Σύνοψη
Επανεξετάζοντας το πρόγραµµα µετεγκατάστασης
Η περίπτωση της Ελλάδας
Βασικές παραδοχές

1. Το Πρόγραµµα Μετεγκατάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ένα προσωρινό µέτρο για την
ελάφρυνση του βάρους διαχείρισης ενός εξαιρετικά µεγάλου αριθµού εισροών προσφύγων στην
Ελλάδα και στην Ιταλία. Προέβλεπε τη µεταφορά προσώπων που υπεβαλαν αίτηµα διεθνούς
προστασίας (ασύλου και επικουρικής προστασίας) από ένα κράτος-µέλος σε άλλο, ως
µηχανισµός εκτάκτου ανάγκης, µε ρητή καταληκτική προθεσµία (26.09.2017). Είχε θεσπιστεί µε
δύο Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της ΕΕ το 2015 (2015/1523 και 2015/1601) στη
βάση της αρχής της αλληλεγγύης προ τις δύο αυτές χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Το
πρόγραµµα είχε καθοριστεί σύµφωνα µε τις αρχές, τους στόχους και τις καταστατικές αξίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Το πρόγραµµα είχε µερική µόνον επιτυχία. Έπασχε από διαδικαστικές πληµµέλειες και ατέλειες,
καθώς επίσης και από έλλειψη πολιτικής βούλησης για την ενιαία εφαρµογή του.
-

Η αποτελεσµατική βοήθεια που αποσκοπούσε το πρόγραµµα να προσφέρει σε κράτη-µέλη,
τα οποία είχαν καταφανώς εξαντλήσει τα διοικητικά περιθώριά τους ως προς τη διαχείριση
προσφύγων και αιτούντων άσυλο, υπονοµευόταν από τις προϋποθέσεις επιλεξιµότητας των
δικαιούχων αιτούντων άσυλο. ∆ικαιούχοι µετεγκατάστασης ήταν µόνον πολίτες από τρίτες
χώρες µε µέσο ευρωπαϊκό όρο αναγνώρισης προσφυγικού καθεστώτος άνω του 75%.

-

Η αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος είχε περαιτέρω περιοριστεί από την de facto
τροποποίησή του που επέφερε η λεγόµενη Κοινή ∆ήλωση ΕΕ-Τουρκίας την 20.3.2016.
Μόνον πολίτες τρίτων χωρών που είχαν εισέλθει στην Ελλάδα πριν τη θέση σε ισχύ της
Κοινής ∆ήλωσης ήταν δικαιούχοι µετεγκατάστασης. Κατά τον τρόπο αυτό, ένα πρόγραµµα
που είχε αρχικά σχεδιαστεί µε διαθέσιµη διάρκεια δύο (2) ετών, στην περίπτωση της Ελλάδας
περιορίστηκε στην πράξη σε περίοδο διάρκειας έξι (6) µηνών.

3. Παρά τη µείωση του αριθµού των αιτούντων άσυλο που πέρασαν τα ευρωπαϊκά σύνορα από το
2015, η προσφυγική κρίση πόρρω απέχει από το να έχει επιλυθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
αντιµετωπίζει επί του παρόντος νέες προκλήσεις, που αφορούν την απουσία ενός κατάλληλα
προσαρµοσµένου ευρωπαϊκού πλαισίου ρυθµίσεων για το άσυλο και τη µετανάστευση και, το
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πιο σηµαντικό, την ανεπαρκή πολιτική βούληση των αποφασιστικών οργάνων της ΕΕ να βρουν
κοινές απαντήσεις στα θέµατα αυτά. Η αναµόρφωση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήµατος
Ασύλου (CEAS) θα πρέπει να στείλει ένα καθαρό πολιτικό µήνυµα ότι βιώσιµες λύσεις µπορούν
και πρέπει να επιτευχθούν στη βάση της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανοµής ευθυνών.

Κύριες διαπιστώσεις
1. Ο αρχικός στόχος µετεγκατάστασης 120.000 προσώπων ήταν µη επιτεύξιµος εξαρχής.
Αποκλείοντας εθνικότητες µε µέσο ευρωπαϊκό όρο αναγνώρισης προσφυγικού καθεστώτος
κατώτερο του 75%, µόνον Σύριοι µπορούσαν να καταστούν δικαιούχοι µετεγκατάστασης. Κατά
συνέπεια, ένας µεγάλος αριθµός ατόµων και οικογενειών εξαιρέθηκαν από το πρόγραµµα λόγω
εθνικής καταγωγής.
2. Ο στόχος του προγράµµατος περιορίστηκε de facto σε ένα µικρό τµήµα αιτούντων άσυλο,
δεδοµένου ότι οι αιτούντες που διέσχισαν τα ελληνικά θαλάσσια σύνορα µετά τη θέση σε ισχύ
της λεγόµενης «Κοινής ∆ήλωσης ΕΕ-Τουρκίας» την 20.3.2016 δεν θεωρήθηκαν επιλέξιµοι
µετεγκατάστασης.
3. Οι µετεγκαταστάσεις κορυφώθηκαν στα τελευταία στάδια του προγράµµατος, όταν αυξήθηκε
σηµαντικά η συνολική ανταπόκριση των κρατών-µελών στην τήρηση των δεσµεύσεών τους.
4. Η απόρριψη αιτηµάτων µετεγκατάστασης από κράτη-µέλη µε ελλιπή αιτιολογία δηµιουργεί
βάσιµους λόγους ανησυχίας. ∆εν µπορεί να αποκλεισθεί η ύπαρξη εθνικών προτεραιοτήτων ως
υποβόσκουσα αιτία προβολής γραφειοκρατικών εµποδίων στη µετεγκατάσταση.
Κύριες Προτάσεις

1. Ένας µόνιµος µηχανισµός κατανοµής αιτούντων άσυλο ως αναπόσπαστο µέρος του Κοινού
Ευρωπαϊκού Συστήµατος Ασύλου (CEAS). Ένας µόνιµος µηχανισµός µπορεί να διασφαλίσει:
o βιωσιµότητα, εισφέροντας κατάλληλες λύσεις στις προσφυγικές ροές ως µόνιµο εργαλείο,
αντί για µέτρο εκτάκτου ανάγκης σε στιγµές κρίσης,
o δικαιοσύνη, στη βάση της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανοµής ευθυνών σύµφωνα µε το
άρθρ.80 της Συνθ.Λειτ.ΕΕ,
o σεβασµό για το θεµελιώδες δικαίωµα διεθνούς προστασίας,
o συγκράτηση δευτερογενών µετακινήσεων µεικτών πληθυσµών στο εσωτερικό της ΕΕ.
2. Ένας λειτουργικός µηχανισµός γι’αυτό το µόνιµο σχήµα µετεγκατάστασης, που θα πρέπει να
είναι ευέλικτος αλλά και δίκαιος επίσης.
3. Κριτήρια επιλεξιµότητας για ένα µόνιµο πρόγραµµα µετεγκατάστασης που θα επιφέρουν
ουσιαστική ανακούφιση στις συνοριακές χώρες της ΕΕ. Για το σκοπό αυτό, ο µηχανισµός που
προτάθηκε στην «έκθεση Wickström» θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση ενός συστήµατος που
να επιτρέπει την ευελιξία στα ποσοστά αναγνώρισης, σύµφωνα µε τις πραγµατικές
επιχειρησιακές ανάγκες µιας κατάστασης εκτάκτου ανάγκης.
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4. Ένα σαφές κανονιστικό πλαίσιο, µε συγκεκριµένες και διαφανείς διαδικασίες µετεγκατάστασης
και διαδικαστικές εγγυήσεις και εχέγγυα σεβασµού για τα δικαιώµατα των ανθρώπων που
ζητούν διεθνή προστασία.
5. Βασικές διαδικαστικές εγγυήσεις για την εξέταση των αιτηµάτων µετεγκατάστασης από
αιτούντες άσυλο, ιδίως την υποχρέωση παροχής αιτιολογίας, την υποχρέωση διαδικαστικής και
νοµικής ενηµέρωσης και βοήθειας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ασύλου, τη διασφάλιση
στην πράξη της άσκησης των δικαιωµάτων που εγγυάται το Ενωσιακό δίκαιο, όπως κατ’εξοχήν
το δικαίωµα προσφυγής κατά της απόρριψης µετεγκατάστασης.
6. Η αποσύνδεση της επιλεξιµότητας για ένα µελλοντικό αναδιανεµητικό µηχανισµό από
οιουσδήποτε γεωγραφικούς περιορισµούς που µπορεί να επιβληθούν από κάποιο κράτος-µέλος,
σύµφωνα µε το άρθρ. 7 της Οδηγίας 2013/33 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 26.6.2013 για τις απαιτήσεις υποδοχής των αιτούντων διεθνή προστασία.
7. Ειδικά εχέγγυα για ευάλωτα πρόσωπα, που να συµπεριλαµβάνουν την προτεραιοποίησή τους
στις διαδικασίες µετεγκατάστασης και συγκεκριµένα µέτρα που να ανταποκρίνονται στις ειδικές
ανάγκες υποδοχής των προσώπων αυτών.
8. Συµπληρωµατικές πολιτικές κατά των δευτερογενών µετακινήσεων,οι οποίες να αντιµετωπίζουν
τα γενεσιουργά τους αίτια, θα πρέπει επίσης να εξεταστούν. Συµπληρωµατικές πολιτικές για το
σκοπό αυτό θα πρέπει να αποτελούν ο προσδιορισµός κοινών µέτρων ένταξης για τις χώρες της
ΕΕ, ο προσανατολισµός των απαιτήσεων υποδοχής προς βέλτιστες πρακτικές και η υιοθέτηση
κοινών ευρωπαϊκών κατευθύνσεων για τη χορήγηση θεωρήσεων εισόδου (visas) για
ανθρωπιστικούς λόγους.
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