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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, την Επιτροπή Ανάπτυξης και την Επιτροπή 
Προϋπολογισμών που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να συμπεριλάβουν στην πρόταση 
ψηφίσματός τους τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διευκόλυνση της ΕΕ για τους πρόσφυγες στην Τουρκία 
(ΔΠΤ) δημιουργήθηκε το 2016 στο πλαίσιο της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας και 
διαχειρίζεται κονδύλια ύψους 6 δισεκατομμυρίων EUR που διατίθενται σε δύο δόσεις· 
μια πρώτη δόση για τη χρηματοδότηση έργων που θα διαρκέσουν το αργότερο έως τα 
μέσα του 2021 και μια δεύτερη δόση για τη χρηματοδότηση έργων που θα διαρκέσουν 
το αργότερο έως τα μέσα του 2025· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΔΠΤ αποτελεί κοινό 
μηχανισμό συντονισμού και όχι χρηματοδοτικό μέσο αυτό καθαυτό· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΔΠΤ έχει συμβάλει στην υποστήριξη της διαβίωσης 
περισσότερων από 1,8 εκατομμυρίων προσφύγων και κοινοτήτων υποδοχής στην 
Τουρκία και συνεπώς συνιστά βασικό πυλώνα ανθρωπιστικής βοήθειας και στήριξης· 
λαμβάνοντας ότι η ΔΠΤ απειλείται από πολιτική πίεση που ασκεί η τουρκική 
κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε διενέξεις σχετικά με τη Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, 
γεγονός που τελικά βλάπτει τους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής που 
εξαρτώνται από αυτή τη στήριξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της εν λόγω 
συμφωνίας έχουν σημειωθεί παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες δεν 
είναι συμβατές με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Περιφερειακό Καταπιστευματικό Ταμείο της ΕΕ για την 
αντιμετώπιση της συριακής κρίσης (καταπιστευματικό ταμείο Madad) έχει 
κινητοποιήσει 2,3 δισεκατομμύρια EUR, συμπεριλαμβανομένων εθελοντικών 
συνεισφορών από 21 κράτη μέλη της ΕΕ, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματά του υπέρ των προσφύγων, των εκτοπισθέντων 
στο εσωτερικό της χώρας και των τοπικών κοινοτήτων επικεντρώνονται στην 
εκπαίδευση, τα μέσα διαβίωσης, την υγειονομική περίθαλψη, τα μέτρα προστασίας και 
τη διαχείριση των υδάτων και υποστηρίζουν περισσότερους από 7 εκατομμύρια 
δικαιούχους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της συνέχισης του εμφυλίου πολέμου στη 
Συρία, η απόκριση του καταπιστευματικού ταμείου Madad της ΕΕ εξελίχθηκε 
περαιτέρω με τη σύνδεση ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας και μεγαλύτερη 
επικέντρωση στα συστήματα που ενισχύουν τις προσπάθειες και τις ικανότητες των 
χωρών υποδοχής να αντιμετωπίσουν την παρατεταμένη προσφυγική κρίση, ιδίως μέσω 
της παροχής δημόσιων υπηρεσιών στο Ιράκ, την Ιορδανία και τον Λίβανο·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από την αξιολόγηση του καταπιστευματικού ταμείου Madad 
προκύπτει ότι η έναρξη έργων στο πλαίσιό του είναι συγκριτικά ταχύτερη από τις 
συνήθεις διαδικασίες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας και του 
Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσω του 
καταπιστευματικού ταμείου Madad έχουν επίσης επιτευχθεί οικονομίες κλίμακας με 
μεγάλα έργα μέσου ύψους 20 εκατομμυρίων EUR και με μέση περίοδο υλοποίησης 
περίπου 30 μηνών· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το καταπιστευματικό ταμείο έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για την 
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προώθηση της σταθερότητας και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 
παράτυπης μετανάστευσης και του εκτοπισμού ατόμων στην Αφρική (EUTF για την 
Αφρική) ιδρύθηκε το 2015 και παρουσιάστηκε ως το σημαντικότερο μέσο για την 
εφαρμογή του σχεδίου δράσης της Βαλέτα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το EUTF έχει 
καταστεί το κύριο μέσο χρηματοδότησης της πολιτικής συνεργασίας της ΕΕ με τους 
αφρικανούς εταίρους στον τομέα της μετανάστευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 
2016 το EUTF για την Αφρική έχει χρηματοδοτήσει περισσότερα από 500 έργα σε 26 
χώρες στην Αφρική σε τρεις γεωγραφικές περιοχές – το Σαχέλ και τη Λίμνη Τσαντ, το 
Κέρας της Αφρικής και τη Βόρεια Αφρική – για συνολικές αναλήψεις υποχρεώσεων 
άνω των 5 δισ. EUR, εκ των οποίων 4.4 δισ, προήλθαν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες αυτές αντιμετωπίζουν αυξανόμενες προκλήσεις που 
κυμαίνονται από δημογραφική πίεση, ακραία φτώχεια, αδύναμες κοινωνικές και 
οικονομικές υποδομές, εσωτερικές εντάσεις και θεσμικές αδυναμίες έως ανεπαρκή 
ανθεκτικότητα σε επισιτιστικές κρίσεις και περιβαλλοντικές πιέσεις· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενδιάμεση επανεξέταση του EUTF για την Αφρική ανέδειξε 
την προστιθέμενη αξία του ταμείου ως ευέλικτου μέσου που αντιμετωπίζει ταχέως 
εξελισσόμενες καταστάσεις και επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα τοπικά προβλήματα· 
λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι σε έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
του 20181 επισημαίνονται διάφορες ελλείψεις, συμπεριλαμβανομένων νομικών 
προκλήσεων, όπως η μη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, 
καθώς και η αδιαφανής διαχείριση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει δηλώσει 
ότι έχει επίγνωση των ανησυχιών αυτών και έχει προβλέψει βελτιώσεις· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η κοινωνία πολιτών έχει εκφράσει επιφυλάξεις2 για την ποιότητα των έργων 
που εγκρίνονται και, πράγμα πιο ανησυχητικό, για την εικαζόμενη συμβολή τους σε 
απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση και/ή χρηματοδότηση φορέων που έχουν 
διαπράξει παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως για παράδειγμα στη Λιβύη, την 
Ερυθραία και το Σουδάν· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ορίζει σαφώς ότι η αναπτυξιακή συνεργασία διεξάγεται στο πλαίσιο των 
αρχών και στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης και ότι πρωταρχικός στόχος της 
πολιτικής της Ένωσης στον τομέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη είναι η μείωση 
και, μακροπρόθεσμα, η εξάλειψη της φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το EUTF για 
την Αφρική χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ), 
κυρίως από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ), και, ως εκ τούτου, η δράση του 
θα πρέπει να διέπεται από τις βασικές αρχές της αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαπεριφερειακή κινητικότητα έχει διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο στην Αφρική καθόλη τη διάρκεια της ιστορίας της· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
τοπικοί πληθυσμοί, αντιμετωπίζοντας ξηρασίες, έχουν παραδοσιακά αποδειχτεί ικανοί 
να επιφέρουν αλλαγές στις στρατηγικές τους όσον αφορά τα μέσα διαβίωσής τους και 
έχουν επιδείξει ικανότητα προσαρμογής, συχνά μέσω της μετανάστευσης ως τρόπο 
διαφοροποίησης των μέσων διαβίωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις αρχές της 

1 Ειδική έκθεση αριθ. 32/2018 του ΕΕΣ με θέμα «Το καταπιστευματικό ταμείο έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την Αφρική: ευέλικτο, αλλά χωρίς εστίαση» σ. 17-25.
2 Davis, L., EU external expenditure on asylum, forced displacement and migration 2014-2019, (Οι δαπάνες της 
ΕΕ για το άσυλο, τον βίαιο εκτοπισμό και τη μετανάστευση 2014-2019, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για Πρόσφυγες 
και  Εξόριστους) 2021.
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δεκαετίας του 2000 και ιδίως από το 2016, αυτό το σύστημα διαφοροποίησης των 
μέσων διαβίωσης έχει υποστεί πιέσεις κυρίως λόγω των περιορισμών της 
ενδοπεριφερειακής ελευθερίας κυκλοφορίας ως αποτέλεσμα της στήριξης που 
παρέχουν τα κράτη μέλη της ΕΕ σε ορισμένες αφρικανικές χώρες για την 
καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης προς την Ευρώπη· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2017, η ΕΕ έχει διαθέσει 57.2 εκατ. EUR για τη 
στήριξη του έργου ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων και της μετανάστευσης 
στο πλαίσιο της θυρίδας «Βόρεια Αφρική» του EUTF για την Αφρική, προκειμένου να 
αυξηθεί η επιχειρησιακή ικανότητα της λιβυκής ακτοφυλακής και του λιβυκού 
λιμενικού (LCGP), του ναυτικού και της γενικής διοίκησης για την ασφάλεια των 
ακτών (GACS) για να βοηθηθούν να συλλαμβάνουν ανθρώπους στη θάλασσα, ενώ 
παράλληλα παρέχει στήριξη στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), ώστε να 
μπορεί να στηρίζει τους πλέον ευάλωτους μετανάστες στη Λιβύη και στις χώρες 
υποδοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία του ΔΟΜ, περισσότεροι από 
20 000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί το 2019 και το 2020 από την ακτοφυλακή της 
Λιβύης· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολυάριθμες εκθέσεις έχουν επιβεβαιώσει ότι η Λιβύη 
δεν συνιστά ακόμη ασφαλές μέρος για αποβίβαση, λόγω των σοβαρών παραβιάσεων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται κατά προσφύγων και μεταναστών 
καθώς και λόγω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
στις 8 Μαΐου 2020, ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
ζήτησε προσωρινή αναστολή για όλες τις συλλήψεις και τις επιστροφές στη Λιβύη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι σε έκθεση που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2021, η 
Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης επανέλαβε την έκκληση που είχε απευθύνει το 
2019, να ανασταλεί η στήριξη προς τη λιβυκή ακτοφυλακή που έχει αντίκτυπο στις 
συλλήψεις και τις επιστροφές· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) έχουν 
ασκήσει πολλές αγωγές, μηνύσεις και προσφυγές κατά της ΕΕ και των κρατών μελών 
της για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παραβάσεις των διατάξεων της ΕΕ 
για τις χρηματοδοτήσεις και των διεθνών κανονισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα3, 
επαναπροωθήσεις και άλλες απάνθρωπες πράξεις κατά μεταναστών4 που συνδέονται 
άμεσα ή έμμεσα με ορισμένα έργα του EUTF για την Αφρική· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
σύμφωνα με πληροφορίες το περιφερειακό επιχειρησιακό κέντρο του EUTF για την 
Αφρική για τη στήριξη της διαδικασίας του Χαρτούμ και η πρωτοβουλία ΑΕ για το 
Κέρας της Αφρικής (ROCK) καθώς και τα προγράμματα για τη βελτίωση της 
διαχείρισης της μετανάστευσης (BMM) ανεστάλησαν από την ΕΕ στο Σουδάν το 2019· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το EUTF για την Αφρική και άλλα καταπιστευματικά ταμεία 
της ΕΕ θα λήξουν στα τέλη του 2021· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επόμενος πολυετής 
χρηματοδοτικός μηχανισμός για την εξωτερική δράση, ο Μηχανισμός Γειτονίας, 
Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ), αναμένεται επί του παρόντος να 
διαθέσει το 10 % σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μετανάστευση, πέραν του 

3 Global Legal Action Network (GLAN), ‘EU financial complicity in Libyan migrant abuses’ (Χρηματοδοτική 
συνέργεια της ΕΕ σε βιαιοπραγίες κατά μεταναστών στη Λιβύη).
4 Students of the Capstone on Counter-Terrorism and International Crimes, ανακοίνωση προς το Γραφείο του 
Εισαγγελέως του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, με τίτλο“EU Migration Policies in the Central Mediterranean 
and Libya (2014-2019” (Μεταναστευτικές πολιτικές της ΕΕ στην Κεντρική Μεσόγειο και τη Λιβύη (2014-
2019)).
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καθορισμού αμοιβαία συμφωνημένων εθνικών ενδεικτικών προτεραιοτήτων και μιας 
ευέλικτης προσέγγισης βάσει κινήτρων· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα ήταν χρήσιμο για την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
καταρτίσουν σαφή και πλήρη επισκόπηση των κονδυλίων που χρησιμοποιούνται για τη 
χρηματοδότηση της συνεργασίας με τρίτες χώρες στον τομέα της διαχείρισης της 
μετανάστευσης σε όλα τα χρηματοδοτικά μέσα και την εφαρμογή τους, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με ποσά, στόχους, σκοπό, επιλέξιμες 
δράσεις και πηγή χρηματοδότησης·

1. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα Καταπιστευματικά Ταμεία της ΕΕ 
αποτελoύν ad hoc μέσα τα οποία παρεκκλίνουν από τη συνήθη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και παρακάμπτουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και τη δημοκρατική 
επίβλεψη, στερούμενα, συνεπώς, διαφάνειας και δημοκρατικής λογοδοσίας· τονίζει ότι 
τα λεπτομερή δεδομένα για τη χορήγηση των κονδυλίων δεν είναι διαθέσιμα ή η 
πρόσβαση σε αυτά είναι σχεδόν αδύνατη· ζητεί μετ΄επιτάσεως από την Επιτροπή να 
λάβει άμεσα μέτρα για τη βελτίωση της διαφάνειας και της τακτικής ανταλλαγής 
πληροφοριών με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να διασφαλίσει καλύτερο έλεγχο και 
καλύτερη κοινοβουλευτική εποπτεία όσον αφορά τον ορισμό, την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση του EUTF για την Αφρική και της ΔΠΤ, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
μελλοντικών μέτρων που θα εγκριθούν δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 10 του 
ΜΓΑΔΣ· επιμένει στην επίταση της λογοδοσίας των αρχών οι οποίες είναι απευθείας 
εντεταλμένες με τη διαχείριση των κονδυλίων· καλεί την Επιτροπή να επισημοποιήσει 
αμέσως το καθεστώς παρατηρητή του Κοινοβουλίου στις συνεδριάσεις του διοικητικού 
συμβουλίου των καταπιστευματικών ταμείων της ΕΕ και να του υποβάλει ετήσια 
έκθεση για τα οικονομικά και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε συνάρτηση με την 
υλοποίηση των τρεχόντων και μελλοντικών έργων· 

2. διαπιστώνει ότι τα κονδύλια της ΕΕ έχουν χρησιμοποιηθεί για να ασκηθεί πίεση στις 
κυβερνήσεις εταίρους να συμμορφωθούν με τους στόχους της ΕΕ στον τομέα της 
εσωτερικής μετανάστευσης και επισημαίνει την αυξανόμενη προσφυγή από το 2016 σε 
ενισχυμένη αιρεσιμότητα μεταξύ αναπτυξιακής συνεργασίας και διαχείρισης της 
μετανάστευσης· εκφράζει τη λύπη του για τη χρήση της αναπτυξιακής βοήθειας για την 
εφαρμογή άτυπων συμφωνιών χωρίς κοινοβουλευτικό έλεγχο και δημοκρατική 
επιτήρηση, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016, 
του μνημονίου συνεννόησης ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης για την ειρήνη, την ασφάλεια 
και τη διακυβέρνηση της 23ης Μαΐου 2018 και του μνημονίου συνεννόησης ΕΕ-
Νιγηρίας της 29ης Αυγούστου 2019· 

3. σημειώνει με ανησυχία ότι υπάρχουν ελλείψεις στην εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ 
για τις δημόσιες συμβάσεις όσον αφορά την εξωτερική μεταναστευτική πολιτική της 
ΕΕ5· θεωρεί ότι οι διατάξεις του άρθρου 3 της απόφασης C(2015)7293 της Επιτροπής 
του Οκτωβρίου 2015 για τη σύσταση του EUTF για την Αφρική και των έργων 
ανθρωπιστικής βοήθειας που χρηματοδοτούνται μέσω του Ταμείου Madad και της ΔΠΤ 
είναι μη συμβατές με τη νομοθεσία της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις ή εξαιρούνται 
από αυτή· τονίζει την έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά την εφαρμογή και την εμβέλεια 
του δικαίου που διέπει τη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων κατά την επιλογή 

5 Spijkerboer, T. and Steyger, E., ‘European External Migration Funds and Public Procurement Law’, European 
Papers, Vol 4, No 2, 2019, σ. 493-521 και σ. 520.
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των εταίρων υλοποίησης6· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι διαδικασίες και 
τα κριτήρια επιλογής έργων δεν είναι επαρκώς σαφή ή τεκμηριωμένα7· 

4. επισημαίνει ότι έργα που καλύπτονται επί του παρόντος από καταπιστευματικά ταμεία 
της ΕΕ θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο οποιασδήποτε από τις 
συνιστώσες του ΜΓΑΔΣ – γεωγραφικής, θεματικής ή ταχείας απόκρισης – εντός του 
στόχου του 10 % των δαπανών που ορίζεται στον κανονισμό· εκφράζει την ανησυχία 
του για τις εν εξελίξει συζητήσεις στο Συμβούλιο με στόχο την ανάπτυξη 
πρωτοβουλιών χρηματοδότησης της ομάδας «Ευρώπη» στον τομέα της μετανάστευσης, 
με σκοπό να προταθούν δράσεις σχετικά με τη διαχείριση της μετανάστευσης στην 
Αφρική, οι οποίες υπάρχει κίνδυνος να διαφύγουν τον έλεγχο του Κοινοβουλίου· 

5. επισημαίνει ότι η ΔΠΤ διαφέρει από τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ, κυρίως 
επειδή παραμένει ενσωματωμένη στον προϋπολογισμό της ΕΕ· αναγνωρίζει τη βοήθεια 
που παρέχεται από τη ΔΠΤ υπέρ των προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής στην 
Τουρκία στους τομείς υγεία, ανθρωπιστική βοήθεια, εκπαίδευση και 
κοινωνικοοικονομική στήριξη· διαπιστώνει ωστόσο ότι η στήριξη αυτή παρέχεται μόνο 
σε καταγεγραμμένους πρόσφυγες, αφήνοντας πολλούς δίχως συνδρομή· επισημαίνει 
στο πλαίσιο αυτό ότι, σύμφωνα με ορισμένες ΜΚΟ, όπως η Διεθνής Αμνηστία, από το 
2016 η πρόσβαση στην καταχώριση είναι δύσκολη σε ορισμένες επαρχίες και πόλεις 
της Τουρκίας· 

6. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι αυτή η ζωτικής σημασίας στήριξη χορηγήθηκε 
στο πλαίσιο της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας· εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τα δύο 
έργα για τη στήριξη της διαχείρισης της μετανάστευσης ύψους 80 εκατ. ευρώ λόγω 
απουσίας πρόσβασης και παρακολούθησης από εθνικούς και διεθνείς παρατηρητές και 
όσον αφορά τους χώρους κράτησης8· υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η 
διενέργεια αυστηρών διαδικασιών παρακολούθησης και λογιστικών ελέγχων για τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον δημοσιονομικό κανονισμό· καλεί την Επιτροπή 
να εντείνει την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη ΔΠΤ και της ζητεί να διασφαλίσει ότι 
τα κονδύλια αυτά στοχεύουν ειδικά σε έργα για τους πρόσφυγες και δεν 
χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι 
στόχοι της ΔΠΤ συνάδουν με τις γενικές αρχές, τις πολιτικές και τους στόχους της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· 

7. τονίζει τη σημαντική συμβολή του καταπιστευματικού ταμείου Madad για τη στήριξη 
της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες, όπως η υγεία και η εκπαίδευση για τους Σύριους 
πρόσφυγες, τους εσωτερικά εκτοπισμένους και τις κοινότητες υποδοχής σε γειτονικές 
χώρες· καλωσορίζει, υπό το φως της διαρκούς ανθρωπιστικής κρίσης λόγω της 
συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Συρία, την πρόσφατη έγκριση του πακέτου 
χρηματοδοτικής συνδρομής ύψους 130 εκατ. EUR προκειμένου να υποστηριχθούν οι 

6 Ομοίως.
7 Ειδική έκθεση αριθ. 11/2017 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με θέμα “The Bêkou EU trust fund for 
the Central African Republic: a hopeful beginning despite some shortcomings” (Καταπιστευματικό ταμείο 
Bêkou της ΕΕ για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία: ελπιδοφόρος έναρξη πέραν ορισμένων αδυναμιών), 
2017, σ. 36-39.
8 Έκθεση χώρας του Global Detention Project, Immigration detention in Turkey: a serial human rights abuser 
and Europe’s refugee gatekeeper, Οκτώβριος 2019. 
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πρόσφυγες από τη Συρία και οι τοπικές κοινότητες σε Ιορδανία και Λίβανο· ζητεί την 
ομαλή ενσωμάτωση του καταπιστευματικού ταμείου Madad στο νέο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική 
σύναψη συμβάσεων και χρήση των κονδυλίων που έχουν ήδη δεσμευθεί· 

8. αναγνωρίζει ότι ορισμένα έργα του EUTF για την Αφρική έχουν παράσχει ζωτικής 
σημασίας στήριξη, μέσω ιδίως επενδύσεων στην υγεία και την εκπαίδευση, την 
οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ένταξη στις αγορές 
εργασίας, τόσο για τις τοπικές κοινότητες όσο και για τους πρόσφυγες, ιδίως τις 
ευάλωτες ομάδες, όπως οι γυναίκες και οι νέοι· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η επήρεια 
του EUTF για την Αφρική, όπως επισημαίνεται στην ενδιάμεση επανεξέτασή του, ήταν 
περιορισμένη όσον αφορά την αύξηση των οικονομικών ευκαιριών και της 
απασχόλησης, παρά το γεγονός ότι αυτό αποτελεί έναν από τους τέσσερις κύριους 
στόχους του ταμείου· 

9. σημειώνει ότι η ενδιάμεση επανεξέταση κατέδειξε ότι η δομή διακυβέρνησης και 
διαχείρισης του EUTF για την Αφρική ήταν ευέλικτη και αποτελεσματική και ότι 
ελήφθησαν ταχείες αποφάσεις με βάση μια στρατηγική θεώρηση των προβλημάτων 
καθώς και με τη συνδρομή ενός καταρτισμένου και αφοσιωμένου προσωπικού· 
σημειώνει την απουσία λογοδοσίας και ελέγχου του EUTF για την Αφρική και διατηρεί 
επιφυλάξεις όσον αφορά τη διακυβέρνηση του ταμείου, τη συγκέντρωση πόρων της ΕΕ 
με διαφορετικούς στόχους, τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου και των 
περιφερειακών επιχειρησιακών επιτροπών του που επέτρεψαν σε ορισμένα κράτη μέλη 
να λαμβάνουν άμεσες αποφάσεις σχετικά με τη διάθεση κονδυλίων της ΕΕ βάσει μιας 
συνεισφοράς 3 εκατομμυρίων EUR στο ταμείο αυτό, την αδιαφάνεια της διαδικασίας 
σχεδιασμού και έγκρισης έργων και την απουσία διαλόγου με τις τοπικές οργανώσεις 
της κοινωνίας πολιτών και τις οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 
σημειώνει την έλλειψη εκ των προτέρων και συνεχών εκτιμήσεων αντικτύπου όσον 
αφορά πληθυσμούς και χώρες στόχου, σε συνάρτηση ιδίως με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, καθώς και την απουσία ρήτρας περί προστασίας των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων ως προϋπόθεσης για τη χρήση της χρηματοδότησης· 

10. τονίζει ότι τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ έχουν επικεντρωθεί κυρίως στη στήριξη 
χωρών στο πλαίσιο της ανάπτυξης εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών για τη 
διαχείριση της μετανάστευσης, στη βελτίωση των ικανοτήτων πρόληψης της 
παράτυπης μετανάστευσης και καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων και της 
παράνομης διακίνησης μεταναστών, καθώς και στη διευκόλυνση βιώσιμων και 
αξιοπρεπών συνθηκών επιστροφής και επανένταξης· επισημαίνει ότι η κύρια εστίαση 
στους στόχους 3 και 4 του EUTF για την Αφρική συνιστά απομάκρυνση από μια 
ολιστική προσέγγιση του ζητήματος της μετανάστευσης· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το 37 % του EUTF για την Αφρική διατίθεται για μέτρα που αποσκοπούν 
στον περιορισμό και τη μείωση της μετανάστευσης, ενώ λιγότερο από το 9 % διατίθεται 
για την αντιμετώπιση των αιτίων της μετανάστευσης και της αναγκαστικής εκτόπισης· 
σημειώνει ότι λιγότερο από το 1.5 % του EUTF για την Αφρική έχει διατεθεί σε 
νόμιμους διαύλους μετανάστευσης· τονίζει ότι η μείωση της κινητικότητας με στόχο 
την αποτροπή της μετανάστευσης ως επί το πλείστον αντιστρατεύεται τους 
αναπτυξιακούς στόχους, αυξάνοντας τη φτώχεια και απειλώντας να θέσει σε κίνδυνο τα 
θεμελιώδη δικαιώματα· 
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11. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και τους οργανισμούς της ΕΕ να 
διακόψουν ή να επανεξετάσουν τη συνεργασία τους με τρίτες χώρες, 
συμπεριλαμβανομένης της αναστολής συγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων και έργων που 
θέτουν σε κίνδυνο τα ανθρώπινα δικαιώματα των θιγόμενων, μεταξύ άλλων και όταν οι 
χώρες αυτές δεν σέβονται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα· επαναλαμβάνει στη 
συνάρτηση αυτή την έκκλησή του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, υπό το 
πρίσμα των σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά προσφύγων, 
αιτούντων άσυλο και μεταναστών στη Λιβύη, συμπεριλαμβανομένων όσων 
συλλαμβάνονται στη θάλασσα, να επανεξετάσουν επειγόντως όλες τις δραστηριότητες 
συνεργασίας με τις αρμόδιες λιβυκές αρχές στον τομέα της θαλάσσιας επιτήρησης και 
της διαχείρισης των συνόρων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του EUTF για την 
Αφρική, και να αναστείλουν τη δεύτερη φάση του έργου του καταπιστευματικού 
ταμείου της ΕΕ για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων και της μετανάστευσης 
έως ότου υπάρξουν σαφείς εγγυήσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης του νόμου για την ποινικοποίηση των 
παράτυπων μεταναστών· ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει για τη διενέργεια 
διαφανούς εκτίμησης κινδύνου από ανεξάρτητους φορείς και εμπειρογνώμονες της ΕΕ 
σχετικά με τον αντίκτυπο των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων στα ανθρώπινα 
δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων, καθώς και στον συνολικό πληθυσμό 
της χώρα που επηρεάζεται από αυτά· ζητεί τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου 
μηχανισμού παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και σαφών 
πρωτοκόλλων για τη λήψη μέτρων σε περίπτωση παραβιάσεων των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων· 

12. τονίζει την ανάγκη να προσδιοριστεί με σαφήνεια το πλαίσιο του EUTF για την Αφρική 
και της ΔΠΤ, καθώς και των δυνητικών διαδόχων τους, συμπεριλαμβανομένων του 
καθορισμού των έργων, της υποβολής εκθέσεων, της παρακολούθησης και της 
αξιολόγησης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δράσεις που χρηματοδοτούνται στο 
πλαίσιο του EUTF για την Αφρική και της ΔΠΤ συμβάλλουν στην επίτευξη των 
ειδικών στόχων των εν λόγω ταμείων και δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς· 
καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει εκ των υστέρων αξιολόγηση τουλάχιστον ένα έτος 
μετά την ολοκλήρωση όλων των δράσεων του EUTF για την Αφρική και να 
ενημερώσει σχετικά το Κοινοβούλιο· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τις ΟΚΠ 
στην εν λόγω αξιολόγηση και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στον αντίκτυπο του ταμείου 
στην ανάπτυξη και τα θεμελιώδη δικαιώματα, με ιδιαίτερη προσοχή στα έργα στο 
πλαίσιο των στόχων 3 και 4· 

13. σημειώνει με ανησυχία ότι, μέσω της συνιστώσας «ταχεία απόκριση» του ΜΓΑΔΣ, η 
συνεργασία με τρίτες χώρες για τη διαχείριση της μετανάστευσης μπορεί να 
χρηματοδοτηθεί χωρίς να απαιτείται να δημοσιεύει η Επιτροπή έγγραφα 
προγραμματισμού ή να διαβουλεύεται με φορείς της κοινωνίας των πολιτών και χωρίς 
τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου· εμμένει, εν προκειμένω, στην ανάγκη να 
διασφαλιστεί ότι το ΠΔΠ 2021-2027 θα συνοδεύεται από ένα ισχυρό πλαίσιο 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τον προσδιορισμό, την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση των μελλοντικών προγραμμάτων συνεργασίας για τη μετανάστευση· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τον ΜΓΑΔΣ και τις 
διεθνείς εταιρικές σχέσεις τους για την προώθηση προγραμμάτων προστασίας των 
προσφύγων και των μεταναστών, σύμφωνα με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο, και 
να διασφαλίσουν ότι η ΕΑΒ χρησιμοποιείται για τη στήριξη και τη διατήρηση της 
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βιώσιμης ανθρώπινης ανάπτυξης, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
για την προστασία όλων των ανθρώπων· 

14. καλεί την ΕΕ να επανεξετάσει τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συμμόρφωση με τα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και να υπάρξει 
εγγύηση ότι η ανθρωπιστική βοήθεια και στήριξη που παρέχει η ΔΠΤ δεν απειλείται 
από πολιτική αστάθεια.
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