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Potrivit Curții de Conturi Europene, hotspoturile create 
pentru migranți funcționează, dar persistă unele 
probleme critice 
După cum se arată într-un nou raport publicat de Curtea de Conturi Europeană, așa -numita 
abordare „hotspot” a UE vizând migranții în situație neregulamentară care sosesc în Italia și în 
Grecia a contribuit la îmbunătățirea semnificativă a procesului de înregistrare și de identificare 
a acestora, precum și a controalelor de securitate care li aplică, dar mai sunt încă multe de 
făcut, având în vedere că mii de migranți rămân în continuare blocați pe insulele grecești după 
sosire. Potrivit Curții, o mare parte din acești migranți sunt minori neînsoțiți și trebuie depuse 
mai multe eforturi pentru a-i ajuta.  

Responsabilitatea pentru controlul la frontiere și pentru procesarea cererilor de azil revine în 
primul rând statelor membre ale UE. Comisia Europeană a introdus abordarea „hotspot” pentru a 
ajuta Grecia și Italia să facă față creșterii dramatice și bruște a migrației în cursul anilor 2015 și 
2016. Această abordare își propune să ofere un sprijin pentru a se asigura faptul că migranții în 
situație neregulamentară sunt identificați, înregistrați și amprentați la sosire, iar apoi sunt 
orientați către procedurile subsecvente adecvate. 

Curtea a constatat că abordarea a contribuit la îmbunătățirea gestionării migrației în Italia și în 
Grecia în condiții foarte dificile și aflate în continuă schimbare. Chiar dacă instalarea hotspoturilor 
a necesitat mai mult timp decât se prevăzuse, aceste structuri au crescut capacitatea celor două 
țări de a primi migranții, au contribuit la îmbunătățirea procedurilor de înregistrare și au 
consolidat cooperarea între diferitele agenții implicate. Cu toate acestea, în pofida unui sprijin 
considerabil din partea UE, s-a constatat că structurile de primire existente în cele două țări nu 
permiteau primirea corespunzătoare (Italia) sau cazarea corespunzătoare (Grecia) a migranților 
sosiți.  

Abordarea prevede, în plus, direcționarea migranților către procedurile subsecvente adecvate, și 
anume: depunerea unei cereri de azil la nivel național, transferul în alt stat membru (dacă este 
cazul) sau returnarea în țara de origine (sau de tranzit). Adesea însă, aceste proceduri 
subsecvente sunt lente și prezintă blocaje care țin de responsabilitatea statelor membre.  În 
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Grecia, începând din martie 2016, nu s-a mai permis plecarea pe continent a noilor sosiți, aceste 
persoane trebuind să își depună cererea de azil în centrul hotspot. Nu mai există nici posibilitatea 
de transfer, iar procesul de returnare este lent. În consecință, numărul migranților care sosesc în 
hotspoturi continuă să fie mai mare decât numărul persoanelor care le părăsesc, aceste centre 
fiind mai mult decât supraaglomerate. În Italia, întrucât migranții primesc informații mai bune cu 
privire la transfer, au fost identificați mai mulți candidați pentru această procedură. Curtea 
avertizează însă că principala problemă este acum insuficiența angajamentelor din partea statelor 
membre. Până în septembrie 2016, statele membre se angajaseră în mod formal să preia din 
Italia un total de 3 809 persoane, în condițiile în care angajamentul global asumat privea 
transferul a 34 953 de persoane.  

Curtea consideră că o altă preocupare majoră pentru ambele țări este lipsa de structuri adecvate 
de cazare a minorilor neînsoțiți și de procesare a cazurilor acestora. La sfârșitul lunii 
septembrie 2016, numărul minorilor neînsoțiți era estimat la 2 500 în Grecia și la peste 20 000  în 
Italia.   

„La sfârșitul lui 2016, lipseau în continuare structuri adecvate de cazare a minorilor neînsoțiți și de 
procesare a cazurilor acestora în conformitate cu standardele internaționale, atât în hotspoturi, 
cât și la următorul nivel de primire”, a declarat domnul Hans Gustaf Wessberg, unul dintre cei 
doi membri ai Curții de Conturi Europene responsabili de raport. „Această problemă trebuie 
rezolvată cât mai urgent.” 

Pe baza acestor observații, Curtea a formulat o serie de recomandări legate de sprijinul pe care 
Comisia ar trebui să îl ofere statelor membre în vederea îmbunătățirii abordării „hotspot” în ceea 
ce privește capacitatea hotspoturilor, trimiterea pe teren a experților și diferitele roluri și 
responsabilități. De asemenea, pentru a se ameliora tratamentul minorilor neînsoțiți, Curtea a 
recomandat Comisiei să solicite numirea unui responsabil de protecția minorilor în fiecare sit. 

Note către editori 

Potrivit Curții, Grecia și Italia au beneficiat de sprijin financiar în cadrul programelor naționale 
finanțate de Fondul UE pentru azil, migrație și integrare (FAMI) și de Fondul UE pentru securitate 
internă (FSI), dar, la data auditului, nu era disponibil niciun raport cu privire la utilizarea acestor 
fonduri pentru hotspoturi. 

Comisia Europeană a declarat că, de la începutul lui 2015, a alocat Greciei peste 350 de milioane 
de euro sub formă de finanțare de urgență, la care se adaugă peste 190 de milioane de euro sub 
formă de sprijin umanitar. Asistența de urgență alocată Italiei până la sfârșitul lui 2016 se ridica la 
aproape 63 de milioane de euro. La momentul desfășurării auditului, nu era disponibil niciun 
raport privind utilizarea acestor fonduri pentru hotspoturi. 

Raportul special „Răspunsul UE la criza refugiaților: abordarea «hotspot»” a fost coordonat de 
către doi membri ai Curții de Conturi Europene, și anume domnul Hans Gustaf Wessberg și 
domnul lstvan Szabolcs Fazakas. Raportul este disponibil în 23 de limbi ale UE pe site-ul Curții 
(eca.europa.eu). 

 


