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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. τονίζει ότι έχουν αναπτυχθεί 

σημαντικά, αλλά ανεπαρκή, 

δημοσιονομικά μέσα για την αντιμετώπιση 

των βαθύτερων αιτίων της προσφυγικής 

και μεταναστευτικής κρίσης, με την 

ενίσχυση ειδικών ενωσιακών 

προγραμμάτων στο πλαίσιο του τομέα 4· 

υπενθυμίζει ότι το 2015 ελήφθησαν μέτρα 

όπως ανακατανομές πιστώσεων συνολικού 

ύψους 170 εκατομμυρίων EUR υπέρ 

ενεργειών στον τομέα της μετανάστευσης 

και των προσφύγων, και ότι το 2016 

εγκρίθηκαν πρόσθετες πιστώσεις 130 

εκατομμυρίων EUR στο πλαίσιο του τομέα 

4, για δραστηριότητες σε σχέση με τη 

μετανάστευση και τους πρόσφυγες, σε 

συνδυασμό με την ανακατανομή 430 

εκατομμυρίων EUR στο πλαίσιο του 

Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας, 

του Μηχανισμού Αναπτυξιακής 

Συνεργασίας και του Ευρωπαϊκού 

Μηχανισμού Γειτονίας· υπενθυμίζει, 

επίσης, ότι για την αντιμετώπιση της 

εξωτερικής διάστασης της 

μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης, 

η Επιτροπή έχει υποβάλει διάφορες άλλες 

προτάσεις που έχουν αντίκτυπο στον 

προϋπολογισμό της ΕΕ, όπως αυτές για τη 

σύσταση των καταπιστευματικών ταμείων 

της ΕΕ (του καταπιστεύματος Madad Trust 

Fund και το καταπιστευματικό ταμείο 

12. τονίζει ότι έχουν αναπτυχθεί 

σημαντικά, αλλά ανεπαρκή, 

δημοσιονομικά μέσα για την αντιμετώπιση 

των βαθύτερων αιτίων της προσφυγικής 

και μεταναστευτικής κρίσης, με την 

ενίσχυση ειδικών ενωσιακών 

προγραμμάτων στο πλαίσιο του τομέα 4· 

υπενθυμίζει ότι το 2015 ελήφθησαν μέτρα 

όπως ανακατανομές πιστώσεων συνολικού 

ύψους 170 εκατομμυρίων EUR υπέρ 

ενεργειών στον τομέα της μετανάστευσης 

και των προσφύγων, και ότι το 2016 

εγκρίθηκαν πρόσθετες πιστώσεις 130 

εκατομμυρίων EUR στο πλαίσιο του τομέα 

4, για δραστηριότητες σε σχέση με τη 

μετανάστευση και τους πρόσφυγες, σε 

συνδυασμό με την ανακατανομή 430 

εκατομμυρίων EUR στο πλαίσιο του 

Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας, 

του Μηχανισμού Αναπτυξιακής 

Συνεργασίας και του Ευρωπαϊκού 
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μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης, 

η Επιτροπή έχει υποβάλει διάφορες άλλες 

προτάσεις που έχουν αντίκτυπο στον 

προϋπολογισμό της ΕΕ, όπως αυτές για τη 

σύσταση των καταπιστευματικών ταμείων 

της ΕΕ (του καταπιστεύματος Madad Trust 

Fund και το καταπιστευματικό ταμείο 
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έκτακτης ανάγκης για την Αφρική, με 

αρχική εκτιμώμενη δημοσιονομική 

επίπτωση 570 εκατομμυρίων EUR και 405 

εκατομμυρίων EUR, αντίστοιχα), καθώς 

και για τη Διευκόλυνση για τους 

πρόσφυγες στην Τουρκία, η οποία θα 

χρηματοδοτηθεί με ένα δισεκατομμύριο 

EUR από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, 

χωρίς να υπολογίζεται πιθανή πρόσθετη 

χρηματοδότηση· τονίζει ότι θα προκύψει 

περαιτέρω πίεση στον προϋπολογισμό της 

Ένωσης, από άλλες προγραμματισμένες 

ενέργειες που έχουν εξαγγελθεί από την 

Επιτροπή, όπως η «υπόσχεση του 

Λονδίνου» ή από εκδηλώσεις όπως η 

διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Τουρκίας στις 18 

Μαρτίου 2016· τονίζει ότι τα πρόσθετα 

επικείμενα δημοσιονομικά μέσα 

αναμένεται ότι θα επιτρέψουν την ένταξη 

των πλέον ευάλωτων μεταναστών, ιδίως 

των γυναικών, των παιδιών και των 

ΛΟΑΔΜ· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία 

για το γεγονός ότι, λόγω της σοβαρότητας 

των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ΕΕ, 

θα απαιτηθούν περαιτέρω ενέργειες· 

έκτακτης ανάγκης για την Αφρική, με 

αρχική εκτιμώμενη δημοσιονομική 

επίπτωση 570 εκατομμυρίων EUR και 405 

εκατομμυρίων EUR, αντίστοιχα), καθώς 

και για τη Διευκόλυνση για τους 

πρόσφυγες στην Τουρκία, η οποία θα 

χρηματοδοτηθεί με ένα δισεκατομμύριο 

EUR από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, 

χωρίς να υπολογίζεται πιθανή πρόσθετη 

χρηματοδότηση· τονίζει ότι θα προκύψει 

περαιτέρω πίεση στον προϋπολογισμό της 

Ένωσης, από άλλες προγραμματισμένες 

ενέργειες που έχουν εξαγγελθεί από την 

Επιτροπή, όπως η «υπόσχεση του 

Λονδίνου» ή από εκδηλώσεις όπως η 

διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Τουρκίας στις 18 

Μαρτίου 2016· τονίζει ότι τα πρόσθετα 

επικείμενα δημοσιονομικά μέσα 

αναμένεται ότι θα επιτρέψουν την ένταξη 

των πλέον ευάλωτων μεταναστών, ιδίως 

των γυναικών και των παιδιών· εκφράζει, 

ωστόσο, την ανησυχία για το γεγονός ότι, 

λόγω της σοβαρότητας των προβλημάτων 

που αντιμετωπίζει η ΕΕ, θα απαιτηθούν 

περαιτέρω ενέργειες· 
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Αιρεσιμότητα για τη διασφάλιση του 

θεμελιώδους δικαιώματος της ΕΕ 

51. επιμένει ότι όλες οι χώρες πρέπει να 

αναλάβουν πλήρως το μερίδιο των 

ευθυνών στο πλαίσιο της προσφυγικής 

κρίσης και της απόφασης για τον 

μηχανισμό ανακατανομής· καλεί την 

Επιτροπή να θεσπίσει έναν μηχανισμό 

οικονομικών πριμοδοτήσεων και 

επιβαρύνσεων όσον αφορά την 

εκπλήρωση ή μη εκπλήρωση από τα 

κράτη μέλη των υποχρεώσεών τους βάσει 

των μέτρων που έχουν εγκριθεί από την 

Επιτροπή· υποστηρίζει ότι τυχόν 

οικονομική συνεισφορά που προέρχεται 

από την επιβολή κυρώσεων σε κράτος 

μέλος που δεν τηρεί τα μέτρα αυτά, 

πρέπει να επιστρέφεται στον 

προϋπολογισμό της ΕΕ ως πρόσθετο 

έσοδο· 
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