áno Áno9 

Akcie, ktoré podporujú rovnosť prístupu 
a rovnosť výsledkov v súvislosti so stykom medzi 
migrantmi a verejnými a súkromnými službami 
vrátane prispôsobenia týchto služieb na účely 
styku s migrantmi 

Áno1 Áno Áno7 Áno Nie 

Budovanie kapacít prijímateľov Áno3 Áno Áno Nie Nie 
Poznámky: 
1 (OP II) s cieľom ich začlenenia do spoločnosti. 
2 (OP II) s cieľom ich začlenenia do spoločnosti (mimo aktívnych opatrení trhu práce). 
3 Pre partnerské organizácie. 
4 V prípade, že sú tieto opatrenia súčasťou integrovaného súboru opatrení na pomoc žiadateľom 

o azyl začleniť sa na trh práce. 
5 Keďže sa z EFRR môže investovať do výstavby / renovácie sociálnych infraštruktúr pre 

migrantov. 
6 Napríklad prostredníctvom podnikateľských start-upov, mikropodnikov, podpory samostatnej 

zárobkovej činnosti. 
7 Najmä investíciami do rozvoja infraštruktúry verejných služieb. 
8 Ak je podpora spojená so start-upom. 
9 V rámci miestneho rozvoja vedeného komunitou (s výnimkou infraštruktúry). 
Zdroj: Oznámenie Komisie „Synergie medzi AMIF a ostatnými finančnými nástrojmi EÚ v súvislosti 
s prijímaním a integráciou žiadateľov o azyl a iných migrantov“ a útvary Komisie. 
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KONCOVÉ POZNÁMKY 

1 Údaj z roku 2014. Eurostat, „Integrácia migrantov“, vydanie z roku 2017, na základe LFS ad hoc 
modulu z roku 2014; údaj nezahŕňa Dánsko, Írsko a Holandsko. 

2 Štatistika Eurostatu o povoleniach na pobyt z marca 2018. 
3 Pracovné dokumenty JRC o ekonomike a financiách, 2017/4, „Dlhodobé spoločenské, 

ekonomické a daňové vplyvy prisťahovalectva do EÚ: Úloha integračnej politiky“, Artis Kancs 
a Patrizio Lecca, 2017. 

4 „Spoločné základné zásady pre politiku integrácie prisťahovalcov EÚ“, závery Rady pre 
spravodlivosť a vnútorné veci z novembra 2004. 

5 EIS je združením zástupcov vnútroštátnych verejných orgánov zo všetkých 28 krajín EÚ a Islandu 
a Nórska. Podporuje spoluprácu s vnútroštátnymi, miestnymi a regionálnymi subjektmi a ďalšími 
sieťami na úrovni EÚ v oblastiach týkajúcich sa integrácie migrantov. Je jedným z opatrení 
„akčného plánu pre integráciu“, ktorý vykonáva Komisia a nahrádza sieť národných kontaktných 
miest pre integráciu. 

6 Dostali sme 32 odpovedí: štyri z Belgicka (región Brusel, nemecky hovoriaca komunita, flámsky 
región a valónsky región), jednu od všetkých ostatných 27 členských štátov a jednu z Nórska. 

7 NKI poskytli 78 správ, ale 34 z nich sa týkalo aspektov integrácie mimo nášho rozsahu, napr. 
bezpečnosť a azyl alebo konkrétne aspekty miestneho finančného hospodárenia. 

8 Osobitná správa EDA č. 6/2017 „Reakcia EÚ na utečeneckú krízu: prístup založený 
na hotspotoch“. 

9 Osobitná správa EDA č. 22/2012 „Prispievajú Európsky fond pre integráciu a Európsky fond 
pre utečencov účinne k integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín?“ 

10 Výročná správa Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (Ú. v. EÚ 2016/C 
375/01) a výročná správa Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (Ú. v. 
EÚ C 322, 28.9.2017). 

11 EMS poskytuje informácie o migrácii a azyle s cieľom podporiť tvorbu politiky v týchto oblastiach 
v Európskej únii, https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-
do/networks/european_migration_network_en. 

12 Zmluva umožňuje EÚ ustanoviť opatrenia na povzbudzovanie a podporu činnosti členských 
štátov s cieľom presadzovať integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene 
zdržiavajú na ich územiach, pričom je vylúčená akákoľvek harmonizácia zákonov a iných 
právnych predpisov členských štátov. Článok 79 ods. 4 ZFEÚ (Ú. v. EÚ C 326, 26.10.2012, s. 47 – 
390). 

13 Ú. v. ES C 340, 10.11.1997, s. 1 – 144. 
14 Program z Tampere je päťročný program Európskej rady pre spravodlivosť a vnútorné veci 

na obdobie rokov 1999 – 2004 dohodnutý na zasadnutí Rady dňa 15. a 16. októbra 1999. 
15 Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. marca 2013 o integrácii migrantov, jej dôsledkoch pre 

trh práce a vonkajšom rozmere koordinácie sociálneho zabezpečenia. 
16 Závery Rady a zástupcov vlád členských štátov o integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín, 

ktorí sa oprávnene zdržiavajú v EÚ z 5. a 6. júna 2014. 
17 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 

výboru a Výboru regiónov „Európska agenda v oblasti integrácie štátnych príslušníkov tretích 

                                                      

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


 2 

 

                                                                                                                                                                      
krajín“, COM(2011) 455 final, a pracovný dokument útvarov Komisie „Iniciatívy EÚ na podporu 
integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín“, SEC(2011) 957 final, oba z 20.7.2011. 

18 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov „Akčný plán pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín“, 
7.6.2016, COM(2016) 377 final. 

19 Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť, „Príručka o integrácii pre 
tvorcov politík a odborníkov“. Dostupné sú tri vydania: november 2004, máj 2007 a apríl 2010. 

20 https://ec.europa.eu/migrant-integration/home. 
21 Dánsko neuplatňuje pravidlá EÚ týkajúce sa politík v oblasti migrácie, víz a azylu. Írsko a Spojené 

kráľovstvo rozhodujú o ich prijatí či neprijatí z prípadu na prípad. 
22 Pozri napríklad nasledujúce štúdie Európskej migračnej siete: „Zlúčenie rodín štátnych 

príslušníkov tretích krajín v EÚ a Nórsku: vnútroštátne postupy“, apríl 2017, „Integrácia osôb, 
ktorým bola poskytnutá medzinárodná / humanitárna ochrana, na trhu práce: politiky 
a osvedčené postupy“, júl 2016, „Prístup migrantov k sociálnemu zabezpečeniu a zdravotnej 
starostlivosti: politiky a postupy“, júl 2014; „Komparatívna štúdia zákonov 27 členských štátov 
EÚ o legálnej imigrácii“, Európsky parlament a IOM, 2009; a správa skupiny pre migračnú 
politiku „Strategický vývoj politík integrácie migrantov v Európe“, Huddleston et all, 2016. 

23 Pozri návrh Komisie smernice, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov 
o medzinárodnú ochranu – COM(2016) 465 final z 13.7.2016 a informačný dokument 
Parlamentu „Sekundárny pohyb žiadateľov o azyl v azylovom systéme EÚ“ z októbra 2017. 

24 Výročná správa o činnostiach centrálneho systému Eurodac za rok 2016 vrátane jeho 
technického fungovania a bezpečnosti podľa článku 40 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 603/2013, 
máj 2017. 

25 Pozri napríklad i) oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov „Akčný plán pre integráciu štátnych 
príslušníkov tretích krajín“, COM(2016) 377 final zo 7.6.2016, a ii) správu OECD „Zabezpečiť 
fungovanie integrácie: utečenci a ďalšie osoby, ktoré potrebujú ochranu (Making Integration 
Work: Refugees and others in need of protection), 2016. 

26 Hotspot bol vymedzený ako oblasť na vonkajších hraniciach EÚ, ktorá čelí neúmernému 
migračnému tlaku. Pozri osobitnú správu EDA č. 6/2017 „Reakcia EÚ na utečeneckú krízu: 
prístup založený na hotspotoch“. 

27 Potreba zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie so štátnymi príslušníkmi tretích krajín je uvedená 
v dokumente „Spoločný program pre zahrnutie“, COM(2005) 389 final z 1.9.2005; „Európska 
agenda v oblasti integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín“, COM(2011) 455 final z 20.7.2011 
a v záveroch z Tampere z roku 1999. 

28  Články 10 a 18 ZFEÚ. 
29 Konkrétne smernica Rady 2000/43/ES z 29.6.2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého 

zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, 
s. 22 – 26), a smernica Rady 2000/78/ES z 27.11.2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre 
rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní“ (Ú. v. EÚ L 303, s. 0016 – 0022). 

30 Pozri napríklad správy Komisie Parlamentu a Rade: 1) o uplatňovaní smernice 2003/109/ES 
o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú osobami s dlhodobým 
pobytom, COM(2011) 585 final z 29.9.2011; a 2) vykonávaní smernice 2009/50/ES 
o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely 
vysokokvalifikovaného zamestnania, COM(2014) 287 final z 22.5.2014. 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/home
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31  Európska migračná sieť, výročná správa o migrácii a azyle za rok 2016, 25. apríl 2017, konečná 

verzia (s. 56). 
32 Osobitný prieskum Eurobarometra č. 437, „Diskriminácia v EÚ v roku 2015 – zhrnutie“, 

október 2015, zrealizovaný TNS Opinion & Social na žiadosť Generálneho riaditeľstva pre 
spravodlivosť a spotrebiteľov (GR JUST) a koordinovaný Generálnym riaditeľstvom pre 
komunikáciu (GR COMM, útvar „Stratégia, korporátna komunikácia a Eurobarometer“). 

33 Štandardný Eurobarometer č. 87, „Verejná mienka v Európskej únii“, jar 2017, zrealizovaný TNS 
Opinion & Social na žiadosť Generálneho riaditeľstva pre komunikáciu. 

34 Správa Komisie Parlamentu a Rade o uplatňovaní smernice Rady 2000/43/ES a smernice Rady 
2000/78/ES, SWD(2014) 5 final, COM(2014) 2 final z 17.1.2014. 

35 Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. marca 2013 o integrácii migrantov, jej dôsledkoch pre 
trh práce a vonkajšom rozmere koordinácie sociálneho zabezpečenia. 

36 Jean-Claude Juncker, „Nový začiatok pre Európu: moja agenda pre zamestnanosť, rast, 
spravodlivosť a demokratickú zmenu“, Politické usmernenia pre budúcu Európsku komisiu, 
Úvodné vyhlásenie na otváracom zasadnutí Európskeho parlamentu“, „Smerom k novej politike 
v oblasti migrácie“, 15. júl 2014. 

37 Oznámenie Komisie z 13. mája 2015, Európska migračná agenda, COM(2015) 240 final. 
38 Pakt stability a rastu (PSR) je stanovený v článkoch 121, 126 a 136 ZFEÚ a protokole č. 12 

v prílohe k ZFEÚ. PSR sa vykonáva prostredníctvom sekundárnych právnych predpisov v podobe 
nariadenia (ES) č. 1466/97 zo 7. júla 1997 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade 
nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii (Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 1) a nariadenia (ES) 
č. 1467/97 zo 7. júla 1997 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom 
schodku (Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 6). 

39 Ohľadom ďalších informácií o Pakte stability a rastu pozri inštitucionálny dokument Generálneho 
riaditeľstva Komisie pre hospodárske a finančné záležitosti č. 052, „Vade Mecum on the Stability 
growth Path (Príručka na ceste k stabilite a rastu)", ISSN 2443-8014, marec 2017. 

40 Ohľadom ďalších informácií o podmienkach flexibility pozri oznámenie Komisie COM(2015) 12 
final z 12.1.2015, „Optimálne využívanie flexibility v rámci existujúcich pravidiel Paktu stability 
a rastu“ a „Spoločne dohodnutá pozícia k flexibilite v rámci Paktu stability a rastu“, schválená 
Radou ECOFIN (február 2016). 

41 Pozri článok 126 ods. 2 ZFEÚ, články 5.1 a 6.3 nariadenia č. 1466/97 a článok 2.1 nariadenia č. 
1467/97. 

42 Pozri informačnú poznámku Generálneho riaditeľstva Komisie pre hospodárske a finančné 
záležitosti pre Hospodársky a finančný výbor, „Zameranie prístupu PSR k rozpočtovým nákladom 
na utečencov“, Ares(2015) 4678008, 29.10.2015. 

43 Pozri odporúčania pre jednotlivé krajiny za rok 2016 a 2017. 
https://ec.europa.eu/info/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-
specific-recommendations/2016-european_en. 

44 Európsky semester je cyklom koordinácie hospodárskych politík, ktorý prebieha od novembra 
do júla nasledujúceho roka. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby úsilia jednotlivých členských štátov 
boli koordinované a zamerané tak, aby mali želaný dosah na rast. Komisia vykonáva podrobnú 
analýzu hospodárskych programov a programov štrukturálnych reforiem krajín a poskytuje 
konkrétnym krajinám odporúčania na ďalších 12 – 18 mesiacov. Rada prerokúva a oficiálne 
prijíma tieto odporúčania, ktoré sú schválené Európskou radou. Členským štátom sa teda 
poskytuje politické poradenstvo skôr, ako dokončia svoje štátne rozpočty na ďalší rok. 

https://ec.europa.eu/info/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-specific-recommendations/2016-european_en
https://ec.europa.eu/info/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-specific-recommendations/2016-european_en


 4 

 

                                                                                                                                                                      
45 K januáru 2018. Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2248 z 28. októbra 2015 

o mobilizácii nástroja flexibility na okamžité rozpočtové opatrenia v rámci európskej migračnej 
agendy (Ú. v. EÚ L 318, 4.12.2015, s. 36 – 37), rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/253 z 25. novembra 2015 o mobilizácii nástroja flexibility na okamžité rozpočtové 
opatrenia na riešenie utečeneckej krízy (Ú. v. EÚ L 47, 24.2.2016, s. 6 – 7), rozhodnutie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/342 zo 14. decembra 2016 o mobilizácii nástroja 
flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcej 
migračnej, utečeneckej a bezpečnostnej krízy (Ú. v. EÚ L 50, 28.2.2017, s. 53 – 54), rozhodnutie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/8 z 12. decembra 2017 o mobilizácii nástroja flexibility 
na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich migračných 
výziev, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb (Ú. v. EÚ L 3, 6.1.2018, s. 5 – 6) 
a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/51 z 25. októbra 2017 o mobilizácii 
nástroja flexibility s cieľom poskytnúť finančné prostriedky pre Európsky fond pre trvalo 
udržateľný rozvoj (Ú. v. EÚ L 7, 12.1.2018, s. 37 – 38). 

46 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/339 zo 14. decembra 2016 o mobilizácii 
rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2016 a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2017/344 zo 14. decembra 2016 o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti v roku 
2017. 

47 https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions. 
48 Závery Rady a zástupcov vlád členských štátov o integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín, 

ktorí sa oprávnene zdržiavajú v EÚ, 15312/16, prijaté 9. decembra 2016. 
49 Nástroj v oblasti zručností je dostupný na stránke: www.ec.europa.eu/migrantskills. 
50 Podľa správy Agentúry pre základné práva (FRA) „Spoločne v EÚ – podpora účasti migrantov 

a ich potomkov“ z roku 2017 päť členských štátov nemalo ku koncu roka 2015 zavedené 
vnútroštátne alebo regionálne integračné politiky. Medzitým dva z týchto členských štátov 
v našom prieskume vykázali, že vypracovali akčné plány. 

51 Pozri tiež správu Agentúry EÚ pre základné práva (FRA) „Spoločne v EÚ – podpora účasti 
migrantov a ich potomkov“ z roku 2017. 

52  Vyhlásenie Európskej ministerskej konferencie o integrácii, Zaragoza, 15. a 16. apríla 2010, 
schválené Radou pre spravodlivosť a vnútorné veci z 3. – 4. júna 2010. 

53 Pozri správu Eurostatu: „Zaragozská pilotná štúdia – ukazovatele o integrácii prisťahovalcov“, 
marec 2011 a správa objednaná Generálnym riaditeľstvom pre vnútorné záležitosti: „Používanie 
ukazovateľov EÚ o integrácii prisťahovalcov (Using EU Indicators of Immigrant Integration)“, 
marec 2013, Thomas Huddleston, Jan Niessen a Jasper Dag Tjaden. 

54 Výberové zisťovanie pracovných síl v EÚ a štatistika EÚ o príjmoch a životných podmienkach. 
55 e to následná správa nadväzujúca na správu OECD z roku 2015 „Ukazovatele integrácie 

prisťahovalcov za rok 2015, Usadenie sa“ (Indicators of Immigrant Integration 2015, Settling In), 
dostupná na stránke http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264234024-en. 

56 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1851 zo 14.6.2016, ktorým sa prijíma program ad hoc 
modulov na roky 2019, 2020 a 2021 pre výberové zisťovanie pracovných síl (Ú. v. EÚ L 284, 
20.10.2016, s. 1 – 4). 

57 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2010 zo 16.3.2016, ktorým sa prijíma program ad hoc 
modulov na roky 2013, 2020 a 2015 pre výberové zisťovanie pracovných síl (Ú. v. EÚ L 67, 
20.10.2016, s. 1 – 4). 

58 MIPEX je projekt EÚ spolufinancovaný z AMIF a vyvinutý Barcelonským centrom pre 
medzinárodné záležitosti a Skupinou pre migračnú politiku. Hodnotí sa ním schopnosť krajín 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions
http://www.ec.europa.eu/migrantskills
http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264234024-en
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zabezpečiť migrantom mobilitu na trhu práce, zlúčenie rodiny, vzdelávanie, politickú účasť, 
trvalý pobyt, prístup k štátnemu občianstvu, zdravotnú schopnosť a antidiskriminačné politiky. 
Je súhrnom 167 ukazovateľov politík. Ďalšie informácie: http://mipex.eu/. 

59  Mestskou agendou EÚ, ktorá začala v máji 2016, sa podporuje spolupráca medzi členskými 
štátmi, mestami, Európskou komisiou a ďalšími zainteresovanými stranami, aby sa naplno využil 
potenciál a prínos mestských oblastí. Cieľom agendy je nájsť praktické nápady na témy právnych 
predpisov EÚ, financovania a zdieľania vedomostí. Pozostáva z 12 prioritných tém, jednou z nich 
je „začlenenie migrantov a utečencov“, ktoré sa realizuje partnerstvom na začlenení migrantov 
a utečencov, a spájajú sa v ňom mestá, členské štáty a európske inštitúcie. Zameriava sa 
na strednodobé a dlhodobé hľadisko integrácie migrantov a utečencov v súvislosti s prijatím 
a interakciou s miestnym spoločenstvom, ubytovaním, prácou, vzdelávaním a prierezovou 
záležitosťou zraniteľných skupín. Koordinátormi sú mesto Amsterdam a Generálne riaditeľstvo 
komisie pre migráciu a vnútorné záležitosti (ako spolukoordinátor). 

60 Pozri opatrenie 7 („Smerom k integračným politikám v mestách založených viac na dôkazoch: 
stanovenie programu, preskúmanie porovnateľných ukazovateľov a vypracovanie nástroja 
na odovzdávanie osvedčených postupov“) akčného plánu – partnerstvo na začlenení migrantov 
a utečencov“ na stránke https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-
refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees. 

61 Článok 57 nariadenia (EÚ) č. 514/2014. 
62  Číselné údaje sú založené na správe o vykonávaní AMIF v roku 2017, ktorú predložili členské 

štáty v marci 2018. K 4. aprílu 2018 správa o vykonávaní v roku 2017 za Grécko nebola dostupná. 
Komisia tieto údaje nepotvrdila. 

63 Z výpočtu sú vyčlenené 2 vnútroštátne programy, ktoré sa považujú za okrajové z hľadiska 
vykazovania dosiahnutia cieľov, ktoré sú 10-krát vyššie než stanovené ciele. 

64 Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 1304/2013 (Ú. v. EÚ L 347, 7.12.2013, s. 470 – 486). 
65 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú 

na všeobecný rozpočet Únie, a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 2012/2002, (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) 
č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1308/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) 
č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014, (EÚ) č. 652/2014 a rozhodnutia Európskeho 
parlamentu a Rady 541/2014/EÚ. COM(2016) 605 final z 14. 9.2016. 

66 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1997 z 15.11.2016 (Ú. v. EÚ L 308, 16.11.2016, s. 5 – 
7). 

67 Odôvodnenie 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1255/2014 zo 17.7.2014, ktorým sa 
dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 o Fonde európskej pomoci 
pre najodkázanejšie osoby prostredníctvom stanovenia obsahu ročných a záverečných správ 
o realizácii programov vrátane zoznamu spoločných ukazovateľov (Ú. v. EÚ L 337, 25.11.2014, 
s. 46 – 50). 

68 Pozri rámček 8.3 výročnej správy Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2016. 
69 Článok 14. ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 514/2014, ktorým sa stanovujú všeobecné 

ustanovenia o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti 
policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového 
riadenia. 

http://mipex.eu/
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees
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70 Článok 15 ods. 1 psím. b) a článok 96 ods. 6 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa 

stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom 
sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka 
a Európskom národnom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde 
a Európskom námornom a rybárskom fonde. 

71 Osobitná správa EDA č. 22/2012: „Prispievajú Európsky fond pre integráciu a Európsky fond pre 
utečencov účinne k integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín?“. 

72 „Podpora žiadateľom o azyl z ESF a FEAD“ a „Synergie medzi AMIF a ostatnými finančnými 
nástrojmi EÚ v súvislosti s prijímaním a integráciou žiadateľov o azyl a iných migrantov“, 2015. 

73 Napríklad informačný deň GR HOME, ktorý sa konal 29. marca 2017 v Bruseli, venovaný 
členským štátom a aktérom na regionálnej a miestnej úrovni. 

74  Komisia napríklad zriadila nadnárodnú sieť ESF pre spoluprácu v oblasti migrácie na stránke 
https://ec.europa.eu/esf/transnationality/forums/migrants. 

75 Súbor nástrojov na využívanie finančných prostriedkov EÚ na účely integrácie osôb s 
prisťahovaleckým pôvodom, Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku, január 
2018. Dostupné na: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2018/toolkit-on-the-
use-of-eu-funds-for-the-integration-of-people-with-a-migrant-backgound. 

76 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/207 z 3.10.2016 o spoločnom rámci monitorovania 
a hodnotenia stanovenom v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 (Ú. v. 
EÚ L 33, 8.2.2017, s. 1). 

77 Rada Európskej únie, Závery Rady o synergii a zjednodušení v oblasti politiky súdržnosti po roku 
2020, 657/17, prijaté na 3575. zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti konanom dňa 
15. novembra 2017. 

78 Vrátane Belgicka, kde tri regióny uviedli, že majú koordinačný orgán, a jeden uviedol, že ho 
nemá. 

79 Výpočty sú založené na informáciách Komisie o poverení orgánov a príslušných 
sprostredkovateľských orgánov. Zohľadnili sme len fondy EÚ, ktorých využívania členské štáty 
deklarovali, a predpokladali sme, že všetky dostupné programy obsahujú relevantné opatrenia. 

80 Pozri bod 6.76 (odporúčanie 1) výročnej správy EDA o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2015 
a bod 6.41 (odporúčanie 3) výročnej správy EDA o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2016. 

81 Pozri napríklad záverečnú správu Komisie „Hodnotenie ex post programov politiky súdržnosti 
na roky 2007 – 2013 so zameraním na EFRR, ESF a KF z augusta 2016, a „Konečné závery 
a odporúčania skupiny na vysokej úrovni pre zjednodušenie po roku 2020“ z júla 2017. 

82 Pozri opatrenie 4 („Zlepšenie prístupu miest k financovaniu EÚ na integráciu“) akčného plánu – 
partnerstvo na začlenení migrantov a utečencov“ na stránke 
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-
partnership-inclusion-migrants-and-refugees. 

83  Európska migračná sieť, „Azyl a migrácia, Glosár 3.0“, október 2014. 
84 „Ženevský dohovor“ týkajúci sa právneho postavenia utečencov uzavretý v Ženeve 28. júla 1951 

v znení zmien a doplnení Protokolu z New Yorku z 31. januára 1967. 
85 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Thematic_glossaries. 

https://ec.europa.eu/esf/transnationality/forums/migrants
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2018/toolkit-on-the-use-of-eu-funds-for-the-integration-of-people-with-a-migrant-backgound
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2018/toolkit-on-the-use-of-eu-funds-for-the-integration-of-people-with-a-migrant-backgound
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Thematic_glossaries
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