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„Skutečně jednotná evropská migrační politika rovněž znamená, že musíme
věnovat pozornost otevření legálních cest pro migraci. […] Pokud bude
existovat více bezpečných a kontrolovaných legálních cest do Evropy,
můžeme migraci řídit lépe a učinit nelegální práci obchodníků s lidmi méně
atraktivní.“
Jean-Claude Juncker, projev o stavu Unie, 9. září 2015

Od samého počátku svého funkčního období spatřuje Junckerova Komise prioritu ve vytvoření legálních způsobů, jak se do
Evropy mohou dostat osoby, které potřebují ochranu, a využívat možností legální migrace. Tato strategie tvoří nedílnou součást
komplexního přístupu EU k migraci a jde ruku v ruce s přísnou politikou řešící nelegální migrační toky a zajišťující silnější
ochranu hranic, racionalizaci azylového řízení a efektivnější navracení osob.

Legální migrace: Další postup
Nová modrá karta EU pro vysoce kvalifikované pracovní síly
Hospodářská situace v EU se stabilně zlepšuje, a tudíž se očekává, že bude v blízké době v některých odvětvích chybět
vysoce kvalifikovaná pracovní síla. Některé členské země se přitom s rostoucím počtem neobsazených pracovních míst
potýkají již dnes. Evropská unie bude i nadále investovat do plné aktivace pracovní síly EU, do jejího školení a rekvalifikace.
Nicméně i přesto je třeba v EU přijmout strategická, proaktivní opatření na podporu
Počet vydaných
legální migrace odrážející poptávku pracovního trhu, abychom mohli zajistit vyšší
modrých karet EU
konkurenceschopnost hospodářství EU. Z tohoto důvodu Komise v červnu 2016
navrhla revizi programu modré karty EU. Chce tak zvýšit atraktivitu práce EU pro
(celkem v celé EU)
vysoce kvalifikované pracovníky a usnadnit jim možnost pracovat v Evropě. Tím by
se členským státům pomohla zajistit pracovní síla, kterou potřebují.
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●● Komise vyzývá Radu, aby urychleně vydala společný postoj k programu
modré karty EU, jímž by se zajistila další přidaná hodnota. Jakmile se Rada
vyjádří, bude moci zahájit nová jednání s Evropským parlamentem s cílem
dosáhnout co nejdříve shody, aby mohl Parlament nový program schválit
ještě před evropskými volbami v květnu 2019.
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Znovuusídlování – bezpečné řešení situace osob, které potřebují ochranu
Iniciativy EU v oblasti znovuusídlování dosud prokázaly,
že nezabezpečenou protizákonnou migraci lze nahradit
vytvořením bezpečných, legálních cest do Evropy pro osoby,
které potřebují mezinárodní ochranu. Díky dvěma úspěšným
programům EU pro znovuusídlování se od roku 2015 podařilo
pomoci nalézt útočiště v některém členském státě EU více
než 38 000 nejzranitelnějších osob. V září 2017 spustila
Komise nový program znovuusídlování, v jehož rámci se
členské země zavázaly přesídlit přes 50 000 osob, které
potřebují ochranu. Jedná se o dosud největší program svého
druhu v Unii. V zájmu dlouhodobé koordinace úsilí členských
zemí v této oblasti navrhla Komise vytvoření stálého rámce
Unie pro znovuusídlování, který má být součástí celkové
reformy azylového systému.

Programy EU pro znovuusídlování
50 000 osob má
být znovuusídleno
do října 2019
24 800
osob bylo
znovuusídleno

13 200 se již
znovuusídlilo
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●● Členské země musí urychleně zintenzivnit práci
na realizaci svého závazku, tj. zajistit do října 2019
celkem 50 000 míst ke znovuusídlení.
●● Evropský parlament a Rada by měly usilovat o brzké
dosažení dohody ohledně návrhu Komise o zřízení
rámce Unie pro znovuusídlování.

Programy EU pro
znovuusídlování
2015–2017

Nový program EU pro
znovuusídlování
(září 2017 – říjen 2019)

Pilotní projekty v oblasti legální migrace – posílení spolupráce s africkými zeměmi
Legální migrace má pro EU význam s ohledem na posílení vzájemně prospěšných vztahů se třetími zeměmi a měla by být plně
začleněna do zahraniční politiky EU. Pokud posílíme spolupráci v oblasti legální migrace se zeměmi původu a tranzitu osob
a přizpůsobíme ji konkrétním potřebám daných zemí, přispějeme k omezení migrace nelegální a k řešení nedostatku pracovní
síly v některých odvětvích v členských zemích. Stimuluje se tím rovněž další spolupráce v oblasti řízení migrace obecně, včetně
zpětného přebírání a navracení osob. V rámci aktivní podpory zahraničněpolitické dimenze legální migrace se Komise ujala
iniciativy a hodlá vytvořit spolu s členskými státy několik pilotních projektů spolupráce s africkými zeměmi. Ty by propagovaly
programy legální migrace za účelem pracovního umístění nebo odborné stáže.
DALŠÍ KROKY
●● Komise vyzývá členské státy, aby se do rozvoje pilotních projektů spolupráce s africkými a jinými nečlenskými zeměmi
aktivně zapojily, aby se první z nich mohly spustit do konce roku 2018. Komise je v tom bude podporovat formou
financování i praktické spolupráce.
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