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Auditoři určili výzvy související s integrací migrantů v EU  

Evropský účetní dvůr identifikoval řadu výzev týkajících se integrace migrantů ze zemí mimo EU 
do společnosti, v souvislosti s nimiž jsou nutná další opatření EU. Tyto výzvy uvádí nový 
informační dokument o opatřeních EU na podporu integrace osob, které žijí v EU legálně, ale 
nemají její občanství, například lidé, kteří migrují kvůli zaměstnání, sjednocení rodiny nebo za 
účelem výzkumu, žadatelé o azyl a uprchlíci. Informační dokument se nevztahuje na osoby, 
které v EU pobývají ilegálně.  

„Dlouhodobý dopad nedávného přílivu migrantů bude záviset na tom, jak se integrují do evropské 
společnosti. Určili jsme několik výzev souvisejících s integrací, které musí členské státy a EU řešit,“ 
uvedla Iliana Ivanovová, členka Evropského účetního dvora odpovědná za tento informační 
dokument.  

I když za integraci migrantů odpovídají především členské státy, EU hraje důležitou roli, neboť 
poskytuje podporu a pobídky. Kromě toho, že podporuje výměnu osvědčených postupů, 
poskytuje finanční prostředky a pomáhá s vypracováním migračních a antidiskriminačních 
opatření. 

Jako hlavní výzvy z hlediska integrace auditoři uvádějí: 

Zpoždění – Čím dříve se s integrací začne, tím pravděpodobnější je její úspěšnost. Pravidla, jež se 
na migranty vztahují, však nejsou ve všech členských státech stejná, což migranty motivuje tomu, 
aby se přesouvali mezi zeměmi, a zpožďuje zahájení procesu integrace. Zpracování žádostí navíc 
někdy trvá dlouho.  

Diskriminace – Navzdory tomu, že právní předpisy EU podporují rovná práva a zásadu 
nediskriminace, imigrace osob ze zemí mimo EU vzbuzuje v mnoha Evropanech negativní pocity. 
V některých členských státech to má nepříznivý dopad na integraci migrantů.  

Financování – Integrační opatření je možné financovat z několika fondů EU, ale celková 
vynakládaná částka není známa. Od roku 2015 EU vyčlenila na zvládání nárůstu migračních toků 
více než 5 miliard EUR dodatečného financování, z této částky bylo 100 milionů EUR přiděleno na 

http://www.eca.europa.eu/


CS 

 
 
 

 

2 

integraci. V roce 2017 členské státy oznámily, že na integraci migrantů potřebují z Azylového, 
migračního a integračního fondu další zdroje v přibližné výši 450 milionů EUR. Podle auditorů by 
integrační opatření měla vycházet z řádného posouzení potřeb a být vhodným způsobem 
financována.  

Nedostatečné odhodlání realizovat opatření – V roce 2016 vypracovala Evropská komise akční 
plán s 52 opatřeními na úrovni EU. Do prosince 2017 nebylo 23 opatření dokončeno. Členské 
státy jsou rovněž vybízeny k tomu, aby vypracovávali konkrétní opatření k řešení problémů 
v určitých oblastech, Komise však tato opatření nemonitoruje. Účinná realizace opatření akčního 
plánu závisí na úsilí členských států. 

Neúplná opatření – Většina členských států zavedla integrační opatření, která spadají pod rámce 
různých politik. Tato opatření však nejsou systematicky zaměřena na všechny skupiny migrantů a 
ne vždy se zabývají všemi oblastmi integrace. Integrační opatření by měla vytvořit ucelený rámec 
podpory pro všechny migranty ve všech příslušných oblastech politiky.  

Nedostatečné monitorování – Většina členských států nemá úplný přehled o počtu migrantů, 
kterým se dostalo podpory, ani o částce, která byla na imigrační opatření vydána. Monitorování 
na národní úrovni má různé nedostatky. Komise v současné době navrhuje vytvořit specializované 
ukazatele, které mohou usnadnit vývoj opatření na základě důkazů.  

Složitost – Různé fondy EU mohou financovat stejný typ opatření pro tutéž cílovou skupinu. Na 
řízení opatření týkajících se integrace migrantů v členských státech se podílí více než 400 různých 
subjektů. Většina členských států má koordinační orgány, ale zavedené koordinační mechanismy 
vykazují nedostatky.  

Zvládnutí všech těchto záležitostí si vyžádá účinné a koordinované úsilí všech zainteresovaných 
subjektů na úrovni EU, členských států i regionů. 

Poznámky pro redaktory 

Na území EU legálně pobývá více než 21 milionů osob, které nejsou občany zemí EU. Přibližně 4 % 
populace EU tvoří migranti ze zemí mimo EU. Každoročně někteří z nich získají občanství EU. Mezi 
lety 2013–2016 získalo občanství členského státu EU přibližně 3,2 milionu migrantů ze zemí mimo 
EU. Po zohlednění migrantů druhé generace má přibližně 18 % obyvatelstva sídlícího v EU 
přistěhovalecký původ. 

Informační dokument EÚD „Integrace migrantů ze zemí mimo EU“ je k dispozici na internetových 
stránkách EÚD (eca.europa.eu) v angličtině. 

Videozáznam prohlášení členky EÚD Iliany Ivanovové ve vysílací kvalitě je k dispozici na na 
YouTube na kanálu EÚD (EUauditors). 
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