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Ο ρόλος των ̟εριφερειακών και το̟ικών αρχών της ΕΕ στην αντιµετώ̟ιση της ̟ροσφυγικής κρίσης:  
κοινή ̟ρόκληση, συλλογική αντιµετώ̟ιση 

∆ήλωση της οµάδας του ΕΛΚ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών  

Θεσσαλονίκη, 16 Σεπτεµβρίου 2016 

_________________________ 

Εµείς, τα µέλη της οµάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, 

 
1. Τονίζουµε ότι αυτό που προσδοκούν οι πολίτες είναι µια ευρωπαϊκή µεταναστευτική πολιτική που 

εφαρµόζεται οµαλά. Αυτός είναι ο στόχος που θα πρέπει να επιδιώκουν όλοι οι αρµόδιοι για τη λήψη 

πολιτικών αποφάσεων, τόσο στο επίπεδο της ΕΕ όσο και σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο. Προκειµένου η προσδοκία αυτή να γίνει πραγµατικότητα, όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, 

ιδίως δε οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές, πρέπει να συµµετάσχουν στον σχεδιασµό και στην 

εφαρµογή της εν λόγω πολιτικής, επιδεικνύοντας πνεύµα συνεργασίας και αλληλεγγύης.  

 

2. Φρονούµε ότι η µεταναστευτική πολιτική της ΕΕ πρέπει να προβλέπει, µεταξύ άλλων, τον σεβασµό 

των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των µεταναστών —οι οποίοι πρέπει να αναγνωρίζονται ως κάτοχοι 

δικαιωµάτων—, την προώθηση της ισότητας και την ταχεία διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου. 

Ταυτόχρονα, αναγνωρίζουµε την αρχή της αµοιβαιότητας, σύµφωνα µε την οποία µια πολιτική αυτού 

του είδους πρέπει να εγγυάται τον αµοιβαίο σεβασµό µεταξύ κοινοτήτων µεταναστών και κοινοτήτων 

υποδοχής. Η αρχή αυτή διασφαλίζει το πρότυπο της ελεύθερης, δηµοκρατικής και ανεκτικής 

κοινωνίας που οικοδόµησαν οι Ευρωπαίοι.  

 

3. Υπενθυµίζουµε ότι οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές βρίσκονται στην πρώτη γραµµή όσον 

αφορά την παροχή βοήθειας σε µετανάστες που βρίσκονται σε ανάγκη και καταφθάνουν στην ΕΕ, 

είναι δε αξιέπαινες για την αλληλεγγύη τους απέναντι στους συνανθρώπους µας που προσπαθούν να 

διαφύγουν από τον πόλεµο, τη βία και την πείνα. Με περιορισµένους, συχνά, πόρους, οι αρχές αυτές 

παρέχουν σηµαντική ενηµέρωση ως προς τα δικαιώµατα, καθώς και υγειονοµική περίθαλψη. 

Ζητούµε, στο πλαίσιο αυτό, να διατεθούν περισσότεροι χρηµατοδοτικοί πόροι στις τοπικές και τις 

περιφερειακές αρχές, οι οποίες θα πρέπει να έχουν την ευθύνη της χρήσης τους σε συντονισµό µε τις 

αντίστοιχες ΜΚΟ.  

 

4. Προβάλλουµε τις απόψεις των τοπικών και των περιφερειακών αρχών οι οποίες ζητούν 

αποτελεσµατικότερες επενδύσεις σε µια κοινή, στην ΕΕ, ολοκληρωµένη λύση για την προσφυγική 

κρίση. Υπογραµµίζουµε ότι τα προγράµµατα στο πλαίσιο του Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 

Ένταξης (ΤΑΜΕ) θα πρέπει να εφαρµόζονται κυρίως από τις τοπικές ή τις περιφερειακές αρχές και, 

για το σκοπό αυτό, απαιτείται καλύτερη συνεργασία µε τις εθνικές αρχές διαχείρισης. Θεωρούµε ότι 

είναι σηµαντικό να απλοποιηθούν και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες χρηµατοδότησης, να 

εξασφαλιστεί δε ότι οι περιφέρειες θα έχουν άµεση πρόσβαση στους χρηµατοδοτικούς πόρους που 

διατίθενται από την ΕΕ και θα µπορούν να κάνουν χρήση τόσο του Ταµείου Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης όσο και του µέσου βοήθειας έκτακτης ανάγκης που θεσπίστηκε για την 

αντιµετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων. 
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5. Εµµένουµε στην αρχή της µηδενικής ανοχής έναντι των διακινητών και εµπόρων ανθρώπων, 

συµπεριλαµβανοµένων των τροµοκρατικών οργανώσεων, και ζητούµε την υιοθέτηση µιας πιο 

δυναµικής στρατηγικής που θα είναι σχεδιασµένη και θα εφαρµόζεται από τους υπεύθυνους χάραξης 

πολιτικής της ΕΕ που είναι αρµόδιοι για την καταπολέµηση αυτής της πρακτικής. Για το σκοπό 

αυτό, πρέπει να ενισχυθούν οι ανταλλαγές πληροφοριών µε τις αρχές στις χώρες καταγωγής. 

Πιστεύουµε ότι για την καταπολέµηση των παράνοµων διακινητών και για τη στήριξη της εφαρµογής 

του σχεδίου δράσης της ΕΕ, για το 2015-2020, κατά της λαθραίας διακίνησης µεταναστών απαιτείται 

µια προσέγγιση πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, στην οποία θα συµµετέχουν οι τοπικές και οι 

περιφερειακές αρχές. Στο πλαίσιο αυτό, είµαστε έτοιµοι να συνεργαστούµε περαιτέρω µε τις τοπικές 

και τις περιφερειακές αρχές στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. 

 

6. Υποστηρίζουµε ένθερµα τις προσπάθειες που καταβάλλονται σε επίπεδο ΕΕ για την προετοιµασία 

µιας ολοκληρωµένης και αποτελεσµατικής µεταρρύθµισης του κοινού ευρωπαϊκού συστήµατος 

ασύλου, και ζητούµε να βελτιωθεί η συνεργασία και να ενισχυθεί η αλληλεγγύη µεταξύ των µελών του 

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου σχετικά µε το θέµα αυτό. Χρειαζόµαστε µια µεταρρύθµιση που θα 

απλουστεύσει τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου, περιορίζοντας την συχνά αναγκαστική παραµονή 

των µεταναστών σε προσωρινές εγκαταστάσεις, και θα διασφαλίζει την ίση και δίκαιη µεταχείριση των 

αιτούντων άσυλο. 

 

7. ∆ίνουµε έµφαση στο γεγονός ότι, µε βάση την αρχή της αµοιβαιότητας, της συνεργασίας και των 

κοινών υποχρεώσεων των ευρωπαϊκών κρατών µελών έναντι του προσφυγικού ζητήµατος, απαιτείται 

να τεθεί σε εφαρµογή ένα αποδοτικό και εφικτό σχέδιο για την κατανοµή των προσφύγων σε όλες τις 

χώρες, ανάλογα µε τον πληθυσµό κάθε µιας από αυτές. Η δίκαιη κατανοµή των βαρών θα είναι µια 

απόδειξη αλληλεγγύης µεταξύ των κρατών µελών και θα επιτρέψει σε περισσότερες τοπικές και 

περιφερειακές αρχές να αναλάβουν ευθύνες και να συµβάλουν περαιτέρω στην παροχή καταλύµατος 

ασύλου στο µέλλον. 

 

8. Πιστεύουµε ότι µόνον στους αιτούντες άσυλο που προσπαθούν να διαφύγουν από τον πόλεµο, από τις 

διώξεις ή από φυσικές καταστροφές θα πρέπει να αναγνωρίζεται το καθεστώς του πρόσφυγα, κι ότι 

µόνον αυτοί θα πρέπει να µπορούν να επωφελούνται από τα δικαιώµατα και τα οφέλη που απορρέουν 

από αυτό και να συµµετέχουν στην αναγκαία διαδικασία ένταξής τους στις κοινωνίες µας. Τονίζουµε 

ότι οι αιτούντες άσυλο που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να δικαιούνται διεθνούς προστασίας 

πρέπει να επιστρέφουν στις χώρες τους. Επιδοκιµάζουµε, σχετικά, την πρόταση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής να καταρτιστεί, στην ΕΕ, κοινός κατάλογος ασφαλών χωρών καταγωγής, ως µέρος της 

εναρµόνισης των πολιτικών της ΕΕ για τη µετανάστευση, και να στηριχθούν τα θετικά αποτελέσµατα 

των υπό εξέλιξη διοργανικών διαπραγµατεύσεων, ζητούµε δε να ληφθεί µέριµνα για την προοδευτική 

και επιτυχή υιοθέτηση του καταλόγου από κάθε κράτος µέλος. 

 

9. Τονίζουµε ρητά ότι οι «τέσσερις ελευθερίες» της ενιαίας αγοράς της ΕΕ —ελεύθερη κυκλοφορία των 

εµπορευµάτων, των υπηρεσιών, των κεφαλαίων και των προσώπων— πρέπει να διαφυλαχθούν όλες 

ανεξαιρέτως, ως ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της ΕΕ. Εκφράζουµε τη βαθιά µας ανησυχία ως 

προς οποιονδήποτε πιθανό περιορισµό της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, η οποία αποτελεί 

θεµελιώδες στοιχείο του ευρωπαϊκού σχεδίου. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυµίζουµε ότι τυχόν 

επαναφορά των συνοριακών ελέγχων εντός του χώρου Σένγκεν θα οδηγήσει σε απώλεια επενδύσεων 

και θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη διαπεριφερειακή και διασυνοριακή οικονοµική συνεργασία. Εν 

προκειµένω, χαιρετίζουµε τη νεοσυσταθείσα Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, η οποία 

θα βοηθήσει στην πρόληψη µελλοντικών απειλών και θα διασφαλίσει το κατάλληλο επίπεδο 

εσωτερικής ασφάλειας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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10. Υποστηρίζουµε τις τρίτες χώρες διέλευσης, ώστε να προλαµβάνονται οι αναχωρήσεις εκτοπισµένων 

ανθρώπων προς την ΕΕ. Λόγω της επιδείνωσης των συγκρούσεων και της αυξανόµενης βίας σε βάρος 

αµάχων στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, η προστασία των προσφύγων στις περιοχές καταγωγής 

τους πρέπει να αποβεί καθοριστικό στοιχείο των προσπαθειών αντιµετώπισης του αυξανόµενου 

αριθµού εκτοπισµένων ανθρώπων. Προσδοκία µας είναι να αποτελέσουµε ένα ανθρώπινο και 

σταθερό στοιχείο της στρατηγικής της ΕΕ για την προσφυγική κρίση και, ως εκ τούτου, είµαστε 

αποφασισµένοι να επενδύσουµε περισσότερους πόρους στον σχεδιασµό ενός ολοκληρωµένου και 

µακροπρόθεσµου οδικού χάρτη, βοηθώντας τους ανθρώπους αυτούς να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους µε 

αξιοπρέπεια, όσο το δυνατόν πιο κοντά στη χώρα καταγωγής τους. 

 

_____________ 


