MÔJ 5 BODOVÝ PLÁN V OTÁZKE PRISŤAHOVALECTVA:
V priebehu môjho budúceho funkčného obdobia budem ako
predseda Európskej komisie stavať európsku prisťahovaleckú
politiku na týchto piatich pilieroch:
1.
Musíme bezodkladne zaviesť spoločný európsky azylový systém, ktorý bol prijatý v júni
minulého roka. Žiadne pravidlá nie sú perfektné a nové pravidlá sú samozrejme výsledkom
kompromisu. Tieto pravidlá však majú tú výhodu, že môžu dať definitívny stop "azylovej turistike".
V súčasnej dobe má jeden a ten istý žiadateľ o azyl šancu na jeho udelenie 70-75% v jednej krajine
EÚ, a v inej krajne za rovnakých podmienok menej ako 1%. Je jasné, kde žiadatelia o azyl pôjdu
ako prvé. Toto kritérium nie je udržateľné, ak chceme zdielať zodpovednosť medzi členskými štátmi
EÚ. Preto potrebujeme v EÚ urýchlene nové pravidlá, ktoré zabezpečia, že žiadatelia o azyl budú
mať rovnaké šance na udelenie azylu v každom členskom štáte.

2.
Musíme zintenzívniť praktickú pomoc poskytovanú z Európskeho podporného úradu pre
azyl, ktorého úlohou je podporiť členské štáty, ktoré sú pod "mimoriadnym tlakom”. Nie je náhoda,
že táto nová inštitúcia EÚ a jej 70 zamestnancov sídli vo Valette (Malta). To, čo teraz potrebujeme,
je dôkladné posúdenie rizika a nájdenie problémových oblastí skôr, než sa stanú preťaženými.
Potrebujeme tiež konkrétne školenie pre azilovú stráž v každom členskom štáte, ktorí budú
zodpovední za vonkajšiu hranicu. Potrebujeme, aby všetky členské štáty úzko spolupracovali s
európskym azylovým podporným úradom, ktorý môže napĺňať svoju funkciu iba vtedy, ak budú s
ním vnútroštátne orgány spolupracovať.

3.
Musíme posilniť spoluprácu s tretími krajinami, najmä krajinami severnej Afriky. Ak by bola
Európa iba otvorená a pohostinná, bolo by nemožné naplniť výzvou, akou je imigrácia. Ani Európa,
ako najbohatší kontinent sveta, nie je schopný pojať úzkosť a bolesť celého sveta. Nestačí sa
vysporiadať sa s príznakmi. Musíme ísť k jadru problému a pomôcť priniesť zmeny v krajinách
pôvodu. Nikto nechce opustiť svoju domovskú krajinu, pokiaľ ho k tomu neprinúti politická, alebo
ekonomická situácia. To je dôvod, prečo sú európske partnerstvá s krajinami severnej Afriky na
posilnenie demokracie a plurality právneho štátu, náboženskej slobody a podpora budovania
stabilných ekonomík najlepšou investíciou, ako sa vyrovnať s problémom imigrácie. Je dobre, že
naša Európska banka pre obnovu a rozvoj, ktorá pôvodone vznikla ako zdroj pre podporu
politických a ekonomických zmien v krajinách strednej a východnej Európy, pracuje aj s krajinami
ako Egypt, Jordánsko, Maroko a Tunisko. Budovanie úspešných projektov v týchto krajinách by
malo byť v nasledujúcich rokoch našou prioritou.
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4.
Európa potrebuje viac politického odhodlania, pokiaľ ide o legálnu migráciu. Dobre viem, že to
nie je populárne, ba často kontroverzné. Ale s prisťahovalectvom sa budeme môcť vysporiadať iba
vtedy, ak Európa príjme vhodné pravidlá, ktoré umožnia migrantom legálny, kontrolovaný vstup do
Európy - namiesto ilegálneho vstupu cez Stredozemné more, často krát na nestabilných člnoch, v
tieni obchodníkov s ľuďmi. Organizácia legálnej migrácie je tiež v dlhodobom záujme Európy.
Demografia ukazuje, že do roku 2060 aktívne obyvateľstvo EÚ klesne o viac ako 10 % (50 miliónov
ľudí), zatiaľ čo počet ľudí na dôchodku sa zvýši zo 17,1% na 30% (z 84,6 na 151,5 milióna). Tento
trend predstavuje skutočné nebezpečenstvo pre hospodárstvo EÚ, a to najmä preto, že čoskoro
bude mať každý druhý pracujúci obyvateľ viac ako 65 rokov. Od roku 2015 bude zhoršovanie
demografickej situácie v EÚ znamenať dve veci: Po prvé budeme musieť nahradiť dôchodcov na
trhu práce, a po druhé budeme musieť vytvoriť a zaplniť nové pracovné miesta pre starostivosť o
rastúci počet starých ľudí. Preto musíme vytvoriť spoločné zásady migrácie, pre uspokojenie
rastúceho dopytu po zručnostiach a talentoch. Celoeurópska "modrá karta" ako pracovné
povolenie, zavedená v EÚ v roku 2012, je prvým krokom, ako umožniť vysoko kvalifikovaným
občanom z krajín mimo EÚ, pracovať a žiť v ktorejkoľvek krajine EÚ (s výnimkou Dánska, Írska a
Spojeného kráľovstva.) Avšak nie všetky členské štáty plne implementujú smernice “modrej karty”.
Ich prijatiu často bráni byrokracia na národnej úrovni. V prvých dvoch rokoch programu bolo
vydaných iba 10 000 modrých kariet. Budeme sa musieť znovu pozrieť na túto iniciatívu a určiť
spôsoby a prostriedky pre jej podpou a rozšírenie. Chcem, aby sa Európa stala prinajmenšom
rovnako atraktívne a obľúbené miesto pre migráciu ako Austrália, Kanada či USA.

5.
V neposlednom rade musíme zabezpečiť hranice Európy. Naše spoločné azylové a migračné
pravidlá budú fungovať iba vtedy, ak zabránime nekontrolovanému prílevu ilegálnych migrantov.
Preto je potrebné zintenzívniť operačné kapacity Európskej pohraničnej agentúry FRONTEX.
Rozpočet 90 miliónov eur ročne je dobrý začiatok, ale ešte nie je dostatočný na ochranu spoločných
hraníc Európy. Z členských štátov musíme zhromaždiť viac prostriedkov, ktoré posilnia činnosť
agentúry FRONTEX a zaistia rýchlu reakciu Európskych tímov pohraničnej stráže pri zásahoch na
hraniciach. Musíme tiež rázne uplatniť naše nové spoločné európske pravidlá pri trestaní
obchodníkov s ľuďmi. Tí zločinci, ktorí využívajú bolesť a potreby trpiacich ľudí v núdzi by mali
vedieť: Európa je v strehu a zaistí spravodlivosť v každom smere.
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