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INFORMAČNÉ CESTY EHSV ZAMERANÉ NA SITUÁCIU UTEČENCOV: 

POHĽAD ORGANIZÁCIÍ OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI 

(december 2015 – január 2016) 

 

Súhrnná správa 

16. marca 2016 

 

HLAVNÉ ZÁVERY 

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor plne uznáva dôležitú úlohu, ktorú zohráva občianska 

spoločnosť počas terajšej utečeneckej krízy. Bez jej pomoci by humanitárna situácia v mnohých 

európskych krajinách mohla byť ešte katastrofálnejšia. 

 

V rámci svojho záväzku, ktorým je dať slovo zúčastneným stranám, uskutočnil výbor 11 

informačných ciest do Rakúska, Švédska, Grécka, Maďarska, Nemecka, Chorvátska, Slovinska, 

Talianska, Poľska, Bulharska a na Maltu. Na základe výsledkov týchto misií a rozsiahlych skúseností 

svojich členov EHSV ako zástupca a podporovateľ organizovanej občianskej spoločnosti prezentuje 

svoje hlavné závery adresované členským štátom a inštitúciám EÚ v súvislosti s riešením utečeneckej 

krízy
1
. 

 

a. Európska únia a členské štáty musia spolupracovať s cieľom vybudovať skutočný spoločný 

európsky azylový systém, ako sa uvádza v článku 78 ZFEÚ, a dosiahnuť aj spravodlivé 

rozdelenie utečencov. Musia sa posilniť a riadne uplatňovať spoločné kritériá na určenie toho, 

či má daná osoba nárok na medzinárodnú ochranu. 

 

b. Treba prehodnotiť dublinské nariadenie berúc do úvahy, že krajiny prvého vstupu sú pre 

utečencov často len tranzitnými krajinami. 

 

c. Európska únia a členské štáty by mali vyčleniť dostatočný objem štátnych zdrojov 

(zamestnanci, financovanie a infraštruktúra) na prijímanie utečencov a poskytovanie pomoci 

utečencom. Ak organizácie občianskej spoločnosti plnia úlohy členských štátov, ako tomu je 

na mnohých miestach, vlády by ich mali odškodniť zodpovedajúcim spôsobom. Organizácie 

občianskej spoločnosti okrem toho potrebujú jednoduchší prístup k finančným prostriedkom 

EÚ. 

 

d. Členské štáty sú zodpovedné za plnenie povinných požiadaviek Ženevského dohovoru. 

Európska rada, Európska komisia a Európsky parlament by mali uznať zodpovednosť 

                                                      
1

 Je potrebné jasne rozlišovať medzi osobami, ktoré sú podľa Ženevského dohovoru utečencami, a príslušníkmi tretích krajín, ktorí 

nemajú právo na chránený štatút. Tieto hlavné závery sa zameriavajú na utečencov. 
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za poskytovanie aktívnej pomoci členským štátom, aby sa im tak umožnilo zvládať 

utečeneckú a migračnú krízu. 

 

e. Treba zachovať výsledky schengenského systému. Nevyhnutnou podmienkou na jeho 

udržanie sú účinné kontroly na vonkajších hraniciach. Zabezpečenie hraníc nesmie znamenať 

vylúčenie tých, ktorí potrebujú ochranu z humanitárnych dôvodov v súlade so Ženevským 

dohovorom. 

 

f. Utečenci potrebujú bezpečné a stále trasy do EÚ, aby sa zabránilo ďalším úmrtiam, 

porušovaniu ľudských práv, hrozbe prevádzačstva a obchodovania s ľuďmi. Je nevyhnutný 

koordinovanejší prístup všetkých európskych a medzinárodných zainteresovaných strán. 

 

g. Európska únia a jej členské štáty by mali podporovať utečencov z krajín susediacich 

s konfliktnými zónami. 

 

h. Informačné kampane by mali odrádzať ekonomických migrantov od toho, aby riskovali svoje 

životy v snahe dostať sa do EÚ. Treba vykonávať príkazy na vrátenie osôb, ktorých žiadosti 

o azyl boli zamietnuté. Príbehy vrátených osôb by mali mať odrádzajúci účinok a mali by 

slúžiť na vyvracanie zavádzajúcich informácií šírených prevádzačmi. 

 

i. Treba posilniť mandát a zdroje agentúry Frontex v snahe zlepšiť pátracie a záchranné 

operácie. Frontex by mal zohrávať významnejšiu úlohu pri registrácii na vonkajších 

hraniciach. 

 

j. Ak má byť mechanizmus premiestňovania plne funkčný, musí byť registrácia na vonkajších 

hraniciach Európy povinná, všetky plánované krízové vstupné centrá musia byť uvedené 

do prevádzky a musia fungovať nepretržite, a je potrebné zvážiť zriadenie ďalších takýchto 

centier. Členské štáty by mali dodržať svoj sľub o poskytnutí zamestnancov do týchto centier 

a vyčleniť dodatočné finančné prostriedky. 

 

k. Žiadatelia o azyl musia pri príchode dostať aktuálne informácie o svojich právach 

a povinnostiach v jazyku, ktorému rozumejú. Utečenci, najmä tí najzraniteľnejší, 

a dobrovoľníci, ktorí s nimi pracujú, potrebujú primeranú psychologickú pomoc. Na miestach 

príchodu by sa mali poskytovať zdravotnícke služby. 

 

l. Musí sa zlepšiť a sprofesionalizovať spolupráca a koordinácia medzi organizáciami 

občianskej spoločnosti a vo vzťahu k ich vládam tak, aby bola udržateľná. Členské štáty 

musia jasne vymedziť zodpovednosť za často prierezovú otázku prijímania utečencov 

a poskytovania pomoci pre nich a zabezpečiť koordináciu medzi verejnými orgánmi 

na rôznych úrovniach. 
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m. EÚ by sa mala viac snažiť o koordináciu humanitárnej pomoci a zaistenie väčšej prítomnosti 

a viditeľnosti EÚ v krajinách, ktoré sú hlavnými destináciami pre utečencov, napríklad 

prostredníctvom Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre humanitárnu pomoc 

a civilnú ochranu (ECHO) alebo podobného orgánu. 

 

n. Treba náležite zohľadniť obavy miestnych obyvateľov. Musia sa eliminovať všetky 

nenávistné vyjadrenia, dezinformovanie o utečencoch a xenofóbne prejavy a vyzdvihovať 

pozitívny prínos utečencov s cieľom zmeniť spôsob, akým ich prezentujú médiá. Utečencov 

nemožno vnímať ako hrozbu, ale ako príležitosť pre hospodársky a sociálny model Európy. 

 

o. Viac ako kedykoľvek predtým je dôležité zaviesť silné hospodárske politiky s cieľom 

podporovať rast a vytváranie pracovných miest pre všetkých. Pomoc utečencom a ich 

integrácia je sama o sebe ekonomickým stimulom. Rast a zamestnanosť pomáhajú bojovať 

proti nepriateľstvu voči utečencom. 

 

p. V prípade, ak sa očakáva pozitívny výsledok azylového konania, treba čo najskôr začať 

s uplatňovaním udržateľných dlhodobých integračných opatrení, ktorých súčasťou je 

mapovanie a uznávanie kvalifikácií, vzdelávanie a odborná príprava, vrátane občianskej 

náuky a jazykových kurzov. V spolupráci so sociálnymi partnermi by sa malo podporovať 

zapojenie do pracovného trhu. Investície do integračných opatrení sa vrátia v strednodobom 

a dlhodobom horizonte, zatiaľ čo náklady vyplývajúce z neintegrácie budú obrovské. 

 

Po uskutočnení týchto informačných ciest je EHSV teraz lepšie pripravený prispieť k riešeniu 

utečeneckej krízy a k politikám integrácie utečencov. EHSV ako zástupca organizovanej občianskej 

spoločnosti bude o jej potrebách, pripomienkach a odporúčaniach informovať inštitúcie EÚ, 

európskych občanov a ich organizácie. Pridaním našich odborných znalostí, ako aj európskej 

a celosvetovej perspektívy prispeje EHSV k ďalšiemu rozvoju politiky EÚ v oblasti azylu a migrácie. 

 

Úvod 

 

Prenasledovanie, konflikty a chudoba viedli v roku 2015 vyše milión ľudí k tomu, aby 

po životunebezpečnej ceste cez more a po pevnine hľadali bezpečnosť v Európe. Dovedna 57 % 

z nich tvorili Sýrčania utekajúci pred vojnou vo svojej krajine. Ďalších 24 % predstavovali Afganci 

a 9 % Iračania. Ďalší pochádzajú z krajín, ako je Pakistan, Eritrea a Somálsko
2
. Prevažná väčšina sa 

dostala do Európy cez Stredozemné more, pričom dorazili najmä do Grécka a Talianska. Z týchto 

osôb je 3735 nezvestných a predpokladá sa, že sa utopili.
3
 Pre tých, ktorí prežili, príchod do Európy 

bohužiaľ len zriedka znamenal koniec trápenia a drsných podmienok. Zlé podmienky prijímania, 

prevádzači, lupiči, prípady korupcie a násilia zo strany polície a pohraničnej stráže, nepriaznivé 

                                                      
2

 UNHCR: Regional refugee and migrant response for Europe 2016, vydané 26. januára 2016. 

3
 http://www.unhcr.org/5683d0b56.html. 

http://www.unhcr.org/5683d0b56.html
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poveternostné podmienky, uzavreté hranice, pasové kontroly a čoraz nepriateľskejší európski občania 

sú len niektoré z ťažkostí, ktorým čelia muži, ženy a deti hľadajúce útočisko v Európe. 

 

Pre verejné orgány so zodpovednosťou na celoštátnej a regionálnej úrovni bolo často zložité 

primerane reagovať na masívny prílev migrantov v rokoch 2014 a 2015. Dobrovoľníci, darcovia, 

organizácie občianskej spoločnosti a miestne orgány často zohrávali významnú úlohu v rôznych 

etapách azylového konania. V niektorých prípadoch išli miestni starostovia nad rámec svojich 

povinností, aby zaplnili medzeru, ktorú ponechali celoštátne a regionálne orgány. Významnú úlohu 

zohrali a naďalej zohrávajú organizácie občianskej spoločnosti. Miestne samosprávy v pohraničných 

regiónoch niektorých krajín sa pri financovaní svojich snáh značne zadlžili. 

 

V decembri 2015 a januári 2016 navštívili delegácie EHSV jedenásť členských štátov EÚ – 

a na marec je naplánovaná návšteva Turecka – s cieľom stretnúť sa s organizáciami občianskej 

spoločnosti, ktoré sa venujú migrantom, odhaliť ich problémy, nedostatky, úspechy a osvedčené 

postupy rozličných subjektov zapojených do súčasnej utečeneckej krízy a poskytnúť tak príspevok 

k tvorbe politík EÚ. Každá delegácia bola zložená z troch členov a mala podporu sekretariátu EHSV. 

Delegácie navštívili Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, 

Maltu, Poľsko, Slovinsko a Švédsko a stretli sa so 183 zainteresovanými stranami, najmä z radov 

organizácií občianskej spoločnosti. 

 

Záverečná správa poskytuje prehľad hlavných zistení delegácií s osobitným dôrazom na politické 

odporúčania na riešenie problémov spojených s aktuálnou utečeneckou krízou a dlhodobou 

integráciou príjemcov medzinárodnej ochrany. Správa bude doplnená o podrobné súhrnné správy z 11 

plánovaných návštev krajín. 

 

1. Zníženie počtu (nelegálnych) prisťahovalcov 

 

Masívny prílev utečencov a iných migrantov predstavuje obzvlášť veľký problém vzhľadom na tieto 

faktory: už len samotný počet ľudí prichádzajúcich v krátkom časovom rozpätí a skutočnosť, 

že väčšina z nich sa do Európy dostáva nelegálnym spôsobom. Dublinský systém nie je schopný 

reagovať na hromadný prílev utečencov. Pomoc krajinám, v ktorých susedstve sa odohrávajú 

konflikty, a ktoré prijímajú utečencov, nie je dostatočná. Krajiny ako Turecko, Libanon a Jordánsko 

prijali najväčší podiel utečencov vrátane takmer 4,3 milióna Sýrčanov. Utečenci tam majú ťažký život 

s vysokými výdavkami, prakticky nulovými vyhliadkami nájsť si prácu a chronickým nedostatkom 

pomoci. Očakáva sa, že migrácia do Európy bude pokračovať, a to s najväčšou pravdepodobnosťou 

vo veľkom rozsahu. 

 

1.1 Riešenie hlavných príčin 

 

 Treba sa zaoberať príčinami násilného vysídľovania, a to vrátane ukončenia konfliktu a nájdenia 

politického riešenia krízy. Mierové úsilie by malo byť sprevádzané snahami o obnovu krajín 

a spoločností po niekoľkoročnej vojne. 
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 Za hlavné ciele v krajinách pôvodu by sa mala považovať bezpečnosť ľudí založená 

na rešpektovaní práv a ľudský a sociálny rozvoj ponúkajúci skutočné vyhliadky pre miestne 

obyvateľstvo, predovšetkým pre mladých ľudí. 

 Musí sa viac investovať do humanitárnych a rozvojových iniciatív – vrátane tých, ktoré 

uskutočňujú organizácie občianskej spoločnosti – zlepšujúcich situáciu vysídleného obyvateľstva 

v krajinách, ktoré ležia v regiónoch susediacich s konfliktnými oblasťami, ako je Turecko, 

Libanon a Jordánsko. 

 

1.2 Zaistenie bezpečných trás 

 

 Utečenci potrebujú na príchod do EÚ bezpečné, stále trasy. Treba predísť ďalším úmrtiam, 

porušovaniu ľudských práv a hrozbe prevádzačstva a obchodovania s ľuďmi. To by malo 

zahŕňať programy humanitárneho prijímania (presídlenia), vydávanie humanitárnych víz 

na veľvyslanectvách, programy súkromného sponzorstva a zavedenie dočasných ochranných 

mechanizmov. Vízový kódex Únie by sa mal zmeniť a doplniť tak, aby umožňoval väčšiu 

ochranu. Jedným z možných riešení je registrovať žiadosti o azyl mimo EÚ, napr. v Turecku. 

 Vzhľadom na neexistujúce bezpečné trasy by na tranzitných trasách mali byť bezplatne 

poskytované služby, ako je doprava, ubytovanie a pripojenie na internet v snahe zabrániť 

prevádzačstvu a vykorisťovaniu. 

 Treba posilniť mandát agentúry Frontex a zvýšiť jej zdroje, aby sa jej tak umožnilo zohrávať 

výraznejšiu úlohu pri registrácii a hraničnej kontrole. 

 

1.3 Odrádzanie od nelegálneho cestovania 

 

 EÚ a jej členské štáty by mali odrádzať potenciálnych nelegálnych ekonomických migrantov 

od cestovania do EÚ prostredníctvom informačných kampaní v krajinách ich pôvodu. Okrem 

toho osoby, ktoré sa dobrovoľne vrátili, môžu vo svojej krajine pôvodu vystupovať ako poslovia 

a môžu uvádzať na pravú mieru často zavádzajúce informácie šírené prevádzačmi a ďalšími 

zapojenými osobami. 

 

2. Prijímanie a pomoc utečencom humánnym spôsobom 

 

Okrem hľadania spôsobov, ako riešiť príčiny veľkých tokov v dlhodobom horizonte, musí byť EÚ 

pripravená na to, že tieto migračné toky budú pokračovať, a musí predložiť silné nástroje na ich 

účinné riadenie. Migračné trasy a profily migrantov sa stále menia, čo si vyžaduje flexibilitu 

a schopnosť krajín prispôsobiť sa týmto meniacim sa skutočnostiam. 

 

Občianska spoločnosť vyjadruje poľutovanie nad tým, že neexistuje spoločný prístup EÚ k riadeniu 

veľkého prílevu utečencov, ani riadne fungujúci spoločný azylový systém. Príslušné právne predpisy 

EÚ a medzinárodné právne predpisy nie sú vždy správne implementované v členských štátoch. 

Dohodnuté počty osôb, ktoré majú byť premiestnené, nezodpovedajú realite prichádzajúcich 

migrantov. Okrem toho tento systém premiestňovania nefunguje tak, ako by mal a doteraz bolo 
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premiestnených len veľmi málo migrantov. Niektoré členské štáty jednostranne zatvorili svoje 

hranice, čím ohrozujú schengenský systém. 

 

2.1 Spoločný európsky azylový systém 

 

EHSV odporúča: 

 

 dobudovať skutočný spoločný európsky azylový systém založený na ochrane ľudských práv, 

solidarite a spoločnej zodpovednosti. Mal by zahŕňať jednotný azylový štatút a vzájomné 

uznávanie azylových rozhodnutí s cieľom zaručiť, aby žiadatelia o azyl mohli využívať rovnaké 

práva a podmienky prijímania a prechádzali rovnakým konaním vo všetkých členských štátoch. 

To by mohlo pomôcť ukončiť „azylový turizmus“; 

 registrovať žiadateľov o azyl vstupujúcich na územie EÚ pri príchode, čím sa zabráni duplicite pri 

registrácii. Členské štáty by tiež mali zlepšiť výmenu informácií o príleve utečencov. V tomto 

procese by mal zohrávať významnejšiu úlohu Frontex; 

 revíziu dublinského nariadenia s cieľom zaviesť lepší a stály mechanizmus rozdelenia 

zodpovednosti v záujme podporiť členské štáty na vonkajších hraniciach EÚ. Tie by nemali mať 

ako jediné povinnosť prijímať žiadateľov o azyl, ktorí vstupujú do EÚ, posudzovať ich žiadosti 

o azyl a neskôr ich integrovať do spoločnosti; 

 uviesť do prevádzky všetky plánované krízové vstupné centrá, ktoré musia fungovať nepretržite 

a takisto zvážiť zriadenie ďalších takýchto centier. Členské štáty by mali poskytnúť zamestnancov 

do týchto centier a vyčleniť ďalšie finančné prostriedky; 

 postupovať v súlade s kvótami na premiestnenie v rámci stanovených lehôt a zaviesť rýchlejšie 

administratívne postupy. Vždy, keď je to možné, treba zohľadniť jazykové zručnosti, rodinné 

väzby alebo väzby v rámci diaspóry; 

 členským štátom, aby zvýšili svoje kapacity na spracúvanie žiadostí, a to tak s cieľom znížiť 

náklady, ako aj zlepšiť situáciu žiadateľov; 

 urýchlený dôstojný návrat do krajiny pôvodu v prípade migrantov, ktorým bol vydaný príkaz 

na návrat, pričom im v spolupráci s úradmi krajín pôvodu treba poskytnúť prostriedky 

na reintegráciu. 

 

2.2 Prijímanie žiadateľov o azyl a utečencov 

 

Úrady členských štátov majú problém adekvátne reagovať na príchod veľkého množstva uchádzačov 

o azyl. Mnohé z nich nemajú kapacity alebo politickú vôľu na zabezpečenie primeraných podmienok 

prijatia, lekárskej pomoci, informácií o súdnych konaniach a právach utečencov a žiadateľov o azyl. 

Pretrváva nedostatok financií, vyškoleného personálu a tlmočníkov. Rozdelenie zodpovedností 

a prostriedkov medzi centrálnu a decentralizovanú úroveň je niekedy nejasné a vytvára zmätok 

v činnostiach spojených s pomocou, pričom miestne samosprávy a organizácie občianskej spoločnosti 

vynakladajú úsilie na riešenie tejto krízy. Po podaní žiadosti o azyl by utečenci mali mať 

za normálnych okolností právo na základné služby, ako je ubytovanie, avšak existuje chronický 

nedostatok primeraného bývania a mnohí utečenci zostávajú v dočasných ubytovacích zariadeniach. 
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Nedostatočná reakcia vlády ponecháva priestor pre osoby, ktoré bez zábran využívajú zraniteľné 

postavenie utečencov ponechaných samých na seba, a to tým, že im poskytujú tovar, bývanie, prácu 

alebo služby nelegálnym spôsobom. 

 

EHSV preto odporúča, aby: 

 

 Európska komisia monitorovala, či členské štáty do svojich legislatív správne transponovali 

právne predpisy EÚ v oblasti azylu, predovšetkým smernicu o podmienkach prijímania, a či 

ich dodržiavajú
4
 

 sa nepretržite monitoroval súlad pri registrácii a azylových konaniach (jazyk konania, poskytnutie 

potrebných a spoľahlivých informácií, právne zastúpenie, primerané životné podmienky počas 

konania atď.), najmä v krajinách s podozrivo nízkou mierou kladných rozhodnutí o udelení azylu; 

 členské štáty preukázali politické odhodlanie na príjem a pomoc pre utečencov. Mali by venovať 

dostatočný objem štátnych zdrojov (zamestnanci, financovanie a infraštruktúra) na riešenie krízy 

a vykonávanie strategických plánov. Prijímanie utečencov je zodpovednosťou všetkých členských 

štátov, pričom celoštátna úroveň musí poskytnúť podporu miestnym samosprávam; 

 členské štáty jasne vymedzili zodpovednosť za často prierezovú otázku prijímania utečencov 

a poskytovania pomoci pre nich, a aby zabezpečili koordináciu medzi verejnými orgánmi na 

rôznych úrovniach; 

 sa EÚ a jej členské štáty pripravili na podobnú krízu, ku ktorej môže dôjsť v budúcnosti a zriadili 

monitorovacie systémy zamerané špecificky na migráciu; 

 členské štáty zachovávali jednotu rodín a ponúkali individualizovaný prístup; 

 členské štáty poskytli prijímacie a tranzitné centrá s primeranými zdrojmi. ktoré by poskytovali 

nepretržitú pomoc v prípade potreby, a to predovšetkým zraniteľným osobám; 

 členské štáty dali k dispozícii dostupné zdroje, ktoré sú potrebné na skrátenie obdobia 

v núdzových ubytovacích zariadeniach – najmä pre rodiny – a na zlepšenie životných podmienok. 

Bývanie by sa malo poskytovať v rámci miestnych komunít a nie mimo nich. Je naliehavo 

potrebné zaistiť dostupné bývanie pre utečencov, ktorým by sa pri hľadaní ubytovania mala 

poskytovať pomoc. 

 

2.3 Poskytovanie adekvátnych a spoľahlivých informácií žiadateľom o azyl a utečencom 

 

Na ceste do Európy a naprieč ňou sa utečenci spoliehajú na často nesprávne informácie získané 

prostredníctvom neformálnych kanálov a prevádzačov. Príbehy v médiách môžu byť skreslené 

a cenzurované. Okrem toho utečenci často nehovoria jazykom prijímajúcej spoločnosti, ani žiadnym 

iným európskym jazykom. Avšak v mnohých členských štátoch EÚ je nedostatok tlmočníkov 

ovládajúcich také jazyky, ako je arabčina, perzština alebo paštúnčina. Pri vyhľadávaní a príprave 

tlmočníkov môžu v súčasnosti zohrávať dôležitú úlohu organizácie občianskej spoločnosti. 

 

                                                      
4

 eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0033&from=EN  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0033&from=EN
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EHSV preto odporúča, aby: 

 

 Európska komisia zaistila, že členské štáty budú dodržiavať článok 5 smernice o podmienkach 

prijímania týkajúci sa poskytovania informácií o právach a povinnostiach žiadateľov o azyl 

a o organizáciách, skupinách alebo osobách poskytujúcich pomoc a informácie; 

 Európska komisia zaistila, že členské štáty budú dodržiavať všetky ustanovenia smernice o konaní 

o azyle týkajúce sa jazyka; 

 členské štáty poskytovali utečencom jasné praktické a právne informácie, a to v ústnej aj 

písomnej podobe, v jazyku, ktorému utečenci rozumejú. Je nevyhnutné mať k dispozícii 

dostatočný počet dobre pripravených tlmočníkov a prekladateľov, ktorí by pomáhali s registráciou 

a rozptyľovali obavy a uvádzali na pravú mieru nesprávne informácie. Členské štáty musia 

vyčleniť finančné prostriedky potrebné na ich nábor. Neprofesionálni tlmočníci (napr. 

utečenci/migranti z predchádzajúcich imigračných vĺn) môžu byť užitoční na základné rozhovory, 

avšak je potrebné nájsť správnu rovnováhu medzi rizikami a prínosmi; 

 EÚ poskytovala utečencom pri ich príchode informácie centralizovaným spôsobom. Letáky 

a oficiálna webová stránka EÚ (podobná imigračnému portálu EÚ) by poskytovala aktuálne 

informácie o ich právach, platných postupoch a možnostiach azylu, ktoré sú im dostupné po celej 

EÚ, nielen v niekoľkých krajinách, ako napríklad v Nemecku alebo vo Švédsku; 

 EÚ koordinovala výrobu orientačných brožúr pre utečencov, ktorí majú byť premiestnení, 

so základnými informáciami o cieľovej krajine v ich materinskom jazyku. Tieto brožúry by sa im 

rozdávali pred cestou. Informácie v upravenej podobe treba takisto poskytnúť deťom. 

 

2.4 Ochrana najzraniteľnejších osôb 

 

Mnohí utečenci prichádzajú po dlhej a traumatickej ceste, pričom často sa stávajú obeťami lúpežných 

prepadnutí, znásilnení alebo iných foriem násilia. Unikli pred vojnou a opustili rodinných 

príslušníkov alebo ich stratili po ceste do Európy. Tieto konkrétne traumy sa nie vždy dostatočne 

zohľadňujú počas prijímania a konaní o azyle. Narastá počet maloletých bez sprievodu, ktorí 

prichádzajú do EÚ. Počet maloletých bez sprievodu, ktorí sú nezvestní, je alarmujúco vysoký. Hoci 

často nie je jasné, čo sa stalo, mnohí z nich zrejme skončili v rukách zločineckých skupín, 

obchodníkov s ľuďmi alebo iných osôb s nekalými úmyslami. 

 

EHSV preto odporúča, aby: 

 

 členské štáty poskytli všetky dostupné zdroje, ktoré sú potrebné na to, aby utečencom, ale aj 

dobrovoľníkom, ktorí s nimi pracujú, bola poskytnutá primeraná psychologická pomoc; 

 maloletí bez sprievodu boli ubytovaní v malých strediskách alebo hostiteľských rodinách. 

Európska komisia by mala zabezpečiť, že členské štáty nebudú zadržiavať maloletých (bez 

sprievodu) a EÚ by mala posilniť mechanizmy monitorovania dodržiavania práv dieťaťa 

v spolupráci s organizáciou UNICEF; 

 Ohľad treba brať aj na rodové hľadisko: ak žiadateľky o azyl o to požiadajú, tak by úradné 

pohovory s nimi mali viesť ženy a rovnako aj tlmočiť by mali ženy. 
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3. Lepšia podpora organizácií občianskej spoločnosti 

 

Organizácie občianskej spoločnosti vykonávajú neoceniteľnú prácu alebo dokonca preberajú na seba 

povinnosť vlád poskytovať humanitárnu pomoc a ochranu utečencom. Organizácie občianskej 

spoločnosti, veľmi angažované miestne iniciatívy a dobrovoľníci vykonávať širokú škálu činností vo 

všetkých fázach procesu prijímania, vrátane napĺňania základných potrieb utečencov, poskytovania 

ubytovania, sociálnej a psychologickej pomoci či informácií, zlučovania rozdelených členov rodín, 

hľadania riešení pre deti bez sprievodu a náboru tlmočníkov. Dohliadajú na dodržiavanie ľudských 

práv a vykonávajú propagačné a informačné aktivity. 

 

3.1 Uznanie a koordinácia organizácií občianskej spoločnosti 

 

Niektoré organizácie občianskej spoločnosti dostali od vlády oficiálny mandát na riešenie situácie 

a zaistenie koordinácie činností súvisiacich s poskytovaním pomoci, no niektoré štáty humanitárnu 

pomoc nekoordinujú alebo to prenechávajú na UNHCR a IOM. V niektorých krajinách vlády podľa 

všetkého nemajú dostatočnú dôveru v organizácie občianskej spoločnosti, ktoré sú považované 

za „príliš štedré“ alebo za „súčasť sektoru dobrej vôle“. Nevytvára to vhodné prostredie na účinnú 

spoluprácu. V iných krajinách je spolupráca s vládou dobrá a verejné orgány akceptujú návrhy 

organizácií občianskej spoločnosti. Organizujú sa pravidelné koordinačné stretnutia všetkých 

príslušných zainteresovaných strán a osobná angažovanosť politikov (ministrov) dokazuje odhodlanie 

vlád a prináša dobré výsledky. 

 

Spolupráca medzi organizáciami občianskej spoločnosti sa vo všeobecnosti javí ako účinná, 

predchádza sa vďaka nej nedorozumeniam a zdvojovaniu úsilia, pričom má dokonca cezhraničný 

charakter. Organizácie občianskej spoločnosti však niekedy navzájom súperia o zdroje a pozornosť 

médií. Poukazuje to na potrebu dlhodobej udržateľnej stratégie, ktorá by zohľadnila pohodu 

a spokojnosť s prácou – často veľmi obmedzeného počtu – zamestnancov organizácií občianskej 

spoločnosti a dobrovoľníkov. 

 

EHSV preto predkladá tieto odporúčania: 

 

 keďže na riešenie utečeneckej krízy je namiesto konkurencie nevyhnutná úspešná spolupráca, 

organizácie by mali vytvoriť spoločnú víziu ochrany utečencov a vzájomného pochopenia pre ich 

jednotlivé mandáty, úlohy a zodpovednosti. Členské štáty by mali podporovať spoluprácu 

organizácií občianskej spoločnosti, uskutočňovať výskum a vymieňať si skúsenosti, 

poznatky a zdroje. Ich internacionalizácia, cezhraničná spolupráca a výmena informácií by sa 

mala podporovať prostredníctvom osobitných fondov alebo oficiálnej siete; 

 EÚ by mala zabezpečiť podporu a výmenu osvedčených postupov organizácií občianskej 

spoločnosti a tam, kde je to možné, aj ich nasledovanie. Praktické skúsenosti organizácií 

občianskej spoločnosti treba využívať v procese tvorby politiky; 
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 je potrebné zlepšiť spoluprácu a koordináciu medzi členskými štátmi a organizáciami občianskej 

spoločnosti, a to aj prostredníctvom určenia kontaktných osôb v rámci príslušných ministerstiev 

na poskytovanie informácií organizáciám. Takisto treba stanoviť jasné rozdelenie zodpovednosti 

za prijímanie migrantov spolu s nevyhnutnou koordináciou medzi rôznymi verejnými orgánmi 

a organizáciami; 

 rozličné organizácie zapojené do siete podpory by mali uskutočňovať pravidelné koordinačné 

zasadnutia a odporúča sa im zdokumentovať svoje spoločné iniciatívy ako referencie do 

budúcnosti, ako aj vytvoriť kontrolné zoznamy, postupy atď.; 

 pokiaľ tomu tak nie je, treba v členských štátoch zriadiť fóra spolupráce, ktoré budú miestom 

stretávania verejných orgánov (na celoštátnej a miestnej úrovni) a organizácií občianskej 

spoločnosti. EHSV a Európska komisia by mohli na úrovni EÚ zohrávať úlohu pri zaisťovaní 

dostatočne účinného a inkluzívneho fungovania týchto fór spolupráce; 

 problematika utečencov sa musí odpolitizovať a členské štáty musia zabezpečiť, aby 

nedochádzalo k diskriminácii medzi organizáciami na základe politickej lojality alebo politických 

preferencií; 

 EÚ by mala urobiť viac pre koordináciu humanitárnych snáh a zaistenie väčšej prítomnosti 

v teréne pri súčasnom zohľadnení mandátu Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre 

humanitárnu pomoc a civilnú ochranu (ECHO) a Frontexu. Prostredníctvom ECHO alebo nového 

orgánu by EÚ mala poskytovať odborníkov na koordináciu, prijímanie a ochranu utečencov 

a zavádzať strategické plány na miestnej úrovni po dohode so všetkými príslušnými 

zainteresovanými stranami s cieľom zabezpečiť uspokojenie základných potrieb utečencov, ako 

sú potraviny, zdravotná starostlivosť, ubytovanie a právna pomoc; 

 EÚ by mala zaistiť, že nové iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ, ktorú koordinuje GR ECHO, 

bude možné využiť aj v rámci EÚ, čím sa zabezpečí, že dobrovoľníci sa dostanú tam, kde sú 

najviac potrební, a že ich zručnosti a odborné znalosti nie sú nadbytočné alebo že sa dostatočne 

využívajú. 

 

3.2 Financovanie a podpora organizácií občianskej spoločnosti 

 

Organizácie občianskej spoločnosti čelia mnohým ťažkostiam v oblasti prístupu k financovaniu 

a odbornej prípravy svojich zamestnancov. Zvyčajne sa od nich očakáva, že budú spolufinancovať 

svoje činnosti z vlastných zdrojov, aj keď vykonávajú úlohy v mene verejných orgánov. Okrem toho 

sa organizácie občianskej spoločnosti často musia spoliehať na krátkodobé granty EÚ, čo im 

neumožňuje plánovať svoju činnosť udržateľne a z dlhodobého hľadiska. Medzi organizáciami 

občianskej spoločnosti existuje konkurencia vzhľadom na povinnosť preukázať dostatočný počet 

zákazníkov, čo môže mať negatívny vplyv na efektívnosť poskytovaných služieb. Krátkodobé 

projekty majú tiež vplyv na istotu zamestnania pracovníkov, v dôsledku čoho je ťažšie prilákať 

a udržať si kvalifikovaných pracovníkov. V niektorých oblastiach sa objavila „charitatívna turistika“. 

 

 Ak organizácie občianskej spoločnosti vykonávajú úlohy v mene verejných orgánov, je 

zodpovednosťou členských štátov, aby boli za to vhodne odškodnené. Členské štáty by okrem 

toho mali poskytnúť dostupné prostriedky potrebné na profesionalizáciu pomoci utečencom 
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z dlhodobého hľadiska, keďže počet dobrovoľníkov klesá, a na dostatočné zatraktívnenie profesií 

v tomto sektore v snahe riešiť problém nedostatku kvalifikovaných pracovníkov. 

 Prístup k financovaniu EÚ by sa mal zjednodušiť a zrýchliť, a to aj pre iniciatívy malého rozsahu, 

bez toho, aby bola ohrozená nestrannosť a transparentnosť procesu. Požiadavka 

na spolufinancovanie by sa mala zmierniť alebo by ho mali na seba prevziať členské štáty. 

 Prideľovanie prostriedkov z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) treba nevyhnutne 

plánovať z dlhodobého hľadiska a na základe jasných pravidiel. Komisia by mala zabrániť tomu, 

aby dochádzalo k omeškaniam v pridelení prostriedkov z AMIF. 

 Komisia by mala prispôsobiť pravidlá financovania tak, aby bolo možné uplatniť si určité 

nepriame náklady (nad rámec nákladov na koordináciu), ako tomu bolo v prípade ERF a EIF. 

 Komisia by mala iniciovať právne predpisy, ktoré by umožnili financovať budovanie 

inštitucionálnych kapacít organizácií občianskej spoločnosti, teda s cieľom zabezpečiť stabilné 

pracovné podmienky a odbornú prípravu (napríklad v oblasti správy táborov). 

 

4. Zmena rétoriky 

 

Verejná podpora prijímania utečencov je predpokladom účinného spoločného prístupu EÚ k príchodu 

utečencov. V EÚ však narastajú negatívne nálady voči utečencom. Verejnosť musí dostávať vecné 

informácie o utečencoch a v tejto súvislosti zohrávajú dôležitú úlohu médiá a organizácie občianskej 

spoločnosti. Strach z neznámeho prehlbujú niektoré médiá, ktoré šíria nepravdivé informácie 

a opakujú stereotypy. Zistilo sa však, že niektoré médiá využívajú prínos občianskej spoločnosti na 

dosiahnutie vyváženého pohľadu na utečencov. 

 

4.1 Vyzdvihovanie prínosu migrácie 

 

 Inštitúcie EÚ a členské štáty by mali informovať verejnosť o pozitívnych príkladoch úspechov 

migrantov a ich prínosu k hospodárskemu, sociálnemu a kultúrnemu životu Európy s cieľom 

zlepšiť spôsob, akým sú vnímaní v rámci verejnej debaty (napr. zdôrazňovaním počtu učiteľov 

alebo vojenských či policajných dôstojníkov cudzieho pôvodu v Nemecku alebo Francúzsku 

namiesto zamerania na problematickú mládež). Úspešní utečenci musia byť viditeľní ako 

vzorový model a EÚ by mala podporovať výmenu osvedčených postupov v tejto oblasti. 

 Verejnú podporu migrácie možno zvýšiť, ak spoločnosti pochopili výhody migrácie. Inštitúcie 

EÚ by mali vyzdvihovať pozitívne aspekty migrácie, napríklad skutočnosť, že mnoho dedín 

v odľahlých oblastiach v Európe čeliacich demografickému poklesu profituje v súčasnosti vďaka 

príchodu utečencov z novej pracovnej sily, spotreby, študentov v školách atď. 

 

4.2 Migrácia v médiách 

 

 V rámci boja proti negatívnym stereotypom by orgány členských štátov mali zvážiť poskytnutie 

kľúčových faktov a údajov novinárom, ako aj možnosti exkurzií, napr. do utečeneckých táborov 

alebo na miesta hraničnej kontroly. 
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 Členské štáty musia posilniť multikultúrne a antidiskriminačné vzdelávanie v učebných osnovách 

na školách, ako aj mimo škôl, keďže rozmanitosť sa nevyhnutne zvýši. Takéto vzdelávanie by 

malo vychádzať zo skúseností miestnych samospráv, príslušných organizácií občianskej 

spoločnosti a organizácií vedených migrantmi. Mali by pomôcť svojim občanom uvedomiť si 

celosvetové trendy. 

 Členské štáty nesmú tolerovať používanie urážlivého, xenofóbneho jazyka a nenávistných 

prejavov v médiách a mali by ich trestať v súlade so zákonom. 

 

4.3 Úsilie v spoločenstve 

 

 EÚ a jej členské štáty by mali poskytnúť miestnym spoločenstvám (napríklad rodičom 

na miestnych školách) vhodné a vecné informácie a podporovať vytváranie možností 

na nadväzovanie kontaktov s cudzincami, napr. prostredníctvom aktivít pre deti aj dospelých, 

ktoré zabezpečujú miestne kultúrne strediská alebo organizácie občianskej spoločnosti. 

 Členské štáty by mali financovať výcvik a odbornú prípravu štátnych úradníkov, ktorí sú 

v kontakte s utečencami, vrátane miestnej a celoštátnej správy, zamestnancov úradov práce, 

policajných oddelení, škôl atď., čím by sa im poskytli nástroje, ktoré im pomôžu prispôsobiť sa 

kultúrnej rozmanitosti, ako aj užitočné informácie a kontakty (organizácie občianskej spoločnosti 

poskytujúce pomoc). 

 

5. Zabezpečenie integrácie utečencov 

 

5.1 Príprava integračných politík 

 

Jednotlivé členské štáty EÚ majú odlišné skúsenosti s integračnými politikami, ako aj odlišný prístup 

k nim. Integrácia je obojsmerný proces a zahŕňa práva a povinnosti. Organizácie občianskej 

spoločnosti v celej Európe zapĺňajú medzery a ponúkajú mnohé služby, ktoré prispievajú k integrácii, 

napríklad jazykové kurzy, právnu pomoc, informačné služby a kultúrne aktivity. 

 

 V celej Európe sú potrebné udržateľné dlhodobé integračné opatrenia. EÚ by mala ďalej 

podporovať zapojenie zainteresovaných strán a výmenu osvedčených postupov medzi členskými 

štátmi. 

 Členské štáty by mali uplatňovať komplexný a dôsledný prístup siahajúci naprieč rôznymi 

oblasťami politiky, a azylové konanie by mali uznať za neoddeliteľnú súčasť integračného 

procesu. 

 Expertov a odborníkov z praxe treba zapojiť do vytvárania integračných politík na úrovni 

členských štátov, aby sa predišlo populistickému prístupu. Zapojenie miestnych zainteresovaných 

strán je veľmi dôležité, pretože práve na tejto úrovni sa integrácia naozaj uskutočňuje. 

 Členské štáty by do navrhovania integračných politík mali zapojiť organizácie občianskej 

spoločnosti a najmä zamestnávateľov a odborové organizácie, ako aj regionálne samosprávy, 

v neposlednom rade aj preto, aby sa zaručilo, že sa u utečencov budú rozvíjať tie zručnosti, ktoré 

sú potrebné na odstránenie konkrétnych medzier na trhu práce. 
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 Členské štáty by si mali uvedomiť, že v rámci integračnej politiky je potrebné uplatňovať 

individuálny prístup. Utečenci sú v skutočnosti v horšej situácii než ostatní migranti. Ich doklady 

sa mohli stratiť, ich kontakty sú obmedzenejšie a zdravotný stav môže byť horší v dôsledku 

násilia a traumy. 

 Členské štáty by do poskytovania podpory žiadateľom o azyl mali zapojiť osoby z radov 

migrantov/utečencov, ktoré sa dokázali dobre integrovať. Slúžia ako vzorové modely a pomáhajú 

lepšie pochopiť hostiteľskú spoločnosť. 

 Utečenci by mali dodržiavať právne predpisy svojej hostiteľskej krajiny a musia tiež akceptovať 

jej kultúru. To zahŕňa rešpektovanie rodovej rovnosti a žien v postavení autority, ako sú učiteľky, 

lekárky, sociálne pracovníčky atď. Členské štáty by na tento účel mali poskytnúť finančné 

prostriedky určené na poradenstvo a mentorstvo. 

 Členské štáty by mali mať na pamäti, že veľmi intenzívna podpora maloletých bez sprievodu 

v niektorých krajinách je osvedčeným postupom a modelom – hoci nákladným – na integráciu 

všetkých migrantov. 

 

5.2 Kľúčová úloha jazykovej prípravy a vzdelávania 

 

 Členské štáty by mali poskytnúť potrebné prostriedky na zaistenie jazykovej prípravy tých 

osôb, u ktorých sa očakáva udelenie chráneného štatútu krátko po ich príchode. Je vhodné 

kombinovať ho s prácou, pretože to pomáha učiť sa jazyk. 

 Členské štáty by mali zabezpečiť rýchly prístup k zariadeniam starostlivosti o deti a školám, čo 

má zásadný význam pre integráciu rodín a zapojenie žien do trhu práce. 

 

5.3 Význam zapojenia do trhu práce 

 

Sociálni partneri uznávajú pozitívny prínos, ktorý môžu utečenci znamenať v kontexte starnutia 

obyvateľstva a špecifických zručností potrebných v niektorých sektoroch. Pre väčšinu dospelých 

utečencov je hľadanie vhodného zamestnania veľkou výzvou. Čelia mnohým prekážkam, ako sú 

nedostatočné jazykové znalosti, strata osobných dokladov a osvedčení, neuznávanie diplomov 

a kvalifikácií, nedostatok pracovných príležitostí, najmä v krajinách s vysokou nezamestnanosťou. 

Mnoho vysokokvalifikovaných utečencov nakoniec skončí ako nekvalifikovaná pracovná sila, ak sa 

im vôbec podarí nájsť prácu. 

 

 Bez ohľadu na článok 15 smernice o podmienkach prijímania, v ktorom sa uvádza, že „členské 

štáty zabezpečia, aby žiadatelia najneskôr do 9 mesiacov odo dňa podania žiadosti 

o medzinárodnú ochranu získali prístup na trh práce,“ by členské štáty mali vyvinúť úsilie 

o zapojenie žiadateľov o azyl do pracovného procesu čo možno najrýchlejšie, aby sa tak zabránilo 

zastarávaniu zručností a umožnilo sa im stať sa ekonomicky produktívnymi. Keďže to vedie 

k samostatnosti, dôstojnosti a sociálnej interakcii, prináša to úžitok tak pre jednotlivcov, ako aj 

pre prijímajúcu spoločnosť. Musia sa im tiež zabezpečiť rovnaké podmienky ako majú štátni 

príslušníci danej krajiny. 
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 EÚ by vo svojej politike legálneho prisťahovalectva a integračnej politike mala venovať 

dostatočnú pozornosť hodnoteniu trhu práce a skríningu zručností a mala by zabezpečiť lepšiu 

identifikáciu a rozvoj zručností utečencov. Treba vypracovať účinné uznávanie diplomov 

a kvalifikácií, podľa možností na základe európskeho kvalifikačného rámca. 

 Utečenci, vzdelávacie inštitúcie a zamestnávatelia potrebujú právnu istotu. Členské štáty by mali 

dať migrantom primeraný čas na dokončenie vzdelávania a odbornej prípravy, a to aj v prípade, 

ak je ich žiadosť o azyl zamietnutá. Pokiaľ ide o utečencov v učňovskej príprave, osvedčeným 

postupom v niektorých členských štátoch je podnietiť zamestnávateľov k tomu, aby investovali 

do odbornej prípravy a poskytnúť istotu utečencom a ich zamestnávateľom tým, že sa žiadateľovi 

o azyl umožní zostať niekoľko rokov na danom pracovisku, hoci konanie o azyle bolo neúspešné. 

 EÚ a členské štáty by sa mali osobitne zameriavať na zamestnávateľov a odborové zväzy 

prostredníctvom vzdelávacích a informačných kampaní týkajúcich sa práv, povinností a postupov 

v oblasti zamestnávania migrantov. 

 

_____________ 
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