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Předmět: Úloha místních a regionálních orgánů v řízení migrace 

Nedostatek solidarity mezi členskými státy EU při řízení migrace a přijímání žadatelů o azyl, a to i v 
rámci uplatňování dublinského systému, vede ke krizi politiky na úrovni EU i jednotlivých členských 
států, a místní a regionální orgány tak nemají k dispozici mnoho prostředků, které by jim umožnily 
přijímat a podporovat migranty a uprchlíky, ani pokyny k tomu, jak to provádět. Mnohé místní a 
regionální orgány projevily velkou solidaritu a tyto osoby přijaly a zajistily jim přístup ke službám, jako 
je bydlení, zdravotní péče a vzdělávání, a umožňují a podporují dlouhodobou integraci migrantů a 
uprchlíků usazených na jejich území, avšak jejich opatření a iniciativy často nenacházejí podporu na 
národní úrovni a chybí pro ně dostatečné finanční prostředky i právní rámec. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, pokládá Komise za nezbytné, aby: 

1. se na úrovni EU usilovalo o větší solidaritu a účinnější koordinaci mezi členskými státy, a to i 
prostřednictvím reformy dublinského systému  a zajištění podmínek pro přijímání v souladu se 
zprávami Evropského parlamentu? 

2. vlády jednotlivých členských států a Evropská unie přijaly dlouhodobý závazek ke zvýšení 
přímého financování měst a regionů, a to zajištěním přímého přístupu místních a regionálních 
orgánů k příslušnému zdroji financí v rámci VFR, zejména s ohledem na klíčovou úlohu těchto 
orgánů při přijímání žadatelů o azyl a při zajišťování jejich přístupu ke službám a jejich 
dlouhodobé integrace do hostitelských komunit? 

3. byla zřízena platforma, na níž by místní a regionální orgány mohly na základě dobrovolnosti 
navrhovat a sdílet své krizové plány pro přijímání žadatelů o azyl a pro zajištění přístupu ke 
službám, jako je vzdělávání v místních školách nebo zdravotní péče a bydlení? 

4. byly vytvořeny zvláštní právní rámce, které by usnadnily místním a regionálním orgánům přijímat 
iniciativy a opatření v oblasti přijímání uprchlíků a migrantů, aby byly při přípravě uvedených 
právních a správních rámců konzultovány správní orgány na místní a regionální úrovni a aby byly 
tyto orgány zapojeny do přijímání opatření týkajících se jejich území? 

5. byly přijaty flexibilní politické strategie v oblasti migrace pracovních sil, které by společnostem a 
zaměstnavatelům zajistily přístup k lidským zdrojům, které potřebují, a aby se podepsáním a 
ratifikací dodatkového protokolu Evropské charty místní samosprávy (CETS č. 207) usnadnil 
proces rychlé integrace a posílilo zapojení cizích státních příslušníků do záležitostí místních 
orgánů, jakmile se vyjasní pobytový status? 
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