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Migrācijas karstie punkti darbojas, tomēr ļoti svarīgi
jautājumi vēl jārisina, uzskata ES revidenti
ES tā sauktā karsto punktu pieeja attiecībā uz neatbilstīgajiem migrantiem, kas ierodas Itālijā
un Grieķijā, ir palīdzējusi ievērojami uzlabot migrantu reģistrāciju, identifikāciju un drošības
pārbaudes. Tomēr, kā teikts jaunajā Eiropas Revīzijas palātas ziņojumā, ir jādara vēl vairāk, jo
tūkstošiem migrantu joprojām atrodas Grieķijas salās, kurās tie ieradās. Revidenti norāda, ka ir
daudz nepavadītu nepilngadīgo un ir jādara vairāk, lai viņiem palīdzētu.
Par robežkontroli un patvēruma pieteikumu apstrādi pirmām kārtām atbild ES dalībvalstis.
Eiropas Komisija ieviesa karsto punktu pieeju, lai palīdzētu Grieķijai un Itālijai tikt galā ar pēkšņo
un dramatisko migrācijas pieaugumu 2015. un 2016. gadā. Tā sniedz atbalstu, kura mērķis ir
nodrošināt, lai neatbilstīgos migrantus identificē, reģistrē, tiem paņem pirkstu nospiedumus un
attiecīgi novirza turpmākām procedūrām.
Revidenti konstatēja, ka šī pieeja ir palīdzējusi uzlabot migrācijas pārvaldību Itālijā un Grieķijā ļoti
sarežģītos un nemitīgi mainīgos apstākļos. Kaut arī karsto punktu izveide prasīja vairāk laika, nekā
plānots, tie palielināja abu valstu spēju uzņemt migrantus, uzlaboja reģistrācijas procedūras un
stiprināja koordināciju starp dažādajām iesaistītajām aģentūrām. Revidenti secināja, ka,
neraugoties uz ievērojamo ES atbalstu, uzņemšanas centri abās valstīs tomēr vēl joprojām
nevarēja pienācīgi uzņemt (Itālijā) vai izmitināt (Grieķijā) daudzos ieceļojošos migrantus.
Karsto punktu pieeja paredz turpmāku rīcību: migranti ir attiecīgi jānovirza uz turpmākām
procedūrām, tādām kā patvēruma pieteikums kādā valstī, pārcelšana uz citu dalībvalsti
(atbilstīgos gadījumos) vai atgriešana izcelsmes valstī (vai tranzītvalstī). Tomēr šīs turpmākās
procedūras bieži vien ir lēnas un tām ir raksturīgi problemātiski posmi dalībvalstu atbildības
jomās. Kopš 2016. gada marta jauniebraukušajiem Grieķijā vairs nebija atļauts doties uz
kontinentālo daļu, bet tiem bija jāiesniedz savs patvēruma pieteikums attiecīgajos karstajos
punktos. Arī pārcelšanas iespēja vairs nav pieejama, bet atgriešanas ir lēnas. Tā rezultātā
karstajos punktos joprojām ierodas vairāk migrantu, nekā tos atstāj, un šie punkti ir ļoti pārpildīti.
Tā kā migranti Itālijā saņem labāku informāciju par pārcelšanu, ir apzināts vairāk pārcelšanas
kandidātu, un revidenti brīdina, ka galvenā problēma tagad ir nepietiekamas dalībvalstu saistības
migrantus uzņemt. Līdz 2016. gada septembrim dalībvalstis Itālijai bija iesniegušas oficiālas
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saistības par gatavību uzņemt tikai 3 809 cilvēkus, taču kopējās saistības bija par 34 953 cilvēku
pārcelšanu.
Revidenti atzīmē, ka nopietns pamats satraukumam abās valstīs ir pienācīgu telpu trūkums
nepavadītu nepilngadīgo izmitināšanai un aprūpei. Saskaņā ar aplēsēm 2016. gada septembra
beigās Grieķijā bija 2 500, bet Itālijā – vairāk nekā 20 000 nepavadītu nepilngadīgo.
“2016. gada beigās joprojām trūka pienācīgu telpu, lai izmitinātu nepavadītus nepilngadīgos un
nodrošinātu tiem starptautiskiem standartiem atbilstošu aprūpi gan karstajos punktos, gan
nākamajā uzņemšanas līmenī,” teica par šo ziņojumu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas
loceklis Hans Gustaf Wessberg. “Šīs problēmas ir steidzami jārisina.”
Pamatojoties uz šiem apsvērumiem, revidenti sniedz vairākus ieteikumus Komisijai, lai palīdzētu
dalībvalstīm uzlabot karsto punktu pieeju attiecībā uz uzņemtspēju, ekspertu norīkošanu un
uzdevumiem un pienākumiem. Lai uzlabotu nepavadītu nepilngadīgo stāvokli, revidenti iesaka
Komisijai uzstāt, lai katrā centrā tiktu iecelta bērnu aizsardzības amatpersona.
Piezīmes izdevējiem
Grieķijai un Itālijai ir sniegts finansiāls atbalsts no ES AMIF un ISF valstu programmām, atzīmē
revidenti, taču revīzijas laikā par šo līdzekļu izlietojumu karstajiem punktiem nebija pieejams
neviens ziņojums.
Eiropas Komisija ziņoja, ka kopš 2015. gada sākuma ir piešķīrusi Grieķijai vairāk nekā
350 miljonu EUR ārkārtas finansējuma un vairāk nekā 190 miljonus EUR kā humāno palīdzību. Līdz
2016. gada beigām Itālija bija saņēmusi ārkārtas palīdzību gandrīz 63 miljonu EUR apmērā.
Revīzijas laikā ziņojums par šo līdzekļu izlietojumu karstajiem punktiem nebija pieejams.
Īpašā ziņojuma “ES reakcija uz bēgļu krīzi: karsto punktu pieeja” sagatavošanu kopīgi pārraudzīja
divi Eiropas Revīzijas palātas locekļi – Hans Gustaf Wessberg un lstvan Szabolcs Fazakas. Tas ir
pieejams ERP tīmekļa vietnē (eca.europa.eu) ES 23 valodās.
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