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Revizorji EU pravijo, da migracijske žariščne točke sicer
delujejo, vendar nekatera kritična vprašanja še niso
rešena
Evropsko računsko sodišče v svojem novem poročilu ugotavlja, da je pristop EU po načelu
žariščnih točk za migrante brez urejenega statusa, ki prihajajo v Italijo in Grčijo, pripomogel, da
so se zelo izboljšali registracija, identifikacija in varnostno preverjanje migrantov, vendar bo
treba narediti še več, saj na tisoče migrantov po svojem prihodu ne more zapustiti grških
otokov. Revizorji navajajo, da so mnogi med njimi mladoletniki brez spremstva in da bi jim bilo
treba bolj pomagati.
Za nadzora meja in obravnavanje prošenj za azil so v prvi vrsti odgovorne države članice EU.
Evropska komisija je uvedla pristop po načelu žariščnih točk, da bi Grčiji in Italiji pomagala pri
obravnavi nenadnega dramatičnega povečanja migracij v letih 2015 in 2016. Ta pristop podpira
zagotavljanje identifikacije, registracije in odvzema prstnih odtisov migrantov brez urejenega
statusa ob njihovem prihodu ter njihovo usmeritev v ustrezne nadaljnje postopke.
Revizorji so ugotovili, da je pristop v zelo zahtevnih in nenehno spreminjajočih se razmerah
prispeval k izboljšanju upravljanja migracij v Italiji in Grčiji. Čeprav je vzpostavljanje žariščnih točk
trajalo dlje, kot je bilo načrtovano, so žariščne točke povečale zmogljivost teh dveh držav za
sprejem migrantov, izboljšale postopke registracije in okrepile usklajenost različnih sodelujočih
agencij. Revizorji so ugotovili, da sprejemne zmogljivosti v obeh državah kljub precejšnji pomoči
EU ne zadoščajo za ustrezen sprejem takega števila prispelih migrantov (v Italiji) in njihovo
nastanitev (v Grčiji).
Poleg tega je v skladu s tem načelom treba migrante napotiti na ustrezne nadaljnje postopke, tj.
vlaganje prošenj za azil v državi, premestitev v drugo državo članico (kadar je primerno) ali vrnitev
v izvorno (ali tranzitno) državo. Toda ti nadaljnji postopki so pogosto počasni in pri njih prihaja do
ozkih grl, za katera so pristojne države članice. V Grčiji na novo prispeli migranti od marca 2016
niso več smeli oditi na celino, ampak so morali vložiti svoje prošnje za azil na žariščni točki. Poleg
tega premestitev ni več mogoča, vračanje pa poteka počasi. Zato na žariščne točke še vedno
prihaja več migrantov, kot jih odhaja, žariščne točke pa so bistveno prenatrpane. V Italiji, kjer
Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila posebnega poročila, ki ga je sprejelo Evropsko računsko sodišče.
Celo poročilo je dosegljivo na www.eca.europa.eu.
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imajo migranti boljše informacije o premestitvah, je bilo identificiranih več kandidatov, revizorji
pa opozarjajo, da je sedaj glavni problem to, da so države članice prevzele obveznost za sprejem
premajhnega števila beguncev. Do septembra 2016 so se države članice formalno zavezale, da
bodo sprejele le 3 809 beguncev iz Italije, čeprav bi moralo biti iz Italije premeščenih skupaj
34 953 oseb.
Revizorji so dodali, da je velika skrb obeh držav tudi to, da ni dovolj primernih zmogljivosti za
nastanitev in obravnavanje mladoletnikov brez spremstva, ki jih je bilo po ocenah do konca
septembra 2016 2 500 v Grčiji in 20 000 v Italiji.
„Konec leta 2016 je bilo še vedno premalo primernih zmogljivosti za nastanitev in obravnavanje
mladoletnikov brez spremstva v skladu z mednarodnimi normami, in sicer na žariščnih točkah in v
naslednji fazi sprejema,“ je povedal Hans Gustaf Wessberg, član Evropskega računskega sodišča,
pristojen za poročilo. „To zadevo je treba nemudoma obravnavati.“
Revizorji na podlagi teh opažanj Komisiji dajejo več priporočil o pomoči državam članicam pri
izboljševanju pristopa po načelu žariščnih točk v zvezi z zmogljivostjo, napotitvami strokovnjakov
ter vlogami in odgovornostmi. Za izboljšanje obravnavanja mladoletnikov brez spremstva so
priporočili, naj Komisija za vsako točko imenuje osebo, zadolženo za varstvo otrok.
Pojasnila za urednike
Grčija in Italija sta imeli na voljo finančno podporo iz Sklada za azil, migracije in vključevanje ter
Sklada za notranjo varnost, vendar revizorji navajajo, da v času revizije niso imeli na voljo
nobenega poročila o uporabi teh sredstev za žariščne točke.
Evropska komisija je poročala, da je Grčiji od začetka leta 2015 dodelila več kot 350 milijonov EUR
za nujno pomoč in več kot 190 milijonov EUR humanitarne pomoči. Nujna pomoč, ki jo je do
konca leta 2016 prejela Italija, je skupaj znašala skoraj 63 milijonov EUR. V času revizije ni bilo na
voljo nobenega poročila o porabi teh sredstev za žariščne točke.
Pripravo posebnega poročila – Odziv EU na begunsko krizo: pristop po načelu žariščnih točk – sta
skupaj nadzirala člana Evropskega računskega sodišča Hans Gustaf Wessberg in lstvan Szabolcs
Fazakas. V 23 jezikih EU je voljo na spletišču Evropskega računskega sodišča (eca.europa.eu).
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