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153. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 

καινοτόµους δηµοσιονοµικούς 

µηχανισµούς για την εφαρµογή 

φορολογικών µεταρρυθµίσεων και να 

ενισχύσει την καταπολέµηση της 

διαφθοράς, των παράνοµων 

χρηµατοοικονοµικών ροών και της 

φοροδιαφυγής· ενθαρρύνει επ' αυτού τη 

δηµιουργία συµπράξεων δηµόσιου-

ιδιωτικού τοµέα, τον συνδυασµό 

επιχορηγήσεων και δανείων, και την 

παροχή βοήθειας σε αναπτυσσόµενες 

χώρες για να κινητοποιήσουν καλύτερα 

τους εγχώριους πόρους τους· 

153. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 

καινοτόµους δηµοσιονοµικούς 

µηχανισµούς για την εφαρµογή 

φορολογικών µεταρρυθµίσεων και να 

ενισχύσει την καταπολέµηση της 

διαφθοράς, των παράνοµων 

χρηµατοοικονοµικών ροών και της 

φοροδιαφυγής· ενθαρρύνει επ' αυτού τη 

δηµιουργία συµπράξεων δηµόσιου-

ιδιωτικού τοµέα, τον συνδυασµό 

επιχορηγήσεων και δανείων, και την 

παροχή βοήθειας σε αναπτυσσόµενες 

χώρες για να κινητοποιήσουν καλύτερα 

τους εγχώριους πόρους τους· σηµειώνει 
ότι υπάρχει αίτηµα για να θεσπιστεί ένας 
διεθνής φόρος επί των 
χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών, ο 
οποίος θα µπορούσε να λειτουργεί ως 
πρόσθετη πηγή χρηµατοδότησης για την 
ανάπτυξη και υπενθυµίζει στα κράτη 
µέλη ότι έχουν ήδη συµφωνήσει στη 
θέσπιση εσωτερικού φόρου επί των 
χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών και 
αναλάβει τη δέσµευση να αφιερώνουν ένα 
µέρος των πόρων που θα συγκεντρωθούν 
µε τον τρόπο αυτό στη χρηµατοδότηση 
των παγκόσµιων δηµόσιων αγαθών, 
περιλαµβανοµένης της ανάπτυξης· 
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183. καταδικάζει έντονα τον δραµατικό 

αριθµό των θανάτων στη θάλασσα στη 

Μεσόγειο, που κατά τις εκτιµήσεις από τον 

∆ιεθνή Οργανισµό Μετανάστευσης στην 

έκθεσή του «Fatal Journeys» (ταξίδια 

θανάτου) ανέρχονται σε 3 000 το έτος 

2013, στοιχείο το οποίο καθιστά την εν 

λόγω θάλασσα την πλέον θανατηφόρα 

περιοχή στον κόσµο για την παράνοµη 

µετανάστευση· εκφράζει έντονη ανησυχία 

για τις αναφορές παραβιάσεων των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων εις βάρος των 

µεταναστών και των αιτούντων άσυλο καθ' 

οδόν για την ΕΕ· καλεί την Ένωση και τα 

κράτη µέλη να συνεργαστούν µε τον ΟΗΕ, 

τους περιφερειακούς µηχανισµούς, τις 

κυβερνήσεις και τις ΜΚΟ για την 

αντιµετώπιση των ζητηµάτων αυτών· 

τονίζει την επείγουσα ανάγκη ανάπτυξης 

ισχυρότερων, περισσότερο 

ολοκληρωµένων πολιτικών που να 

εδράζονται σαφέστερα στην αρχή της 

αλληλεγγύης στο επίπεδο της Ένωσης, 

ώστε να επιτευχθεί αντιµετώπιση των 

πιεστικών ζητηµάτων που αφορούν τους 

µετανάστες, τους πρόσφυγες και τους 

αιτούντες άσυλο κατά τρόπο που συνάδει 

µε τη διεθνή νοµοθεσία για τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα και τη θεµελιώδη ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια και καλεί την ΕΕ να θεσπίσει 

183. καταδικάζει έντονα τον δραµατικό 

αριθµό των θανάτων στη θάλασσα στη 

Μεσόγειο, που κατά τις εκτιµήσεις από τον 

∆ιεθνή Οργανισµό Μετανάστευσης στην 

έκθεσή του «Fatal Journeys» (ταξίδια 

θανάτου) ανέρχονται σε 3 000 το έτος 

2013, στοιχείο το οποίο καθιστά την εν 

λόγω θάλασσα την πλέον θανατηφόρα 

περιοχή στον κόσµο για την παράνοµη 

µετανάστευση· εκφράζει έντονη ανησυχία 

για τις αναφορές παραβιάσεων των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων εις βάρος των 

µεταναστών και των αιτούντων άσυλο καθ' 

οδόν για την ΕΕ· καλεί την Ένωση και τα 

κράτη µέλη να συνεργαστούν µε τον ΟΗΕ, 

τους περιφερειακούς µηχανισµούς, τις 

κυβερνήσεις και τις ΜΚΟ για την 

αντιµετώπιση των ζητηµάτων αυτών· 

τονίζει την επείγουσα ανάγκη ανάπτυξης 

ισχυρότερων, περισσότερο 

ολοκληρωµένων πολιτικών που να 

εδράζονται σαφέστερα στην αρχή της 

αλληλεγγύης στο επίπεδο της Ένωσης, 

ώστε να επιτευχθεί αντιµετώπιση των 

πιεστικών ζητηµάτων που αφορούν τους 

µετανάστες, τους πρόσφυγες και τους 

αιτούντες άσυλο κατά τρόπο που συνάδει 

µε τη διεθνή νοµοθεσία για τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα και τη θεµελιώδη ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια και καλεί την ΕΕ να εγγυάται 
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κοινό ευρωπαϊκό σύστηµα ασύλου και να 
εγγυάται αποτελεσµατικά κοινά πρότυπα 

για τις διαδικασίες υποδοχής σε όλη την 

Ένωση για να προστατεύονται οι 

ασυνόδευτοι ανήλικοι και οι πλέον 

ευάλωτες οµάδες· καλεί την ΑΕ/ΥΕ, τον 

Επίτροπο Μετανάστευσης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων και Ιθαγένειας και την ΕΥΕ∆ 

να ενισχύσουν τη συνεργασία και την σε 

ισότιµη βάση κατανοµή ευθυνών µεταξύ 

των κρατών µελών, µεταξύ άλλων για τη 

φιλοξενία και την επανεγκατάσταση των 

προσφύγων και τη συνεισφορά στις 

υπηρεσίες αναζήτησης και διάσωσης µε 

σκοπό την παροχή βοήθειας σε µετανάστες 

που βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα 

επιχειρώντας να φτάσουν στις ακτές της 

ΕΕ· υπενθυµίζει επ' αυτού την ανάγκη 

σεβασµού της αρχής της µη 

επαναπροώθησης στα ευρωπαϊκά και 

διεθνή ύδατα, όπως κατοχυρώθηκε από το 

Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων· υπενθυµίζει τη δέσµευση 

της Επιτροπής να αναπτύξει κατάλληλους 

διαύλους για τη νόµιµη µετανάστευση· 

καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη µέλη να 

εφαρµόσουν πλήρως το πρόσφατα 

εγκριθέν πακέτο µέτρων για το Κοινό 

Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ασύλου και την 

κοινή νοµοθεσία για τη µετανάστευση· 

καλεί τα κράτη µέλη να συµµετάσχουν σε 

προγράµµατα επανεγκατάστασης και να 

επιταχύνουν την ανάπτυξη Περιφερειακών 

Προγραµµάτων Προστασίας στις πλέον 

πληγείσες περιοχές· τονίζει την ανάγκη να 

αντιµετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια της 

παράνοµης µετανάστευσης· ενθαρρύνει 

την ΕΥΕ∆ και τα κράτη µέλη να δίδουν 

λεπτοµερέστερη προσοχή στις χώρες από 

όπου πηγάζει η εµπορία ή η παράνοµη 

διακίνηση ανθρώπων, σε χώρες διέλευσης 

και χώρες προορισµού καλεί την ΑΕ/ΥΕ 

και τα κράτη µέλη να ενισχύσουν 

περαιτέρω την εξωτερική διάσταση της 

Ένωσης, σε συνεργασία µε τις χώρες 

προέλευσης και διαµετακόµισης, 

περιλαµβανοµένων των χωρών εταίρων 

της ΕΕ, ειδικότερα στην περιοχή της 

αποτελεσµατικά κοινά πρότυπα για τις 

διαδικασίες υποδοχής σε όλη την Ένωση 

για να προστατεύονται οι ασυνόδευτοι 

ανήλικοι και οι πλέον ευάλωτες οµάδες· 

καλεί την ΑΕ/ΥΕ, τον Επίτροπο 

Μετανάστευσης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων και Ιθαγένειας και την ΕΥΕ∆ 

να ενισχύσουν τη συνεργασία και την σε 

ισότιµη βάση κατανοµή ευθυνών µεταξύ 

των κρατών µελών, µεταξύ άλλων για τη 

φιλοξενία και την επανεγκατάσταση των 

προσφύγων και τη συνεισφορά στις 

υπηρεσίες αναζήτησης και διάσωσης µε 

σκοπό την παροχή βοήθειας σε µετανάστες 

που βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα 

επιχειρώντας να φτάσουν στις ακτές της 

ΕΕ· υπενθυµίζει επ' αυτού την ανάγκη 

σεβασµού της αρχής της µη 

επαναπροώθησης στα ευρωπαϊκά και 

διεθνή ύδατα, όπως κατοχυρώθηκε από το 

Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων· υπενθυµίζει τη δέσµευση 

της Επιτροπής να αναπτύξει κατάλληλους 

διαύλους για τη νόµιµη µετανάστευση· 

καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη µέλη να 

εφαρµόσουν πλήρως το πρόσφατα 

εγκριθέν πακέτο µέτρων για το Κοινό 

Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ασύλου και την 

κοινή νοµοθεσία για τη µετανάστευση και 
ζητεί προς τούτο την υλοποίηση του 
µηχανισµού κρίσεων που προβλέπεται 
στο άρθρο 33 του κανονισµού του 
∆ουβλίνου, ο οποίος θα περιλαµβάνει 
σαφώς ορισµένο ελάχιστο ποσοστό ανά 
κράτος µέλος, µε σκοπό την ταχεία 
επίτευξη λειτουργικού µηχανισµού 
κρίσεων για την ανακατανοµή προς 
άµβλυνση της πίεσης επί των κρατών 
µελών που πλήττονται περισσότερο και 
όπου υπάρχει σαφής υπέρβαση της 
ελάχιστης ποσόστωσης· καλεί τα κράτη 
µέλη να συµµετάσχουν σε προγράµµατα 

επανεγκατάστασης και να επιταχύνουν την 

ανάπτυξη Περιφερειακών Προγραµµάτων 

Προστασίας στις πλέον πληγείσες 

περιοχές· τονίζει την ανάγκη να 

αντιµετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια της 

παράνοµης µετανάστευσης· ενθαρρύνει 
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Μεσογείου, και µε συστηµατική µνεία 

αυτών των ανησυχιών στους πολιτικούς 

διαλόγους µε τις σχετικές χώρες και στις 

δηµόσιες δηλώσεις και δίδοντας ώθηση 

στη συνεργασία µε αυτές τις χώρες στον 

ύψιστο δυνατό βαθµό µε στόχο τόσο την 

εξάρθρωση των παρανόµων δικτύων που 

τίθενται σε χρήση για την εµπορία 

µεταναστών όσο και την καταπολέµηση 

των παρανόµων µαφιών που αποκοµίζουν 

κέρδη από την εµπορία και τη λαθραία 

διακίνηση ανθρώπων· 

την ΕΥΕ∆ και τα κράτη µέλη να δίδουν 

λεπτοµερέστερη προσοχή στις χώρες από 

όπου πηγάζει η εµπορία ή η παράνοµη 

διακίνηση ανθρώπων, σε χώρες διέλευσης 

και χώρες προορισµού καλεί την ΑΕ/ΥΕ 

και τα κράτη µέλη να ενισχύσουν 

περαιτέρω την εξωτερική διάσταση της 

Ένωσης, σε συνεργασία µε τις χώρες 

προέλευσης και διαµετακόµισης, 

περιλαµβανοµένων των χωρών εταίρων 

της ΕΕ, ειδικότερα στην περιοχή της 

Μεσογείου, και µε συστηµατική µνεία 

αυτών των ανησυχιών στους πολιτικούς 

διαλόγους µε τις σχετικές χώρες και στις 

δηµόσιες δηλώσεις και δίδοντας ώθηση 

στη συνεργασία µε αυτές τις χώρες στον 

ύψιστο δυνατό βαθµό µε στόχο τόσο την 

εξάρθρωση των παρανόµων δικτύων που 

τίθενται σε χρήση για την εµπορία 

µεταναστών όσο και την καταπολέµηση 

των παρανόµων µαφιών που αποκοµίζουν 

κέρδη από την εµπορία και τη λαθραία 

διακίνηση ανθρώπων· 

Or. en 


