
 
Επανεγκατάσταση: Οι δεσμεύσεις των κρατών μελών της ΕΕ υπερβαίνουν τις
30 000 θέσεις για το 2020
 
Geneva, 18 Δεκεμβρίου 2019 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Στο πρώτο Παγκόσμιο Φόρουμ για τους Πρόσφυγες στη Γενεύη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την
παροχή χρηματοδοτικής στήριξης προς τα κράτη μέλη, τα οποία ανέλαβαν συλλογικά δεσμεύσεις για
περισσότερες από 30 000 θέσεις επανεγκατάστασης για το 2020.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, δήλωσε τα
εξής: «Η επανεγκατάσταση συνιστά ευρωπαϊκή επιτυχία και πρέπει να παραμείνει τέτοια. Τα κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβαίνουν στη μεγαλύτερη δέσμευση για θέσεις επανεγκατάστασης που έχουν
κάνει ποτέ. Αυτό καθιστά τη συμβολή της ΕΕ την μεγαλύτερη παγκοσμίως όσον αφορά τις προσπάθειες
επανεγκατάστασης — αν και ελπίζουμε ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι, αυξάνοντας τις δεσμεύσεις τους
για την κάλυψη των διογκούμενων αναγκών. Όταν συνεργαζόμαστε, μπορούμε να δημιουργούμε
βιώσιμα, αποτελεσματικά και ασφαλή συστήματα για την παροχή προστασίας στους πιο ευάλωτους
ανθρώπους παγκοσμίως.»

Η Ίλβα Γιόχανσον, επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, δήλωσε: «Η επανεγκατάσταση είναι βασικό
εργαλείο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι που χρειάζονται προστασία δεν θέτουν τη ζωή
τους σε κίνδυνο και φτάνουν στην ΕΕ μέσω ασφαλών και νόμιμων οδών. Συνιστά κομβικό στοιχείο της
ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη μετανάστευση, το οποίο πρέπει να συνεχίσουμε να το εξελίσσουμε,
μεταξύ άλλων και μέσω ισχυρών εταιρικών σχέσεων με τρίτες χώρες. Οι φιλόδοξες δεσμεύσεις των
κρατών μελών πρέπει να έχουν συνέχεια, και η ΕΕ θα παράσχει την αναγκαία στήριξη. Δεν μπορούμε να
επιτρέψουμε κενά στην προσπάθεια αυτή. Η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει σύσταση για να
συντονίσει τις προσπάθειες των κρατών μελών και, ως εκ τούτου, να καταστήσει τη φωνή της ΕΕ ακόμη
πιο δυνατή στη διεθνή σκηνή.»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπήθηκε σε υψηλό επίπεδο στο Παγκόσμιο Φόρουμ για τους Πρόσφυγες
στη Γενεύη. Στις 16 Δεκεμβρίου, ο Όλιβερ Βάρχεϊ, επίτροπος αρμόδιος για τη γειτονία και τη
διεύρυνση, συμμετείχε στην ειδική υψηλής προβολής συνεδρίαση με θέμα «Η προσφυγική κρίση της
Συρίας – Δράση στο πλαίσιο εταιρικών σχέσεων». Σήμερα, η Γιούτα Ουρπιλάινεν, επίτροπος Διεθνών
Εταιρικών Σχέσεων, θα εκφωνήσει κεντρική ομιλία στην καταληκτική σύνοδο της ολομέλειας, ενώ ο
αρμόδιος επίτροπος για τη διαχείριση κρίσεων, Γιάνεζ Λέναρτσιτς, θα συμμετάσχει στην ομάδα υψηλού
επιπέδου για την εκπαίδευση.

Από το 2015, περισσότεροι από 65 000 ευάλωτοι πρόσφυγες έχουν βρει προστασία στην Ευρώπη μέσω
των προγραμμάτων της ΕΕ για την επανεγκατάσταση. Η συλλογική δέσμευση των κρατών μελών για
περαιτέρω 30 000 θέσεις επανεγκατάστασης το 2020 επιβεβαιώνει τον ρόλο της ΕΕ ως παγκόσμιου
ηγέτη στον τομέα της επανεγκατάστασης.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες
(UNHCR) όσον αφορά τις παγκόσμιες ανάγκες επανεγκατάστασης για το 2020, το πρόγραμμα
επανεγκατάστασης της ΕΕ θα δώσει προτεραιότητα στις επανεγκαταστάσεις από την Τουρκία, τον
Λίβανο, την Ιορδανία και τις χώρες κατά μήκος της διαδρομής της κεντρικής Μεσογείου. Οι
επανεγκαταστάσεις από τους μηχανισμούς έκτακτης διέλευσης στον Νίγηρα και τη Ρουάντα θα
εξακολουθήσουν επίσης να συνιστούν προτεραιότητα.

Η ΕΕ προωθεί τα προγράμματα επανεγκατάστασης των κρατών μελών μέσω της επιχειρησιακής
υποστήριξης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO).

Ιστορικό
Η επανεγκατάσταση αποτελεί σημαντικό εργαλείο που βοηθά τους ανθρώπους που χρήζουν διεθνούς
προστασίας να φθάνουν στην Ευρώπη με τρόπο ασφαλή και νόμιμο. Πέρα από την εξασφάλιση της
προστασίας των προσφύγων, η επανεγκατάσταση προάγει επίσης την αλληλεγγύη και την κατανομή των
ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών.

Τον Ιούλιο του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να επεκτείνουν και να αξιοποιήσουν
τα υφιστάμενα προγράμματα επανεγκατάστασης και να αναλάβουν δεσμεύσεις για την επανεγκατάσταση
των προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας το 2020. Τα κράτη μέλη της ΕΕ απάντησαν σε αυτή
την πρόσκληση και ανέλαβαν συλλογικά δεσμεύσεις για περισσότερες από 30 000 θέσεις, οι οποίες θα
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υποστηριχθούν από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ προβλέπει
χρηματοδοτική στήριξη ύψους 10 000 EUR για κάθε πρόσφυγα που επανεγκαθίσταται στο κράτος μέλος
επανεγκατάστασης.

Για την Επιτροπή φον ντερ Λάιεν αποτελεί προτεραιότητα η προώθηση ενός νέου συμφώνου για τη
μετανάστευση και το άσυλο. Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Σχοινάς και η επίτροπος κ. Γιόχανσον
έχουν αναλάβει να καταστήσουν την ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική πιο ισχυρή και πιο
ολοκληρωμένη. Η επανεγκατάσταση αποτελεί σημαντικό στοιχείο της συνολικής μεταναστευτικής
πολιτικής της ΕΕ και θα εξακολουθήσει να αποτελεί προτεραιότητα κατά τα επόμενα έτη.

Για περισσότερες πληροφορίες
Ενημερωτικό δελτίο για την επανεγκατάσταση

Αρμόδιοι επικοινωνίας:
Adalbert JAHNZ (+ 32 2 295 31 56)
Ciara BOTTOMLEY (+32 2 296 99 71 )

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα
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