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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

4. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε 

δέζκεπζε ηεο Επηηξνπήο λα κελ 

αλαθαηεπζύλεη πηζηώζεηο από ηνλ 

πξνϋπνινγηζκό γηα ηελ εμωηεξηθή 

αλζξωπηζηηθή βνήζεηα· ζεκεηώλεη όηη ε 

Επηηξνπή πξνηείλεη λα ρξεκαηνδνηεζεί ε 

πξώηε δόζε ζην πιαίζην απηνύ ηνπ λένπ 

κέζνπ κε αλαθαηαλνκή πηζηώζεωλ από ην 

Τακείν Αζύινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη 

Έληαμεο (ΤΑΜΕ), νη νπνίεο ήδε 

πξννξίδνληαλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

θαηαλνκήο βαξώλ κεηαμύ ηωλ θξαηώλ 

κειώλ θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ 

πξνζθπγηθνύ δεηήκαηνο· πηζηεύεη όηη ην 

ζπλνιηθό πνζό δελ κπνξεί λα θαιπθζεί 

κέζω αλαθαηαλνκώλ ρωξίο λα επεξεαζηεί 

ε πινπνίεζε ηνπ ΤΑΜΕ, ην νπνίν είλαη 

βέβαην όηη ζα αληηκεηωπίζεη πίεζε θαηά ην 

ηξέρνλ έηνο θαη κπνξεί λα ρξεηαζηεί 

πεξαηηέξω ελίζρπζε ζε πεξίπηωζε πνπ ην 

πξόγξακκα κεηεγθαηάζηαζεο πινπνηεζεί 

κε ηνλ πξνβιεπόκελν ξπζκό· ζεωξεί, ωο 

εθ ηνύηνπ, όηη απηό ην πνζό ηωλ 100 

εθαηνκκπξίωλ EUR απνηειεί 

εκπξνζζνβαξή θαηαβνιή πηζηώζεωλ ε 

νπνία ζα πξέπεη λα αληηζηαζκηζηεί ζε 

κεηαγελέζηεξν ζηάδην· ζεκεηώλεη όηη δελ 

ππάξρεη θαλέλα πεξηζώξην ζην πιαίζην 

ηνπ ηνκέα 3 θαη όηη ν κεραληζκόο 

επειημίαο έρεη ήδε ρξεζηκνπνηεζεί ζην 

ζύλνιό ηνπ γηα ην 2016· ππνζηεξίδεη, ωο 

4. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε 

δέζκεπζε ηεο Επηηξνπήο λα κελ 

αλαθαηεπζύλεη πηζηώζεηο από ηνλ 

πξνϋπνινγηζκό γηα ηελ εμωηεξηθή 

αλζξωπηζηηθή βνήζεηα· εθθξάδεη ηε 

δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ην γεγνλόο όηη ε 

Επηηξνπή πξνηείλεη λα ρξεκαηνδνηεζεί ε 

πξώηε δόζε ζην πιαίζην απηνύ ηνπ λένπ 

κέζνπ κε αλαθαηαλνκή πηζηώζεωλ από ην 

Τακείν Αζύινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη 

Έληαμεο (ΤΑΜΕ), νη νπνίεο ήδε 

πξννξίδνληαλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

θαηαλνκήο βαξώλ κεηαμύ ηωλ θξαηώλ 

κειώλ θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ 

πξνζθπγηθνύ δεηήκαηνο· πηζηεύεη όηη ην 

ζπλνιηθό πνζό ζα πξέπεη λα θαιπθζεί 

κέζω αλαθαηαλνκώλ από ιηγόηεξν 

ζεκαληηθέο γξακκέο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, 
ρωξίο λα επεξεαζηεί ε πινπνίεζε ηνπ 

ΤΑΜΕ, ην νπνίν είλαη βέβαην όηη ζα 

αληηκεηωπίζεη πίεζε θαηά ην ηξέρνλ έηνο 

θαη κπνξεί λα ρξεηαζηεί πεξαηηέξω 

ελίζρπζε ζε πεξίπηωζε πνπ ην πξόγξακκα 

κεηεγθαηάζηαζεο πινπνηεζεί κε ηνλ 

πξνβιεπόκελν ξπζκό· ζεωξεί όηη, ζε θάζε 

πεξίπηωζε, ζα είλαη αλαπόθεπθηε ε πξνο 

ηα άλω αλαζεώξεζε ηνπ αλώηαηνπ νξίνπ 

ηνπ ΠΔΠ γηα ηνλ ηνκέα 3, πξνθεηκέλνπ λα 

θαιπθζνύλ όιεο νη αλάγθεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ πξνζθπγηθή θαη 

κεηαλαζηεπηηθή θξίζε· 
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εθ ηνύηνπ, ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ 

πεξηζωξίνπ γηα απξόβιεπηεο αλάγθεο γηα 

ην ππόινηπν πνζό γηα ην ηξέρνλ έηνο, 

κόιηο απηό θαηαζηεί αλαγθαίν, θαη θαιεί 

ηελ Επηηξνπή λα ππνβάιεη ζρεηηθή 

πξόηαζε· πξνβιέπεη όηη ζα είλαη 

αλαπόθεπθηε ε πξνο ηα άλω αλαζεώξεζε 

ηνπ αλώηαηνπ νξίνπ ηνπ ΠΔΠ γηα ηνλ 

ηνκέα 3, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ όιεο 

νη αλάγθεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

πξνζθπγηθή θαη κεηαλαζηεπηηθή θξίζε· 
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