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ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO 

DVORA 

„AZYL, RELOKACE A NAVRACENÍ MIGRANTŮ: NASTAL ČAS ZINTENZIVNIT 

OPATŘENÍ K ŘEŠENÍ ROZPORŮ MEZI CÍLI A VÝSLEDKY“ 

 

SHRNUTÍ 

I Komise by ráda uvedla, že migrační krize vrcholila v letech 2015/16 a týkala se pouze trasy 

přes východní a centrální Středomoří. Poté, co v březnu 2016 vstoupilo v platnost prohlášení 

EU a Turecka a od července 2017 se významně snížil počet osob přicházejících do Itálie, 

počty migrantů skutečně klesly na úroveň před krizí. 

III Společná odpověď Komise k bodům III, V, VI, VII a VIII. 

Je důležité zdůraznit, že značná finanční a provozní podpora ze strany EU, kterou Komise 

a příslušné agentury EU poskytly, přispěla k výraznému zlepšení situace. Bez této podpory 

by situace v terénu, v nejvíce zasažených zemích, zejména Itálii a Řecku, byla ještě 

obtížnější. Při posuzování této podpory EU je třeba rovněž připomenout, že konečnou právní 

a politickou odpovědnost za řízení migračních toků na jejich území nesou výhradně italské 

a řecké orgány. Ani Komise, ani agentury EU nemají výkonné pravomoci v členských státech 

a nemohou nahradit řecké a italské orgány při plnění jejich povinností a s ohledem 

na nedostatky v jejich vnitrostátních řízeních o azylu a navracení. Ačkoli to přesahuje rozsah 

auditu podpůrného opatření EU, posouzení výkonnosti řeckých a italských orgánů, zejména 

způsobu, jakým podporu obdržely a poskytovaly, by umožnilo utvořit si ucelenější představu. 

IV Pokud jde o doporučení vydaná ve zvláštní zprávě z roku 2017, Komise znovu opakuje, 

že za doporučení, které podle Účetního dvora není prováděno, nesou odpovědnost členské 

státy. Komise bude nadále poskytovat finanční a provozní podporu Itálii a Řecku, ale nemůže 

nahradit vnitrostátní orgány. V souvislosti s relokačními programy by Komise ráda 

zdůraznila, že byly velmi úspěšné, neboť, jak je vysvětleno v odpovědích k bodům 35 až 53, 

96 % žádostí o relokaci zaslaných přijímajícím členským státům a přidruženým zemím 

v rámci dočasných mimořádných režimů vedlo k účinné relokaci.  

V Komise podporovala členské státy, zejména navýšením pomoci při mimořádných 

událostech, která doplňuje víceletý národní program. Pomoc při mimořádných událostech 

však nebyla zahrnuta do obecného rámce řízení výkonnosti. To bude upraveno v příštím 

víceletém finančním rámci (VFR). 

IX Komise přijímá všechna doporučení, která se na ni vztahují. Viz odpovědi Komise 

na konci zprávy. 

ÚVOD 

01 Viz odpověď Komise k bodu I. 
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02 Komise má za to, že další členské státy, které se nenachází v přední linii, jako je 

Německo, Švédsko či Nizozemsko, rovněž nesly velkou zátěž, neboť byly často konečnou 

cílovou zemí migrantů vstupujících do EU přes Itálii a Řecko. 

05 Přístup založený na hotspotech je shodně uplatňován v Itálii i Řecku a spočívá 

v identifikaci, snímání otisků prstů, vedení pohovorů a směrování případů k příslušnému 

postupu (ať už jde o azyl, nebo o návrat). Rozdíl je v následném postupu (azyl/navrácení), 

který je v případě Řecka prováděn na ostrovech, neboť Řecko uplatňuje zeměpisné omezení, 

které je klíčovým prvkem provádění prohlášení EU a Turecka. 

08 Fondy EU, jako jsou EFRR a ESF, rovněž poskytují značné finanční prostředky pro oblast 

migrace, se zvláštním důrazem (ale nejen) na integrační opatření. Kromě toho se otázkami 

souvisejícími s migrací zabývá také ISF (hranice a víza), i když ve většině případů nepřímo. 

11 Komise zdůrazňuje významnou úlohu, kterou má Evropský podpůrný úřad pro otázky 

azylu (EASO) rovněž při relokacích (poskytování informací, registrace, vedení pohovorů, 

posouzení nejlepšího zájmu dítěte, příprava žádostí o relokaci a podpora jednotky 

dublinského systému). 

15 Viz odpověď Komise k bodu III. 

ROZSAH A KONCEPCE AUDITU 

16 Komise zdůrazňuje, že za azylová řízení a řízení o navracení jsou odpovědné vnitrostátní 

orgány (viz odpověď Komise k bodu III). 

PŘIPOMÍNKY 

23 Komise se domnívá, že všechna doporučení týkající se podpory ze strany Komise byla 

provedena. Provádění zbývajících doporučení přísluší členským státům. Viz odpovědi 

Komise k bodu IV a 25 až 27. 

25 Komise by ráda zdůraznila, že v Itálii a Řecku existují rozdíly v následných postupech 

přístupu založeného na hotspotech. Zeměpisné omezení na řeckých ostrovech, na nichž jsou 

umístěny hotspoty, které je klíčovým prvkem provádění prohlášení EU a Turecka, mělo 

dopad na životní podmínky v řeckých hotspotech. 

Komise poskytla značné finanční prostředky na zvýšení kapacity, modernizaci infrastruktury 

a zlepšení životních podmínek (a to i nezletilých osob bez doprovodu) a opakovaně vyzvala 

k urychlení azylových řízení, k udržitelnému a významnému zvýšení počtu návratů 

do Turecka a k účelnějšímu využívání stávajících finančních prostředků. Kromě toho Komise 

poskytla a bude nadále poskytovat veškeré nezbytné prostředky k pokrytí infrastruktury 

a modernizace hotspotů v Řecku a podpořila přesun zranitelných žadatelů z ostrovů 

na pevninu, jakož i vybudování zvýšené kapacity na pevnině. Odpovědnost za provádění 

azylového řízení však nesou řecké orgány, a nikoli Komise (viz odpověď Komise k bodu III). 

Rámeček 1 Nezletilé osoby bez doprovodu v hotspotech na ostrově Samos 



 

CS   CS 
3 

 

Komise souhlasí s hodnocením Účetního dvora, které se týká situace nezletilých osob bez 

doprovodu na ostrově Samos a obecněji v Řecku. Komise poskytla značné finanční 

prostředky a nadále poskytuje zdroje k rozšíření kapacity řeckých hotspotů a zlepšení 

životních podmínek nezletilých osob a zranitelných žadatelů, např. vybudováním 

a rozšířením bezpečných zón, ubytovacích zařízení na pevnině, údržbou a modernizací 

přijímacích a identifikačních středisek, poskytováním všech nezbytných nepotravinových 

potřeb. Dialog mezi Komisí a řeckými orgány a úsilí o zlepšení situace pokračují. Řecko 

předložilo Komisi strategii pro nezletilé osoby bez doprovodu, která je v současné době 

aktualizována. Odpovědnost za zavedení udržitelného systému pro nezletilé osoby bez 

doprovodu nesou řecké orgány, a nikoli Komise (viz odpověď Komise k bodu III). 

27 Komise připomíná, že přestože jí nepřísluší koordinace pátracích a záchranných akcí a 

určování přístavů vylodění, učinila vše, co je v jejích silách, aby vyzvala členské státy 

k tomu, aby se zabývaly imperativem humanitární povahy. Díky aktivní koordinaci byla 

konkrétním způsobem usnadněna situace v terénu při vyloďování a hledání řešení pro proces 

dobrovolného rozdělení vyloděných migrantů, přičemž zvláštní pozornost byla věnována 

nezletilým.  

28 S ohledem na sezónnost příchodů a potřebu plánovat vysílání odborníků strategicky 

předem se Komise domnívá, že agentury by měly být v rámci svého mandátu co nejvíce 

flexibilní v reakci na potřeby v terénu. I v obdobích, kdy přichází nízký počet osob, je však 

stále potřebná trvalá a pravidelná přítomnost agentur v terénu, jak jasně ukázala řada ad hoc 

vylodění během léta 2019. Míra vysílání personálu Evropské agentury pro pohraniční 

a pobřežní stráž (Frontex) se navíc snížila o více než polovinu v porovnání s rokem 2016, kdy 

byl zaznamenán rekordní počet příchodů do Itálie. 

Rámeček 2 Vysílání odborníků agentury Frontex do italských hotspotů 

Trvalá přítomnost v hotspotech je i nadále zásadní vzhledem k nepředvídatelnosti migračních 

toků (v kombinaci s jejich sezónností), o čemž svědčí případy ad hoc relokací po vyloděních 

v roce 2019. Kromě toho je velmi obtížné přesouvat odborníky, které z velké části 

poskytují členské státy. Komise podporuje pružný přístup s kombinací stálých a mobilních 

týmů, které mohou pokrývat vylodění na jihu Itálie. 

29 Komise sdílí názor Účetního dvora a zdůrazňuje, že členské státy, které poskytují 

odborníky, rozhodují o délce jejich vyslání a o osobách, které vysílají. 

30 Viz odpověď Komise k bodu 29. 

31 Komise vítá hodnocení Účetního dvora. 

32 Pokud jde o počty na obrázku 4 týkající se kategorie 1, Komise zdůrazňuje, že systém 

Eurodac v současné době nepočítá žadatele, ale žádosti. Komise dále podotýká, že uvedené 

počty se týkají celé EU, a zahrnují tudíž všechny trasy příchodů a všechny členské státy. 

Proto by rozpory u těchto počtů mohly být rovněž vysvětleny například zpožděným 

předáváním otisků prstů některými členskými státy, a to z různých důvodů spojených mimo 

jiné s metodami snímání otisků prstů. 
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33 Komise uznává, že mezi rokem 2015 a březnem 2016 došlo v EU k vysokému stupni 

druhotného pohybu; Komise proto navrhla zavedení přístupu založeného na hotspotech 

a naléhavě vyzvala Itálii a Řecko, aby jako předpoklad relokace vypracovaly plány pro řešení 

strukturálních problémů.  

34 Komise odkazuje na bod 32 týkající se registrace a snímání otisků prstů v Řecku a Itálii, 

což je samostatná otázka týkající se fungování dublinských transferů. 

36 Maximální počet, který byl původně stanoven na 160 000 a následně snížen na 98 256, byl 

výsledkem vyvíjejících se politických jednání, podloženým analýzou prognózy migračních 

toků založené na tendencích příchodů, jak je uvedeno v bodech odůvodnění rozhodnutí Rady 

o relokaci. Komise zdůrazňuje mimořádný vliv, který prohlášení EU a Turecka mělo na 

snižování toků, což zcela změnilo všechny prognózy týkající se příchodů přes východní 

Středomoří.  

37 Komise souhlasí s tím, že jasná kritéria, která umožňují rychlé posouzení, byla klíčová pro 

fungování programu relokace. Průměrná míra uznaných žádostí, která v celé EU představuje 

75 %, pomohla stanovit jednotná kritéria pro osoby, které „pravděpodobně“ potřebují 

mezinárodní ochranu.  

38 96 % žádostí o relokaci zaslaných přijímajícím členským státům a přidruženým zemím 

v rámci dočasných mimořádných režimů vedlo k účinné relokaci. 

39 Komise zdůrazňuje, že tato finanční podpora se vztahovala pouze na relokaci žadatelů 

o azyl. 

41 Komise konstatuje, že 96 % žádostí o relokaci zaslaných přijímajícím členským státům 

a přidruženým zemím v rámci relokačních programů vedlo k účinné relokaci. 

Komise se dále domnívá, že účinnost režimu navrženého Radou lze měřit pouze s ohledem na 

teoreticky způsobilé žadatele o azyl.  

To znamená zahrnovat pouze: 

i) žadatele o azyl s národností, u níž je průměrná míra uznávání žádostí o azyl v EU 75 

% nebo vyšší, spíše než všechny žadatele o azyl; 

ii) žadatele o azyl, kteří byli skutečně k dispozici pro registraci v Itálii a Řecku během 

příslušného referenčního období, spíše než počet příchozích: většina migrantů si nepřála 

zůstat v Řecku, ale pokračovala v cestě z Řecka do dalších zemí. Na některé žadatele se 

rovněž vztahovalo přemísťování podle dublinského nařízení
1
. Konečně osoby přicházející 

do Řecka poté, co vstoupilo v platnost prohlášení EU a Turecka, byly z režimu vyloučeny. 

                                                      
1   Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy 

pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země 

nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění). 
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Relokační programy úspěšně zmírnily tlak na italské a řecké azylové systémy 

zpracováním velké části žádostí osob, které jednoznačně potřebovaly ochranu (a tím také 

zmírnily dlouhodobý tlak spojený s integrací). 

42 Komise by ráda zdůraznila, že referenční období, na které se vztahovala rozhodnutí 

o relokaci
2
, bylo v praxi následně zkráceno v důsledku účinku prohlášení EU a Turecka. Jako 

příjemce režimu se Řecko mohlo rozhodnout, koho navrhne k relokaci. Rozhodlo se 

nezahrnout způsobilé žadatele o relokaci, pokud přišli po vstupu prohlášení EU a Turecka 

v platnost. 

44 Komise odkazuje na svou odpověď k bodu 41 týkající se měření účinnosti režimu, s 

ohledem na maximální počet stanovený Radou na 98 256, a to bez ohledu na počet příchozích 

během referenčního období. 

Komise konstatuje, že 96 % žádostí o relokaci zaslaných přijímajícím členským státům 

a přidruženým zemím vedlo k účinné relokaci.  

Koncepce těchto systémů měla vždy platit pouze pro žadatele o azyl, kteří potřebovali 

mezinárodní ochranu a nacházeli se v Řecku a Itálii během příslušného období. Přijetím 

prohlášení EU a Turecka se značně snížil počet způsobilých žadatelů o azyl.  

45 Konečný počet relokovaných osob ovlivnilo mnoho faktorů, včetně pozitivního dopadu 

prohlášení EU a Turecka na předpokládané příchody. Po vstupu prohlášení EU a Turecka 

v platnost museli žadatelé o azyl zůstat v Řecku a jedinou možností, jak se mohli přesunout 

do jiných zemí EU, byla relokace. Hromadná předběžná registrace v Řecku pomohla urychlit 

přístup k azylovému řízení. Bez ní by relokace trvaly delší dobu, ale neměly by vliv na to, 

kteří žadatelé o azyl jsou způsobilí pro relokaci, a na počet těch, kteří byli nakonec 

relokováni. Téměř všichni způsobilí žadatelé o azyl byli relokováni.  

Hromadná předběžná registrace ukázala, že v Řecku bylo v té době mnohem méně osob 

a že se převážná většina přesunula do jiných členských států.  

Viz také odpověď Komise k bodu 48. 

46 Mnoho migrantů si chtělo zvolit svou cílovou zemi, zejména v době, kdy stále ještě mohli 

vycestovat z Řecka. I když Komise uznává, že bylo obtížné organizovat poskytování 

informací pro tak mimořádný počet přicházejících, ráda by zdůraznila, že od března 2016 

byly poskytované informace systematičtější a cílenější. Kromě toho bylo poskytování 

informací zlepšeno a přizpůsobeno každé konkrétní skupině migrantů, neboť byly určeny a 

během provádění značně minimalizovány překážky.  

47 Na začátku režimu bylo ve skutečnosti více příslibů než registrovaných žadatelů. 

Na začátku režimu tedy neexistoval žádný odrazující prvek. Podobně v době vrcholu systému 

(v létě roku 2017) existovalo více příslibů než žadatelů, kteří měli být relokováni.  

                                                      
2   Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523 ze dne 14. září 2015 a 2015/1601 ze dne 22. září 2015, kterým se stanoví dočasná 

opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka. 
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48 Při posuzování dočasných mimořádných režimů považuje Komise za nezbytné jasně 

rozlišovat mezi i) koncepcí režimů, o nichž politicky rozhodla Rada, a ii) prováděním režimů, 

které byly skutečně velmi úspěšné, s celkem 96 % relokovaných způsobilých osob, jak je 

vysvětleno ve Zprávě o pokroku v provádění evropského programu pro migraci ze dne 16. 

května 2018. 

Rámeček 3 Provozní nedostatky v postupu relokace 

Provozní překážky lze od systému, který byl zcela nový a měl zajistit reakci na mimořádné 

situace, očekávat. Komise vypracovala protokoly pro provádění rozhodnutí, které schválily 

členské státy, agentury EU a mezinárodní organizace, s cílem řešit řadu provozních otázek. 

To vedlo k výraznému urychlení relokací a provádění, takže v době, kdy systém zaznamenal 

vrchol, bylo možné relokovat 3 000 osob za měsíc (režim na začátku relokoval 87 osob za 

měsíc).  

Tyto protokoly se nyní obdobně používají pro dobrovolné relokace ad hoc. 

51 Komise konstatuje, že pouze čtyři členské státy vykázaly vysokou míru útěků. Většina 

relokovaných žadatelů zůstala v zemi relokace. 

52 Komise nepřetržitě sledovala provádění režimu, včetně patnácti zpráv o relokaci 

a přesídlování do května 2018, a proto nepovažuje další hodnocení za potřebná. 

Komise by ráda zdůraznila, že obrázek 7 uvádí pouze údaje ze čtyř členských států 

(a že údaje z Estonska zahrnují rovněž přesídlování). 

58 Potřeby se vyvíjely a jsou méně zaměřeny na kapacitu prvotního přijetí. V důsledku 

vysokého tlaku na azylové systémy však stále existují naléhavé potřeby. Ty vyžadují zřízení 

trvalých ubytovacích programů, pokud nebyly stávající dostatečné, navržení nových 

a systematických strategií integrace a zvýšení počtu návratů. Projekty pomoci při 

mimořádných událostech je v těchto oblastech vždy třeba zahájit ve velmi krátké době, 

přestože přispívají ke zlepšení systému členských států ve střednědobém až dlouhodobém 

horizontu, což je v souladu s cíli fondu AMIF a přispívá k udržitelnosti poskytovaného 

financování. 

60 V příštím víceletém finančním rámci Komise navrhla, aby byla mimořádná pomoc 

zahrnuta do tematického nástroje, na nějž se vztahuje obecný rámec pro kontrolu 

a monitorování budoucích fondů.  

Rámeček 4 Příklad projektu bez ukazatelů výstupů a výsledků 

Doporučení pro projekt EMAS IT-1, která vypracoval hodnotící výbor, byla přijata 

projektovými referenty a předána do Itálie. Během přípravy projektu bylo na místní úrovni 

projednáváno zahrnutí příslušných ukazatelů při jednáních mezi příslušnými italskými orgány 

a GŘ pro migraci a vnitřní věci, avšak italské orgány se postavily proti zahrnutí těchto 

ukazatelů.  
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V neposlední řadě bylo usouzeno, že je důležitější přistoupit k podpisu grantové dohody, a to 

i bez dobrých ukazatelů výstupů, aby byl zaručen dopad opatření, a to i v případě, že by tento 

dopad nebylo možné dobře měřit.  

Při provádění projektu spočívá sledování především v přezkumu průběžných zpráv. To 

poskytuje GŘ pro migraci a vnitřní věci příležitost napravit neexistenci odpovídajících 

ukazatelů tím, že požaduje další vysvětlení a jasné provozní informace. Pro tento konkrétní 

projekt byla první průběžná zpráva zaslána v květnu 2019. Komise také provádí kontrolní 

návštěvy, aby ověřila výsledky a dopad projektů. 

Obecně Komise pozorně dohlížela na skutečný rozvoj projektů, a to i prostřednictvím 

operativních inspekcí na místě. 

61 Komise vítá vyjádření Účetního dvora, že projekty mimořádné pomoci se nepřekrývaly 

s národními programy, ani s podporou úřadu EASO a agentury Frontex. 

62 Viz odpověď Komise k bodu 58. 

Rámeček 5 Příklady posunu projektů mimořádné pomoci od reakce na mimořádnou 

situaci k dlouhodobější strukturální podpoře 

Co se týče programu EMAS GR-2, v době, kdy Komise přidělila mimořádnou pomoc, nebyl 

odpovědný orgán ještě plně v provozu a funkční, a proto nebylo možné provést platby 

předběžného financování v rámci národního programu. Vzhledem k tomu, že národní 

program nemohl být proveden a nemohl tak přispět ke zlepšení krizové situace na místě, bylo 

udělení grantu na mimořádnou pomoc náležitě odůvodněno.  

V případě projektu EMAS IT-1 se Komise domnívá, že šlo o naléhavou potřebu (naléhavé 

a specifické potřeby, pro něž nebyl k dispozici žádný dodatečný rozpočet ve fondu AMIF). 

V rámci přezkumu národních programů v polovině období v roce 2017, plánů IT/EL 

předložených v roce 2015 a na základě doporučení Komise týkajících se obnovení 

dublinských transferů v případě Řecka byly zjištěny určité naléhavé a specifické potřeby, pro 

něž nebylo možné poskytnout žádný dodatečný rozpočet pro národní programy z fondu 

AMIF. 

GŘ pro migraci a vnitřní věci bylo v listopadu 2017 upozorněno italskými orgány na potřebu 

navýšit kapacity vybavení a tlumočení / interkulturní mediace na úřadech cizinecké policie 

(„questure“), které vyřizují žádosti o azyl. Až v červnu 2018, kdy se funkce ujala nová vláda, 

byl předložen návrh projektu, který byl podrobně projednán. Tyto faktory zpozdily rozvoj 

a dokončení žádosti o financování projektu EMAS IT-1. Žádost byla podána v červenci 2018, 

po čemž následoval podpis grantové dohody v říjnu 2018. Realizace tohoto projektu právě 

probíhá. První průběžná zpráva byla zaslána GŘ pro migraci a vnitřní věci v květnu 2019.  

63 Strukturovaný mechanismus s klíči pro rozdělování jednotlivým zemím nevyřeší stav, kdy 

mimořádné potřeby přesahují dostupný rozpočet, neboť tyto potřeby se neustále vyvíjejí.  

Komise se domnívá, že zavedené mechanismy jsou dostatečné k spravedlivému rozdělování 

mimořádné pomoci mezi členské státy. Komise průběžně přezkoumává potřeby zejména 

členských států v přední linii. 
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Existuje mnoho způsobů, jak řešit nedostatečné rozpočtové možnosti, např. stanovení priorit 

v rámci národního programu, podání žádosti o pomoc při mimořádných událostech nebo 

žádosti o navýšení rozpočtu.  

64 Komise dodává, že pro budoucí víceletý finanční rámec plánuje vymezit soubor obecných 

parametrů pro přidělování pomoci při mimořádných událostech členským státům. 

Evropská komise má v úmyslu zavést tyto obecné parametry v budoucích pracovních 

programech tematického nástroje v rámci fondů v oblasti vnitřních věcí příštího víceletého 

finančního rámce. Je však třeba poznamenat, že Komise odhaduje, že tato metodika bude 

zavedena do poloviny roku 2021. 

Rámeček 6 Příklady projektů mimořádné pomoci fondu AMIF, které zcela nedosáhly 

svých cílů  

Pokud jde o EMAS IT-3, Komise by ráda zdůraznila, že dalším důvodem pro nižší míru 

obsazenosti míst uchazeči o relokaci v určených přijímacích střediscích pro relokaci, na něž 

se vztahuje projekt pomoci při mimořádných událostech, byla skutečnost, že některá z těchto 

specializovaných středisek hostila zranitelné žadatele o azyl se zvláštními potřebami, kteří 

z tohoto důvodu nemohli být snadno přesunuti do jiných středisek, aby se uvolnilo místo pro 

uchazeče o relokaci. 

68 Víceleté strategické plánování národních programů podpořených z fondu AMIF je dobře 

strukturováno. Zlepšit lze mechanismy, díky nimž by se národní programy pohotověji 

přizpůsobily rychle se měnícím potřebám spojeným s migračními vzorci a dopady 

politických rozhodnutí přijatých vládami. 

69 Viz odpověď Komise k bodu 68. 

71 Tyto dva projekty byly provedeny v rámci národního programu podpořeného fondem 

AMIF, Komise tedy nebyla zapojena do jejich výběru, ani do přípravy souvisejících 

grantových dohod (podepsaných odpovědným italským orgánem fondu AMIF s příslušnými 

příjemci projektu), během nichž by bylo možné odhalit a řešit případné zeměpisné 

překrývání. 

72 Komise by ráda zdůraznila, že provozní podpora agentury Frontex členským státům a 

národní programy AMIF podporují stejný druh nucených návratů, ale činí tak vzájemně se 

doplňujícím způsobem.  

Možnost organizovat návratové operace financované z národních programů AMIF poskytuje 

členským státům potřebnou flexibilitu k provádění navracení v případech, kdy agentura 

nemůže poskytnout podporu nebo kdy se členské státy domnívají, že její zapojení není 

zapotřebí. 

73 Pokud jde o důvod tohoto zpoždění v Řecku, viz odpověď Komise k rámečku 5. 

76 Komise nicméně poznamenává, že nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/207, 

kterým byl zřízen společný rámec pro monitorování a hodnocení, bylo přijato dne 3. října 

2016. Zahrnovalo hodnotící otázky pro oba fondy, jakož i seznamy společných výsledků 
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a ukazatelů dopadu. Je důležité poznamenat, že konkrétní právní základy fondu již 

zahrnovaly společné ukazatele pro měření specifických cílů, a proto byl program k dispozici 

již od začátku a je využíván ke sledování výkonnosti národních programů prostřednictvím 

výročních zpráv o provádění. 

77 Pro ukazatele výsledků a dopadů, jakož i pro společné ukazatele, které jsou součástí 

národních programů, byla výchozí hodnota stanovena na nulu, neboť programy byly 

považovány za nové, takže příspěvek fondu bylo možné měřit izolovaně. 

Stanovení cílů bylo ponecháno na členských státech, aby odrážely situaci v jednotlivých 

zemích. 

78 V příštím VFR Komise navrhla, aby byla mimořádná pomoc zahrnuta do tematického 

nástroje a podléhala obecnému rámci pro kontrolu a monitorování budoucích fondů. 

V návrhu Komise bude výkonnostní rámec přezkoumán a bude zahrnovat ukazatele výstupů 

i výsledků. Pro ukazatele výstupů budou stanoveny milníky a pro ukazatele výstupů 

a výsledků jsou stanoveny cíle. To je běžné u všech fondů se sdíleným řízením, na které se 

vztahuje nařízení o společných ustanoveních. Výchozí hodnota může být nulová pouze pro 

ukazatele výstupů. Pomoc při mimořádných událostech může být prováděna v jakémkoli 

způsobu řízení. Je-li pomoc při mimořádných událostech prováděna v rámci přímého řízení, 

bude rovněž použit tento rámec pro sledování. 

79 V zájmu řešení omezení nařízení (ES) č. 862/2007 předložila Komise v květnu 2018 

pozměňovací návrh. Jeho cílem bylo uspokojit potřebu podrobnějších, častějších 

a včasnějších statistik o azylu a řízené migraci, zejména pokud jde o nezletilé osoby bez 

doprovodu a o navracení. Ačkoli politické dohody bylo dosaženo v rámci třístranného 

jednání dne 31. ledna 2019, kompromis nebyl nikdy potvrzen Výborem stálých zástupců. 

Některé členské státy nebyly ochotny s kompromisem souhlasit a tvrdily, že by stále 

znamenal značnou dodatečnou zátěž. Evropský parlament přijal zprávu v prvním čtení dne 

16. dubna 2019. Jednání s novým Evropským parlamentem a Radou budou znovu zahájena 

ve druhé polovině roku. 

80 Aby se omezila dodatečná zátěž pro členské státy, zaměřil se návrh Komise COM(2018) 

307 final na nejdůležitější potřebná zlepšení. Navrhované změny vycházely z velké části ze 

stávajícího dobrovolného shromažďování údajů, které vypracovala a provedla většina 

vnitrostátních orgánů. 

81 Eurostat nicméně shromažďuje měsíční údaje o nevyřízených žádostech o azyl. Ty 

zahrnují počet osob s nevyřízenými žádostmi ve všech stupních správního a/nebo soudního 

řízení.  

Úřad EASO každý měsíc informuje o počtu případů projednávaných v prvním stupni, 

rozdělených podle délky trvání (< 6 měsíců a > 6 měsíců). Shromažďování údajů se zlepšuje 

díky systému včasného varování a připravenosti, kde se shromažďují údaje od členských 

států.  

82 Viz odpověď Komise k bodu 80. 
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87 Během programování (politického dialogu) a schvalování národních programů AMIF, 

včetně jejich revize, je v rámci GŘ pro migraci a vnitřní věci uplatňován zavedený interní 

postup konzultace. Součástí tohoto postupu je konzultace útvarů pro danou oblast politiky, 

které jsou odpovědné rovněž za vztahy s agenturami, a jejich zapojení do politického dialogu 

i do procesu schvalování. Pokud jde o operace v Řecku a Itálii na rok 2019, GŘ pro migraci a 

vnitřní věci se detailně dotazovalo úřadu EASO, aby mimo jiné zajistilo doplňkovost činností 

financovaných z fondu AMIF. Za účelem lepší koordinace činností v Řecku byl úřad EASO 

pozván k účasti na měsíčních zasedáních řídícího výboru týkajících se finančního plánu 2019, 

která se konají v Aténách a zabývají se rovněž prováděním národního programu. 

Komise rovněž posuzuje operační plány agentur, aby se zabránilo jejich překrývání s 

mimořádnou pomocí nebo konkrétními akcemi v rámci národních programů. 

89 Komise by ráda uvedla, že operace úřadu EASO v Řecku jsou dvojí: podpora 

strukturálních reforem, jejichž cílem je vytvořit robustní a pevný systém odolný vůči krizím, 

a poskytování provozní podpory, např. při provádění základních činností, které jsou v rukách 

členských států a jsou součástí strukturovaného systému EU na podporu řízení migrace v 

souladu se základní zásadou solidarity (jak je uvedeno v návrhu o Agentuře EU pro azyl). 

Prozatím je evidentně předčasné uvažovat o odchodu úřadu EASO z Řecka, a to s ohledem 

na situaci v tomto členském státě, který je v první linii. Operační plány úřadu však zahrnují 

další opatření pro budování kapacit, jejichž cílem je zvýšit odpovědnost a budování kapacit 

řeckých orgánů. 

92 Komise souhlasí s hodnocením EÚD a připomíná, že neustále vyzývá členské státy, aby 

nominovaly odborníky. 

Rámeček 7 Provozní problémy mající dopad na podporu úřadu EASO na řeckých 

ostrovech 

Komise souhlasí s celkovým posouzením příslušného časového období, které předložil 

Účetní dvůr a které je v souladu s doporučeními uvedenými v jejích pravidelných zprávách 

o evropském programu pro migraci. Komise při různých příležitostech upozornila na potřebu 

jednotnějšího přístupu k posuzování zranitelnosti, což vedlo k tomu, že i) v roce 2018 byla 

vytvořena nová šablona a příručka, ii) Řecko vydalo pokyny k této záležitosti v dubnu 2019 

a iii) úřad EASO a Řecká azylová služba (GAS) se dohodly na změnách společných 

standardních operačních postupů a pracovních postupů v červnu 2019.  

96 Ačkoli je pravda, že podpora pro navracení agentury Frontex a národní programy AMIF 

podporují stejný druh činností v oblasti nuceného navracení, jejich činnosti se vzájemně 

doplňují. Systém byl navržen tak, aby byla zajištěna flexibilita a členské státy si mohly zvolit 

nejvhodnější systém a zvýšit počet návratů, v souladu s politikou EU zaměřenou na 

zefektivnění návratů. 

Možnost organizovat návraty financované z národních programů AMIF poskytuje členským 

státům potřebnou flexibilitu, aby mohly provádět navracení, kdykoli a kdekoli Frontex 

nemůže nabídnout podporu. 
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Agentura Frontex plně plní svůj potenciál poskytováním pomoci při činnostech souvisejících 

s navracením a využívá k tomu dostupné finanční nástroje EU pružným a vzájemně se 

doplňujícím způsobem. 

Zvýšená podpora poskytovaná agenturou Frontex umožňuje členským státům přesměrovat 

finanční prostředky dostupné v rámci AMIF na řešení dalších příslušných potřeb. 

97 Viz odpověď Komise k bodu 87 – obdobné postupy platí pro Frontex. 

Komise poukazuje na to, že agentura Frontex je konzultována během programování opatření 

fondu AMIF týkajících se navracení. 

Během programování (politického dialogu) a schvalování národních programů AMIF, včetně 

jejich revize, je v rámci GŘ pro migraci a vnitřní věci uplatňován zavedený interní postup 

konzultace. Součástí tohoto postupu je konzultace útvarů pro danou oblast politiky, které jsou 

odpovědné rovněž za vztahy s agenturami, a jejich zapojení do politického dialogu 

i do procesu schvalování.  

Kromě toho je členský stát povinen zavést vhodné mechanismy, které zajistí doplňkovost 

různých nástrojů a zdrojů financování. V případě Řecka je řecká policie příjemcem jak 

nástrojů fondu AMIF, tak agentury Frontex a odpovídá za koordinaci doplňující se podpory 

obou nástrojů. 

105 Komise souhlasí s hodnocením Účetního dvora a poukazuje na to, že opakovaně žádala 

Řecko, aby přijalo strategičtější přístup k azylu a k řízení migrace obecně s využitím všech 

možností podle právních předpisů EU a vnitrostátních právních předpisů. Kromě toho 

Komise nadále podporuje Řeckou azylovou službu prostřednictvím mimořádné pomoci. 

Rámeček 9 Nedostatek pracovních prostor v Řecké azylové službě 

Komise konstatuje, že existují další možnosti (např. dvojí směny a vyšší produktivita 

prostřednictvím strategičtějšího přístupu). Komise by ráda zdůraznila, že Řeckou azylovou 

službu i nadále podporuje prostřednictvím mimořádné pomoci a v rámci této podpory ji 

požádala, aby ve spolupráci s úřadem EASO předložila plán, jak v příštích několika letech 

výrazně snížit počet dosud nevyřízených žádostí. 

107 Komise konstatuje, že právní předpisy EU v současné době kladou hlavní odpovědnost 

za posuzování žádostí o azyl na zemi prvního vstupu do EU; to je důvodem zvýšené podpory 

udělované Řecku, včetně finanční, provozní a technické pomoci úřadu EASO a Komise. 

108 Komise konstatuje, že poskytla značné finanční prostředky na podporu azylových řízení 

na řeckých ostrovech. 

Rámeček 10 Problémy s dopadem na efektivnost zrychleného řízení na hranicích 

Komise konstatuje, že financovala vyslání lékařů do všech ostrovních hotspotů.  

114 Komise konstatuje, že úřad EASO a Řecká azylová služba nedávno změnily své 

standardní operační postupy, aby zavedly účinnější systém posuzování zranitelnosti. 
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135 Vnitrostátní orgány mají od roku 2001, na základě směrnice 2001/40/ES, možnost 

vzájemně uznávat rozhodnutí o navrácení vydané jiným členským státem. Nedostatek 

prostředků k zajištění výměny informací o vydaných rozhodnutích o navrácení však 

provádění v praxi ztěžuje.  

Nařízení (EU) 2018/1860 ze dne 28. listopadu 2018 o využívání Schengenského 

informačního systému při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích 

zemí usnadní praktické uplatňování pravidel o vzájemném uznávání rozhodnutí o navrácení. 

Toto nařízení vstoupilo v platnost v prosinci 2018 a použije se, jakmile budou dokončeny 

nezbytné technické kroky. Nejpozději do 28. prosince 2021 přijme Komise rozhodnutí, 

kterým se stanoví datum zahájení provozu SIS. 

142 Komise konstatuje, že od září 2019 je v Řecku zaveden nový tříletý program v oblasti 

asistovaných dobrovolných návratů a reintegrace v rámci národních programů AMIF. 

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

146 Značná finanční a provozní podpora ze strany EU, kterou Komise a příslušné agentury 

EU poskytly, přispěla k výraznému zlepšení situace. Bez této podpory by situace v terénu, 

v nejvíce zasažených zemích, zejména Itálii a Řecku, byla ještě obtížnější. Při posuzování 

této podpory EU je třeba rovněž připomenout, že konečnou právní a politickou odpovědnost 

za řízení migračních toků na jejich území nesou výhradně italské a řecké orgány. Ani 

Komise, ani agentury EU nemají v členských státech výkonné pravomoci a nemohou nahradit 

řecké a italské orgány při plnění jejich povinností a s ohledem na nedostatky v jejich 

vnitrostátních řízeních o azylu a navracení. 

147 Viz odpověď Komise k bodu 23. 

148 Komise znovu opakuje, že provádění těchto doporučení je odpovědností členských států. 

Členské státy, které odborníky poskytují, rozhodují na základě příslušného právního rámce 

o délce jejich vyslání a o osobách, které vysílají. 

Pokud jde o nasazení pracovníků agentury Frontex, Komise by ráda zdůraznila, že jejich 

trvalá přítomnost v hotspotech je i nadále zásadní vzhledem k nepředvídatelnosti migračních 

toků (v kombinaci s jejich sezónností), o čemž svědčí případy ad hoc relokací po vyloděních 

v roce 2019. Kromě toho je velmi obtížné přesouvat odborníky, které z velké části 

poskytují členské státy. Komise podporuje pružný přístup s kombinací stálých a mobilních 

týmů, které mohou pokrývat vylodění na jihu Itálie. 

150 Viz odpovědi Komise k bodům 36, 41, 44 a 48. 

Komise by ráda zdůraznila, že dočasné programy relokace byly provedeny velmi úspěšně. 

Byly vždy navrženy tak, aby se z Řecka a Itálie přemístil pouze omezený počet žadatelů 

o azyl, kteří potřebovali mezinárodní ochranu, ve srovnání s celkovým počtem osob 

přicházejícím do těchto členských států, který zejména v Itálii sestával z velké většiny z 

migrantů s národnostmi, které nebyly způsobilé k relokaci. 
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151 Viz odpověď Komise k bodům 48 a 150. 

152 Komise ve své zprávě o pokroku v provádění evropského programu pro migraci ze dne 

16. května 2018 konstatuje, že 96 % osob způsobilých k relokaci (tj. žadatelů o azyl, za něž 

odpovídala Itálie nebo Řecko, s národností způsobilou k relokaci, zaregistrovaných k 

relokaci, kteří nepředstavovali hrozbu pro veřejný pořádek nebo národní bezpečnost) bylo 

skutečně relokováno. Osoby vyloučené z důvodu hrozby pro veřejný pořádek nebo národní 

bezpečnost nelze zahrnout, protože nesplnily kritéria způsobilosti stanovená v rozhodnutích. 

Komise nesledovala konkrétní situaci v členských státech relokace. 

Doporučení č. 1 – Provést hodnocení programů relokace ex post s cílem vyvodit 

ponaučení pro možný dobrovolný mechanismus relokace v budoucnosti 

Komise doporučení přijímá. 

153 V příštím VFR navrhla Komise, aby byla mimořádná pomoc zahrnuta do tematického 

nástroje, na nějž se vztahuje obecný kontrolní a monitorovací rámec budoucích fondů. 

154 V době auditu stále probíhaly dva projekty mimořádné pomoci. 

155 Víceleté strategické plánování národních programů AMIF je dobře strukturováno. Zlepšit 

lze mechanismy, díky nimž se národní programy mohou pohotověji přizpůsobit rychle se 

měnícím potřebám spojeným s migračními vzorci a dopady politických rozhodnutí přijatých 

vládami. 

Od roku 2017 Komise spolupracuje s Řeckem na komplexním posouzení potřeb 

a na finančním plánování. Řecké orgány předkládají roční finanční plán, který je pravidelně 

sledován a přezkoumáván řídícími výbory, kterých se účastní dotčená řecká ministerstva, 

Evropská komise a úřad EASO (viz rovněž odpověď Komise k bodu 68). 

157 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/207, kterým byl zřízen společný 

rámec pro monitorování a hodnocení, bylo přijato dne 3. října 2016. Zahrnovalo hodnotící 

otázky pro oba fondy, jakož i seznamy společných výsledků a ukazatelů dopadu. Je důležité 

poznamenat, že konkrétní právní základy fondu již zahrnovaly společné ukazatele pro měření 

specifických cílů, a proto byl program k dispozici již od začátku. 

Doporučení č. 2 – Posílit řízení mimořádné pomoci a národních programů fondu AMIF 

a) Komise doporučení přijímá.  

Pro budoucí VFR Komise plánuje stanovit soubor obecných parametrů pro přidělování 

mimořádné pomoci členským státům. 

Komise má v úmyslu zavést tyto obecné parametry v budoucích pracovních programech 

v rámci tematického nástroje fondů pro vnitřní věci příštího víceletého finančního rámce.  

b) První odrážka: Komise toto doporučení přijímá a bude nadále všemožně usilovat o to, aby 

prováděcí partneři a členské státy zahrnuli ukazatele RACER s odpovídajícími cíli 
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a východisky do každé žádosti o pomoc při mimořádných událostech. Vždy však budou 

existovat případy, ve kterých určení ukazatelů vyžaduje dlouhý proces reflexe nebo ve 

kterých je příliš složité předvídat cíle a posoudit východiska. V takových případech je možné, 

že Komise bude nadále muset přijmout omezené ukazatele nebo nedefinované cíle, aby 

mohla poskytnout naléhavou finanční podporu. Aby Komise tuto situaci zmírnila, bude 

nadále pečlivě sledovat projekty s cílem pomoci členským státům maximalizovat skutečné 

výstupy a výsledky v terénu.  

Komise proto nepřestane financovat projekty mimořádné pomoci pouze z důvodu 

nedostatečných ukazatelů, neboť spoléhá rovněž na svůj stabilní rámec pro sledování 

a kontrolu, kterým zajišťuje, že v terénu je dosaženo výstupů.  

b) Druhá odrážka: Komise toto doporučení přijímá. To bude provedeno v souvislosti 

s hodnocením ex post, které je stanoveno v nařízení (EU) č. 514/2014. 

b) Třetí odrážka: Komise doporučení přijímá. Do návrhu fondu AMIF již zahrnula ukazatele 

výstupů a výsledků pro období 2021–2027, které zahrnují jak národní programy, tak 

mimořádnou pomoc s ukazateli, včetně východisek a cílů.  

c) Komise toto doporučení přijímá. Pokud jde o operační plány úřadu EASO týkající se 

Řecka a Itálie na rok 2020, jednání mezi GŘ pro migraci a vnitřní věci a úřadem EASO byla 

zahájena již v červnu 2019, aby byla zajištěna součinnost s probíhajícími a plánovanými 

akcemi v rámci národních programů a mimořádné pomoci. Kromě toho úřad EASO v případě 

Itálie vypracovává své roční operační plány v úzké spolupráci se stejným oddělením italského 

ministerstva vnitra, které dohlíží na italský orgán fondu AMIF; to usnadňuje součinnost 

s národními programy. 

159 Viz odpověď Komise k rámečku 7 a ve věci vysílání národních odborníků k bodům 29 a 

30. 

160 Podpora agentury Frontex týkající se navracení a národní programy AMIF podporují 

stejný druh nucených návratů, ale činí tak vzájemně se doplňujícím způsobem. Možnost 

organizovat návratové operace financované z národních programů AMIF poskytuje členským 

státům potřebnou flexibilitu, aby mohly provádět navracení, kdykoli a kdekoli agentura 

nemůže nabídnout podporu. 

Doporučení č. 5 – Posílit vnitrostátní azylová řízení 

a) Komise doporučení přijímá. Komise je plně odhodlána podpořit řecké orgány při 

zpracovávání dosud nevyřízených žádostí o azyl v prvním stupni.  

Komise zdůrazňuje, že i) řecké orgány musí vyřešit řadu otázek, aby Komise a úřad EASO 

mohly zvýšit svou podporu Řecké azylové služby (viz rámeček 7 výše), a ii) že přijímání 

rozhodnutí o žádostech o azyl (tj. snížení počtu nevyřízených žádostí) je v pravomoci 

členského státu. 

b) Komise doporučení přijímá. Komise je plně odhodlána podpořit odvolací orgány v Řecku. 
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Komise zdůrazňuje, že i) organizace právního systému v Řecku je pravomocí vnitrostátních 

orgánů a ii) že úřad EASO již poskytuje podporu odvolacím orgánům tím, že poskytuje 

zpravodaje (kteří se neúčastní rozhodování). 

c) Komise toto doporučení přijímá. Komise zdůrazňuje, že provádění závisí na konečném 

výsledku projednávání legislativních postupů týkajících se souvisejících nástrojů, které jsou 

v současné době předmětem interinstitucionálních jednání: návrh Komise z roku 2018 

na změnu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 ze dne 11. července 2007 

o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany COM(2018) 307 final, 

návrh nařízení o Agentuře Evropské unie pro azyl předložený Komisí COM(2018) 633 final.  

Doporučení č. 6 – Podpořit další vnitrostátní řízení o navrácení 

a) Komise doporučení přijímá. 

Komise je plně odhodlána dále podporovat řecké a italské orgány při řešení příčin nízké míry 

navracení. Komise již provedla opatření, která jsou v souladu s jejím mandátem a která mají 

zavést řecké a italské orgány.  

b) Komise doporučení přijímá.  

Komise bude v kontextu komplexních partnerství se třetími zeměmi usilovat o účinné 

využívání svých politik a nástrojů soudržným způsobem, aby posílila spolupráci v oblasti 

navracení a zpětného přebírání osob a zvýšila svůj vliv s ohledem na třetí země. V únoru 

2020 vstoupí v platnost nový vízový kodex se zvláštním ustanovením, které stanoví možnost 

uvalit vízová omezení na státy mimo EU, které nespolupracují při zpětném přebírání osob. 

Kromě toho je Komise, v souvislosti s jednáním o rámci na období po skončení platnosti 

dohody z Cotonou, pověřena členskými státy, aby zajistila, že součástí budoucí dohody 

budou konkrétnější ustanovení o zpětném přebírání osob. 

c) Komise doporučení přijímá. 

d) Komise toto doporučení přijímá.  

Komise zdůrazňuje, že hlavní odpovědnost za shromažďování údajů nesou členské státy. 


