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Migrační hotspoty fungují, avšak zásadní problémy
přetrvávají, konstatují auditoři EU
Podle nové zprávy Evropského účetního dvora tzv. přístup založený na hotspotech, který
u nelegálních migrantů přicházejících do Itálie a Řecka uplatňuje EU, pomohl významně zlepšit
evidenci, identifikaci a bezpečnostní kontroly migrantů. Je však třeba dalšího úsilí, neboť tisíce
jich stále po příjezdu zůstávají na řeckých ostrovech. Auditoři dále uvádějí, že mnoho
z dotčených osob jsou nezletilé osoby bez doprovodu, kterým by se mělo více pomáhat.
Za ochranu hranic a posuzování žádostí o azyl odpovídají v prvé řadě členské státy EU. Komise
zavedla přístup založený na hotspotech, aby Řecku a Itálii pomohla zvládat náhlý dramatický
nárůst migrace v letech 2015 a 2016. Tento přístup poskytuje členským státům podporu, aby
mohly určit totožnost přicházejících migrantů při jejich příjezdu, evidovat je, sejmout jim otisky
prstů a směrovat je do příslušných následných řízení.
Auditoři zjistili, že uvedený přístup pomohl zlepšit řízení migrace v Itálii a Řecku za velmi
náročných a stále se měnících podmínek. Přestože se hotspoty zřizovaly déle, než se plánovalo,
zvýšily kapacitu těchto zemí přijímat migranty, zlepšily jejich evidenci a posílily koordinaci mezi
jednotlivými zúčastněnými agenturami. Auditoři nicméně zjistili, že i přes značnou podporu z EU
přijímací zařízení v obou zemích stále nedostačovala na to, aby v nich mohlo být řádně přijato
(Itálie) nebo ubytováno (Řecko) množství přicházejících migrantů.
Přístup založený na hotspotech dále vyžaduje, aby byli migranti směrováni do příslušných
následných řízení, kterými jsou žádost o azyl v dané zemi, relokace do jiného členského státu
(v příslušných případech) nebo navrácení do země původu (nebo transitu). Tato následná řízení
však často probíhají pomalu a vyskytují se v nich překážky, které jsou v působnosti členských
států. V Řecku se od března 2016 nově příchozím již nepovoluje odcházet na pevninu, nýbrž
žádosti o azyl musí podávat v hotspotech. Také již neexistuje možnost relokace a navracení
probíhá pomalu. V důsledku toho přichází do hotspotů více migrantů, než z nich odchází a
hotspoty jsou značně přeplněné. Jelikož v Itálii dostávají migranti o relokaci lepší informace, bylo
identifikováno více uchazečů a auditoři upozorňují, že hlavním problémem je nyní nedostatečný
počet příslibů od členských států. Do září 2016 členské státy Itálii formálně přislíbily přijmout
3 809 osob ve srovnání s celkovým závazkem relokovat 34 953 osob.

Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních zvláštní zprávy přijaté Evropským účetním dvorem. Plné znění této zprávy je
k dispozici na internetové stránce www.eca.europa.eu.
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Auditoři dodávají, že dalším závažným problémem v obou zemích je nedostatek odpovídajících
zařízení pro ubytování a posouzení nezletilých osob bez doprovodu, kterých bylo dle odhadů na
konci září 2016 v Řecku 2 500 a více než 20 000 v Itálii.
„Na konci roku 2016 stále chyběla odpovídající zařízení pro ubytování a posouzení nezletilých osob
bez doprovodu v souladu s mezinárodními normami, a to jak v hotspotech, tak na následující
úrovni přijímání,“ uvedl Hans Gustaf Wessberg, jeden ze dvou členů Evropského účetního dvora
odpovědných za zprávu. „Tuto otázku je třeba naléhavě řešit.“
Na základě těchto připomínek předkládají auditoři řadu doporučení, aby Komise mohla členským
státům pomáhat při zlepšování přístupu založeného na hotspotech, pokud jde o kapacitu, vysílání
odborníků a rozdělení rolí a odpovědnosti. Aby se zlepšilo zacházení s nezletilými osobami bez
doprovodu, doporučují, aby Komise požadovala jmenovat pro každou lokalitu úředníka
odpovědného za ochranu dětí.
Poznámky pro redaktory
EU poskytuje Itálii a Řecku finanční podporu v rámci národních programů AMIF a ISF, uvádějí
auditoři, ale v době auditu nebyla k dispozici žádná zpráva o využití těchto prostředků na
hotspoty.
Komise uvádí, že od začátku roku 2015 poskytla Řecku přes 350 milionů EUR mimořádného
financování a více než 190 milionů EUR humanitární podpory. Itálii byla do konce roku 2016
poskytnuta mimořádná pomoc v celkové výši téměř 63 milionů EUR. V době auditu nebyla ještě
předložena o využití těchto prostředků na hotspoty žádná zpráva.
Na zvláštní zprávu „Reakce EU na uprchlickou krizi: přístup založený na hotspotech“ dohlíželi
společně dva členové Evropského účetního dvora, Hans Gustaf Wessberg a lstván Szabolcs
Fazakas. Zpráva je k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU.
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