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 352 εκατ. ευρώ από την έναρξη του προσφυγικού

Επιβεβαίωση Βόζεμπεργκ για τη μη απορρόφηση κονδυλίων

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 30|11|2016 15:16

Με νέα απάντηση στην ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ελίζα Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, η Επιτροπή επιβεβαιώνει για
ακόμα μια φορά την ολιγωρία της ελληνικής κυβέρνησης στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για το
προσφυγικό, τη στιγμή που η χώρα δοκιμάζεται και είναι επιτακτική η ανάγκη εκμετάλλευσης όλων των ευρωπαϊκών
πόρων για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης.

 
Με νέα απάντηση στην ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ελίζα Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, η Επιτροπή επιβεβαιώνει για
ακόμα μια φορά την ολιγωρία της ελληνικής κυβέρνησης στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για το
προσφυγικό, τη στιγμή που η χώρα δοκιμάζεται και είναι επιτακτική η ανάγκη εκμετάλλευσης όλων των ευρωπαϊκών
πόρων για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο αρμόδιος επίτροπος για θέματα Μετανάστευσης Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο στόχος της
αποστολής κλιμακίου Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων στην Ελλάδα για το προσφυγικό (3 - 14 Οκτωβρίου 2016) ήταν διττός:
α) για την επανεξέταση της εφαρμογής των εθνικών προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
(Τ.Α.Μ.Ε.) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (Τ.Ε.Α.) στην Ελλάδα και β) για την παροχή βοήθειας στις ελληνικές αρχές
για την υποβολή αίτησης πληρωμής στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας εκκαθάρισης της επόμενης άνοιξης για το
προσφυγικό.

Από την έναρξη της μεταναστευτικής κρίσης, η Επιτροπή έχει διαθέσει για την Ελλάδα περίπου 352.000.000 ευρώ ως
βοήθεια έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (Τ.Α.Μ.Ε.) και του Ταμείου
Εσωτερικής Ασφάλειας (Τ.Ε.Α.), είτε απευθείας στις ελληνικές αρχές είτε μέσω οργανισμών της Ε.Ε. και διεθνών
οργανισμών.
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