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Ke dni 6. dubna 2018 byly na svěřenský fond EU pro Afriku (svěřenský fond) uvolněny prostředky ve 
výši 3,39 miliardy EUR, včetně 2,98 miliardy EUR z Evropského rozvojového fondu a rozpočtu EU a 
409 milionů EUR od členských států EU a dalších dárců. 
 
Celkem 29 % schválených programů se zaměřuje na lepší řízení migrace. Strategické priority 
svěřenského fondu schválené správní radou v roce 2017 v této oblasti zahrnují: podporu dialogů o 
migraci s partnerskými zeměmi s cílem zabránit nelegální migraci a usnadnit lepší řízení migrace, 
asistované dobrovolné návraty (především z Libye a Nigeru) a udržitelné opětovné začlenění po 
návratu; podporu stability a bezpečnosti, posilování odolnosti a zlepšování přístupu k základním 
službám; prevenci obchodování s lidmi a pašování migrantů; lepší řízení migrace. Podpora EU Nigeru 
měla zásadní význam pro jeho úsilí snížit počet nelegálních migrantů procházejících přes Agadez. 
Jejich počet se snížil z průměru 340 za den v roce 2016 na 40–50 za den v roce 2017. 
 
Svěřenský fond provádí společnou iniciativu s Mezinárodní organizací pro migraci. Tato iniciativa 
pokrývá 14 zemí, pro něž je určena částka 140 milionů EUR na posílení řízení migrace, zajištění 
ochranných opatření (57 800 osob), asistované dobrovolné návraty (23 900) a opětovné začleňování 
(21 600) a také na zvyšování povědomí o rizicích nelegální migrace u (více než 200 000) zranitelných 
migrantů na trase přes centrální Středomoří. Navíc bylo v rámci programu ochrany1 v únoru 2018 
schváleno 95 milionů EUR s cílem poskytnout pomoc, dobrovolný návrat a opětovné začlenění dalším 
15 000 migrantům, kteří uvízli v Libyi, k čemuž se EU zavázala v rámci společné pracovní skupiny. 
 
Dosud se ochranné podpory a pomoci při dobrovolném návratu, zejména z Libye a Nigeru, dostalo 
více než 19 500 uvízlým a zranitelným migrantům. Více než 27 200 navráceným osobám byla 
poskytnuta pomoc při opětovném začleňování, a to i v případě návratů s podporou v rámci projektů 
třetích stran. Členské státy Africké unie pomohly při dobrovolném humanitárním návratu 5 278 
zranitelných migrantů z Libye (Niger – 3 119, Nigérie – 2 140, DRK – 19). 
 

                                                      
1  https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/cross-window/regional/protection-and-sustainable-solutions-

migrants-and-refugees-along-central_en 


