
AL\1207978EL.docx PE653.855v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Ο Πρόεδρος

23.6.2020

Κύριο Johan Van Overtveldt
Πρόεδρο
Επιτροπή Προϋπολογισμών
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του 
γενικού προϋπολογισμού για το 2020 – Συνέχιση της στήριξης των προσφύγων 
και των κοινοτήτων υποδοχής στην Ιορδανία, τον Λίβανο και την Τουρκία για την 
αντιμετώπιση της συριακής κρίσης (2020/2092(BUD))

Κύριε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζω δια της παρούσης τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) υπό μορφή επιστολής, σύμφωνα με το άρθρο 
56 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για σχέδιο 
διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού για το 2020 όσον αφορά 
τη συνέχιση της στήριξης των προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής στην Ιορδανία, τον 
Λίβανο και την Τουρκία για την αντιμετώπιση της συριακής κρίσης, την έγκριση της οποίας 
συνιστά η Επιτροπή LIBE.

Η διαχείριση των αφίξεων μεταναστών και προσφύγων αποτελεί σημαντικό διεθνικό 
φαινόμενο, και η συνεργασία με τις χώρες εταίρους σε θέματα μετανάστευσης αποτελεί 
προτεραιότητα για την Επιτροπή για την περίοδο 2019-2024. Επιπλέον, παραπέμπουμε σε 
ψήφισμα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά 
τα Παγκόσμια Σύμφωνα των Ηνωμένων Εθνών για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη 
μετανάστευση και για τους πρόσφυγες, σύμφωνα με το οποίο1 «αναγνωρίζει ότι η διαχείριση 
της μετανάστευσης απαιτεί μείζονες επενδύσεις, επαρκείς πόρους και ευέλικτους και διαφανείς 
μηχανισμούς και ότι θα είναι απαραίτητη η θέσπιση καλοσχεδιασμένων, ευέλικτων και 
εξορθολογισμένων μηχανισμών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετανάστευσης 
κατά τα επόμενα έτη».

1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0118_EL.html?redirect

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0118_EL.html?redirect
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Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνουμε ότι το παρόν σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 
αναμένεται να συμβάλει στην αποτελεσματική εφαρμογή των προτεραιοτήτων της Ένωσης, 
στην εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεών της και στην επίτευξη του κύριου στόχου του 
Παγκόσμιου Συμφώνου για τους Πρόσφυγες, δηλαδή στην ενίσχυση της δέσμευσης των 
κρατών για δίκαιο και προβλέψιμο επιμερισμό των ευθυνών. Η επιτροπή LIBE υπογραμμίζει 
ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι θα συνεχιστεί η στήριξη των προσφύγων και των 
κοινοτήτων υποδοχής στην Ιορδανία, τον Λίβανο και την Τουρκία, σύμφωνα με τις 
ανθρωπιστικές αρχές του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της 
ανεξαρτησίας. Η επιτροπή LIBE αναγνωρίζει τον θετικό αντίκτυπο που έχουν εν εξελίξει έργα 
στους τομείς της πρόσβασης στην εκπαίδευση, της στήριξης των μέσων διαβίωσης, και της 
παροχής υπηρεσιών υγείας, αποχέτευσης, ύδρευσης και διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και 
στον τομέα της κοινωνικής προστασίας, για τις κοινότητες υποδοχής και τους πρόσφυγες στην 
Ιορδανία και τον Λίβανο, καθώς και των δύο κύριων ενωσιακών δράσεων ανθρωπιστικής 
στήριξης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία, του Κοινωνικού Διχτυού Ασφαλείας Έκτακτης 
Ανάγκης (ESSN) και του Προγράμματος για την υπό όρους μεταφορά χρημάτων για την 
εκπαίδευση (CCTE). 

Αναγνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η εν λόγω χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης, ιδίως 
ενόψει της δραματικής αύξησης, όπως επισημαίνει η UNHCR, των ευάλωτων οικογενειών που 
χρειάζονται βοήθεια στην Ιορδανία, τον Λίβανο και την Τουρκία λόγω των μέτρων 
περιορισμού στο πλαίσιο της COVID 19.

Η γνωμοδότηση βασίζεται σε επιτόπιες επισκέψεις στην Τουρκία και τον Λίβανο, που 
συγκαταλέγονται στις χώρες οι οποίες φιλοξενούν τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων στον 
κόσμο, είτε σε απόλυτα νούμερα είτε κατ’ αναλογία προς τον πληθυσμό τους. Κατά τις εν λόγω 
επιτόπιες επισκέψεις διαπιστώθηκε η συχνά επισφαλής κατάσταση των προσφύγων στις χώρες 
αυτές, ειδικότερα δε των προσφύγων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση και των 
ασυνόδευτων παιδιών, καθώς και η έλλειψη προοπτικής ένταξης στη χώρα υποδοχής ή 
ασφαλούς και οικειοθελούς επιστροφής στη χώρα καταγωγής λόγω παρατεταμένων 
συγκρούσεων. Η κατάσταση αυτή περιπλέκεται περαιτέρω από τις επιπτώσεις της παγκόσμιας 
πανδημίας του κορονοϊού στις εν λόγω κοινότητες. Πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι είναι 
αναγκαία η συμμόρφωση όλων των κρατών υποδοχής με την αρχή της μη επαναπροώθησης, 
και να προτρέψουμε την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξασφαλίσουν και να διευκολύνουν 
την τήρηση αυτής της βασικής αρχής από την Τουρκία, τον Λίβανο και την Ιορδανία.

Επιπλέον, η επιτροπή LIBE πραγματοποίησε πολυάριθμες ακροάσεις και ανταλλαγές απόψεων 
με εμπειρογνώμονες στον συγκεκριμένο τομέα, κατά τις οποίες υπογραμμίστηκε η συμβολή 
της ενωσιακής χρηματοδότησης στο επίπεδο διαβίωσης των προσφύγων και των κοινοτήτων 
υποδοχής τους, στην παροχή βασικών υπηρεσιών, καθώς και στην ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των προσφύγων και της ένταξής τους.  

Ωστόσο, για να είναι αποτελεσματική, η στήριξη πρέπει να είναι μακροπρόθεσμη και 
αξιόπιστη, ιδίως όσον αφορά την παροχή εκπαίδευσης και υγειονομικής περίθαλψης. 
Επομένως, η ενωσιακή χρηματοδότηση θα πρέπει να βασίζεται σε μακροπρόθεσμο 
προγραμματισμό, ούτως ώστε να αποφεύγονται όσο το δυνατόν περισσότερο επακόλουθες 
προτάσεις διορθωτικού προϋπολογισμού οι οποίες πρέπει να εξεταστούν με ταχείες 
διαδικασίες. Συνιστούμε στο Κοινοβούλιο να συμφωνήσει με την παρούσα πρόταση, ώστε να 
εξασφαλιστεί ομαλή μετάβαση από το τρέχον στο επόμενο ΠΔΠ, και καλούμε την Επιτροπή 
να μεριμνήσει για βιώσιμο προγραμματισμό στο πλαίσιο του προσεχούς ΠΔΠ.
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Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι είναι αναγκαίες μακροπρόθεσμες και βιώσιμες λύσεις για τους 
πρόσφυγες, και ότι μέσα όπως η επανεγκατάσταση και οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι θα πρέπει 
επίσης να χρηματοδοτούνται επαρκώς.

Με βάση τα ανωτέρω, συνιστούμε θερμά την έγκριση της θέσης του Συμβουλίου επί του 
σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2020, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση 
ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η τελική έγκρισή της από το Κοινοβούλιο πριν από τις θερινές 
διακοπές.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

(υπογραφή) Juan Fernando López Aguilar Gwendoline Delbos-Corfield


