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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γενικός σκοπός του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης (ΤΑΜ), όπως και του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου, είναι να παρέχουν χρηματοδοτική και τεχνική υποστήριξη στα 
κράτη μέλη προκειμένου αυτά να οργανώσουν μια βιώσιμη διαχείριση των προβλημάτων που 
συνδέονται με το άσυλο, τη μετανάστευση και τα εξωτερικά σύνορα.

Το άρθρο 80 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει με ακρίβεια ότι 
αυτές οι κοινές πολιτικές θεμελιώνονται στη διπλή αρχή της αλληλεγγύης και της δίκαιης 
κατανομής ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών. 

Το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, που σκοπό έχει να πραγματώσει αυτή τη συνολική 
αντίληψη, πρέπει να χρηματοδοτηθεί μέσω ενός εκτενούς κονδυλίου κατά την περίοδο 2021-
2027, ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί με τρόπο δίκαιο, αποτελεσματικό και γρήγορο.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις 
ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και 
Μετανάστευσης

για τη θέσπιση του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης

Αιτιολόγηση

Οριζόντια τροπολογία που εφαρμόζεται στο σύνολο του κειμένου. Η ένταξη αποτελεί 
ουσιαστικό στοιχείο του Ταμείου και τούτο θα πρέπει να αποτυπώνεται στην ονομασία του.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίζει 
την αποτελεσματική διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών, μεταξύ άλλων, με 
την προώθηση κοινών μέτρων στον τομέα 
του ασύλου, συμπεριλαμβανομένων των 
προσπαθειών των κρατών μελών να 
υποδέχονται πρόσωπα που χρήζουν 
διεθνούς προστασίας μέσω της 
επανεγκατάστασης και της μεταφοράς 
αιτούντων διεθνή προστασία ή δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας μεταξύ κρατών 
μελών, στηρίζοντας στρατηγικές ένταξης 
και μια αποτελεσματικότερη πολιτική για 
νόμιμη μετανάστευση, ούτως ώστε να 
διασφαλιστούν η μακροπρόθεσμη 
ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και το 
μέλλον του κοινωνικού μοντέλου της και 
να μειωθούν τα κίνητρα για παράτυπη 
μετανάστευση μέσω μιας βιώσιμης 
πολιτικής επιστροφής και επανεισδοχής. 
Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίξει την 
ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες 
για να ενισχυθεί η διαχείριση των ροών 
ατόμων που υποβάλλουν αίτηση ασύλου ή 
άλλων μορφών διεθνούς προστασίας, 
εναλλακτικών της νόμιμης μετανάστευσης, 
και να αντιμετωπιστεί η παράτυπη 
μετανάστευση και να διασφαλιστεί η 
βιωσιμότητα των επιστροφών και της 
αποτελεσματικής επανεισδοχής σε τρίτες 
χώρες.

(7) Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίζει 
την αποτελεσματική διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών, μεταξύ άλλων, με 
την προώθηση κοινών μέτρων στον τομέα 
του ασύλου, συμπεριλαμβανομένων των 
προσπαθειών των κρατών μελών να 
υποδέχονται πρόσωπα που χρήζουν 
διεθνούς προστασίας μέσω της 
επανεγκατάστασης και της μεταφοράς 
αιτούντων διεθνή προστασία ή δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας μεταξύ κρατών 
μελών, στηρίζοντας στρατηγικές ένταξης 
και μια αποτελεσματικότερη πολιτική για 
νόμιμη μετανάστευση, ούτως ώστε να 
διασφαλιστούν η μακροπρόθεσμη 
ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και το 
μέλλον του κοινωνικού μοντέλου της και 
να μειωθούν τα κίνητρα για παράτυπη 
μετανάστευση μέσω μιας βιώσιμης 
πολιτικής επιστροφής και επανεισδοχής. 
Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίξει την 
ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες 
για να ενισχυθεί η διαχείριση των ροών 
ατόμων που υποβάλλουν αίτηση ασύλου ή 
άλλων μορφών διεθνούς προστασίας, 
εναλλακτικών της νόμιμης μετανάστευσης, 
και να αντιμετωπιστεί η παράτυπη 
μετανάστευση και να διασφαλιστεί η 
βιωσιμότητα των επιστροφών και της 
αποτελεσματικής επανεισδοχής σε τρίτες 
χώρες, τόσο όταν αυτές είναι εκούσιες 
όσο και όταν είναι αναγκαστικές.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Λαμβανομένου υπόψη του 
κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζουν οι 
τοπικές και περιφερειακές αρχές και οι 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
στον τομέα της ένταξης και για να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση αυτών των 

(17) Λαμβανομένου υπόψη του 
κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζουν οι 
τοπικές και περιφερειακές αρχές και οι 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
στον τομέα της ένταξης και για να 
βελτιωθεί και να επιταχυνθεί η πρόσβαση 
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οντοτήτων στη χρηματοδότηση σε επίπεδο 
Ένωσης, το Ταμείο θα πρέπει να 
διευκολύνει την εφαρμογή δράσεων στον 
τομέα της ένταξης από τοπικές και 
περιφερειακές αρχές ή οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων και 
μέσω της χρήσης του θεματικού μέσου και 
ενός υψηλότερου ποσοστού 
χρηματοδότησης γι’ αυτές τις δράσεις.

αυτών των οντοτήτων στη χρηματοδότηση 
σε επίπεδο Ένωσης, το Ταμείο θα πρέπει 
να διευκολύνει την εφαρμογή δράσεων 
στον τομέα της ένταξης από τοπικές και 
περιφερειακές αρχές ή οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων και 
μέσω της χρήσης του θεματικού μέσου και 
ενός υψηλότερου ποσοστού 
χρηματοδότησης γι’ αυτές τις δράσεις.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Μια αποτελεσματική πολιτική 
επιστροφών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
της συνολικής προσέγγισης της 
μετανάστευσης που επιδιώκουν η Ένωση 
και τα κράτη μέλη της. Το Ταμείο θα 
πρέπει να στηρίζει και να ενθαρρύνει τις 
προσπάθειες των κρατών μελών με σκοπό 
την αποτελεσματική εφαρμογή και την 
περαιτέρω ανάπτυξη κοινών προτύπων για 
την επιστροφή, όπως καθορίζεται ιδίως 
στην οδηγία 2008/115/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου15, καθώς και μιας 
ολοκληρωμένης και συντονισμένης 
προσέγγισης της διαχείρισης των 
επιστροφών. Για βιώσιμες πολιτικές 
επιστροφής, το Ταμείο θα πρέπει επίσης να 
στηρίξει τα σχετικά μέτρα σε τρίτες χώρες, 
όπως είναι η επανένταξη των 
επιστρεφόντων.

(20) Μια αποτελεσματική πολιτική 
επιστροφών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
της συνολικής προσέγγισης της 
μετανάστευσης που επιδιώκουν η Ένωση 
και τα κράτη μέλη της. Το Ταμείο θα 
πρέπει να στηρίζει και να ενθαρρύνει τις 
προσπάθειες των κρατών μελών με σκοπό 
την αποτελεσματική εφαρμογή και την 
περαιτέρω ανάπτυξη κοινών προτύπων για 
την επιστροφή, όπως καθορίζεται ιδίως 
στην οδηγία 2008/115/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου15, καθώς και μιας 
ολοκληρωμένης και συντονισμένης 
προσέγγισης της διαχείρισης των 
επιστροφών. Για βιώσιμες πολιτικές
επιστροφής, τόσο εκούσιας όσο και 
αναγκαστικής, το Ταμείο θα πρέπει επίσης 
να στηρίξει τα σχετικά μέτρα σε τρίτες 
χώρες, όπως είναι η επανένταξη των 
επιστρεφόντων.

_________________ _________________

15 Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους 
κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα 
κράτη μέλη για την επιστροφή των 
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων 
χωρών (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 98).

15 Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους 
κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα 
κράτη μέλη για την επιστροφή των 
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων 
χωρών (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 98).
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Ωστόσο, η οικειοθελής και η 
αναγκαστική επιστροφή συνδέονται 
μεταξύ τους, με αμοιβαίο ενισχυτικό 
αποτέλεσμα, και τα κράτη μέλη θα πρέπει, 
επομένως, να ενθαρρύνονται να ενισχύουν 
τη συμπληρωματικότητα ανάμεσα σε αυτές 
τις δύο μορφές επιστροφής. Η δυνατότητα 
των απομακρύνσεων αποτελεί σημαντικό 
στοιχείο το οποίο συμβάλλει στην 
ακεραιότητα των συστημάτων ασύλου και 
νόμιμης μετανάστευσης. Το Ταμείο θα 
πρέπει, συνεπώς, να στηρίζει τις δράσεις 
των κρατών μελών που διευκολύνουν και 
εκτελούν τις απομακρύνσεις σύμφωνα με 
τους κανόνες που ορίζονται στη νομοθεσία 
της Ένωσης, ανάλογα με την περίπτωση 
και με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των 
επιστρεφόντων.

(22) Ωστόσο, η οικειοθελής και η 
αναγκαστική επιστροφή συνδέονται 
μεταξύ τους, με αμοιβαίο ενισχυτικό 
αποτέλεσμα, και τα κράτη μέλη θα πρέπει, 
επομένως, να ενθαρρύνονται να ενισχύουν 
τη συμπληρωματικότητα ανάμεσα σε αυτές 
τις δύο μορφές επιστροφής. Η δυνατότητα 
των απομακρύνσεων αποτελεί σημαντικό 
στοιχείο το οποίο συμβάλλει στην 
ακεραιότητα των συστημάτων ασύλου και 
νόμιμης μετανάστευσης. Το Ταμείο θα 
πρέπει, συνεπώς, να στηρίζει τις δράσεις 
των κρατών μελών που διευκολύνουν και 
εκτελούν τις απομακρύνσεις και τις 
αναγκαστικές επιστροφές σύμφωνα με 
τους κανόνες που ορίζονται στη νομοθεσία 
της Ένωσης, ανάλογα με την περίπτωση 
και με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των 
επιστρεφόντων.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Πέραν της στήριξης στην 
επιστροφή προσώπων κατά τα 
προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό, 
το Ταμείο θα πρέπει επίσης να στηρίζει και 
άλλα μέτρα για την καταπολέμηση της 
παράτυπης μετανάστευσης, την 
αντιμετώπιση των κινήτρων για παράνομη 
μετανάστευση ή την καταστρατήγηση των 
ισχυόντων κανόνων νόμιμης 
μετανάστευσης, διαφυλάσσοντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο την ακεραιότητα των 
συστημάτων μετανάστευσης των κρατών 
μελών.

(25) Πέραν της στήριξης στην 
επιστροφή προσώπων, τόσο στην εκούσια 
όσο και στην αναγκαστική, κατά τα 
προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό, 
το Ταμείο θα πρέπει επίσης να στηρίζει και 
άλλα μέτρα για την καταπολέμηση της 
παράτυπης μετανάστευσης, την 
αντιμετώπιση των κινήτρων για παράνομη 
μετανάστευση ή την καταστρατήγηση των 
ισχυόντων κανόνων νόμιμης 
μετανάστευσης, διαφυλάσσοντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο την ακεραιότητα των 
συστημάτων μετανάστευσης των κρατών 
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μελών.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Το Ταμείο θα πρέπει να καλύπτει 
την ανάγκη για αυξημένη ευελιξία και 
απλούστευση, τηρώντας παράλληλα τις 
απαιτήσεις ως προς την προβλεψιμότητα 
και διασφαλίζοντας την δίκαιη και διαφανή 
κατανομή των πόρων προκειμένου να 
επιτευχθούν οι γενικοί και ειδικοί στόχοι 
που καθορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό.

(33) Το Ταμείο θα πρέπει να καλύπτει 
την ανάγκη για αυξημένη διαφάνεια, 
ευελιξία και απλούστευση, τηρώντας 
παράλληλα τις απαιτήσεις ως προς την 
προβλεψιμότητα και διασφαλίζοντας την 
δίκαιη και διαφανή κατανομή των πόρων 
προκειμένου να επιτευχθούν οι γενικοί και 
ειδικοί στόχοι που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Το Ταμείο θα πρέπει να συμβάλει 
στη στήριξη του λειτουργικού κόστους που 
συνδέεται με το άσυλο και την επιστροφή 
και να επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
διατηρούν ικανότητες που έχουν 
καθοριστική σημασία για την παροχή 
αυτής της υπηρεσίας στην Ένωση ως 
σύνολο. Η στήριξη αυτή συνίσταται στην 
πλήρη επιστροφή ειδικών δαπανών που 
συνδέονται με τους στόχους στο πλαίσιο 
του Ταμείου και θα πρέπει να αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος των προγραμμάτων 
των κρατών μελών.

(40) Το Ταμείο θα πρέπει να συμβάλει 
στη στήριξη του λειτουργικού κόστους που 
συνδέεται με το άσυλο και την επιστροφή, 
τόσο εκούσια όσο και αναγκαστική, και 
να επιτρέπει στα κράτη μέλη να διατηρούν 
ικανότητες που έχουν καθοριστική 
σημασία για την παροχή αυτής της 
υπηρεσίας στην Ένωση ως σύνολο. Η 
στήριξη αυτή συνίσταται στην πλήρη 
επιστροφή ειδικών δαπανών που 
συνδέονται με τους στόχους στο πλαίσιο 
του Ταμείου και θα πρέπει να αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος των προγραμμάτων 
των κρατών μελών.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία 
της αντιμετώπισης της αλλαγής του 
κλίματος, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 
Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας 
του Παρισιού και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το 
Ταμείο θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της 
δράσης για το κλίμα και στην επίτευξη 
ενός γενικού στόχου του 25 % των 
δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ που 
στηρίζουν τους στόχους για το κλίμα. 
Αντίστοιχες δράσεις θα προσδιοριστούν 
κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση 
του Ταμείου, και θα αξιολογηθούν εκ νέου 
στο πλαίσιο των σχετικών αξιολογήσεων 
και των αναθεωρήσεων.

(55) Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία 
της αντιμετώπισης της αλλαγής του 
κλίματος, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 
Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας 
του Παρισιού και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το 
Ταμείο θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της 
δράσης για το κλίμα και στην επίτευξη 
ενός γενικού στόχου του 25 % των 
δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ που 
στηρίζουν τους στόχους για το κλίμα κατά 
την περίοδο του ΠΔΠ 2021-2027 και έναν 
ετήσιο στόχο 30 % το συντομότερο 
δυνατόν και το αργότερο μέχρι το 2027. 
Αντίστοιχες δράσεις θα προσδιοριστούν 
κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση 
του Ταμείου, και θα αξιολογηθούν εκ νέου 
στο πλαίσιο των σχετικών αξιολογήσεων 
και των αναθεωρήσεων.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα 
πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές 
αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω 
αρμοδιότητες πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου29. Η διαδικασία 
εξέτασης θα πρέπει να εφαρμόζεται για τις 
εκτελεστικές πράξεις που ορίζουν τις 
κοινές υποχρεώσεις των κρατών μελών, 
συγκεκριμένα όσον αφορά την παροχή 
πληροφοριών στην Επιτροπή, και η 
συμβουλευτική διαδικασία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται για την έκδοση εκτελεστικών 
πράξεων σε σχέση με τις ρυθμίσεις 
παροχής πληροφοριών στην Επιτροπή στο 
πλαίσιο του προγραμματισμού και της 
υποβολής εκθέσεων, λόγω του καθαρά 

(57) Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα 
πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές 
αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις που υποβάλλονται 
από την Επιτροπή πρέπει να παρέχουν 
πλήρη διαφάνεια έναντι του Συμβουλίου 
και του Κοινοβουλίου όσον αφορά τις 
δαπάνες των ευρωπαϊκών ταμείων. Οι εν 
λόγω αρμοδιότητες πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου29. Η διαδικασία 
εξέτασης θα πρέπει να εφαρμόζεται για τις 
εκτελεστικές πράξεις που ορίζουν τις 
κοινές υποχρεώσεις των κρατών μελών, 
συγκεκριμένα όσον αφορά την παροχή 
πληροφοριών στην Επιτροπή, και η 
συμβουλευτική διαδικασία θα πρέπει να 
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τεχνικού χαρακτήρα τους. εφαρμόζεται για την έκδοση εκτελεστικών 
πράξεων σε σχέση με τις ρυθμίσεις 
παροχής πληροφοριών στην Επιτροπή στο 
πλαίσιο του προγραμματισμού και της 
υποβολής εκθέσεων, λόγω του καθαρά 
τεχνικού χαρακτήρα τους.

_________________ _________________

29 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

29 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) συμβολή στην αντιμετώπιση της 
παράτυπης μετανάστευσης και διασφάλιση 
της αποτελεσματικής επιστροφής και 
επανεισδοχής στις τρίτες χώρες.

γ) συμβολή στην αντιμετώπιση της 
παράτυπης μετανάστευσης και διασφάλιση 
της αποτελεσματικής επιστροφής και 
επανεισδοχής στις τρίτες χώρες, τόσο της 
εκούσιας όσο και της αναγκαστικής.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
εφαρμογή του Ταμείου για την περίοδο 
2021-2027 ανέρχεται σε 10 415 000 000 
EUR σε τρέχουσες τιμές.

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
εφαρμογή του Ταμείου για την περίοδο 
2021-2027 ανέρχεται σε 9 204 957 000 
EUR σε τιμές 2018 (10 415 000 000 EUR 
σε τρέχουσες τιμές).
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 6 249 000 000 EUR διατίθενται για 
τα προγράμματα που εφαρμόζονται στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης·

α) 5 522 974 200 EUR σε τιμές 2018 
(6 249 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές)
διατίθενται για τα προγράμματα που 
εφαρμόζονται στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης·

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 4 166 000 000 EUR διατίθενται στο 
θεματικό μέσο.

β) 3 681 982 800 EUR σε τιμές 2018 
(4 166 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) 
διατίθενται στο θεματικό μέσο.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η συνεισφορά από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης δεν 
υπερβαίνει το 75 % της συνολικής 
επιλέξιμης δαπάνης ενός έργου.

1. Η συνεισφορά από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης δεν 
υπερβαίνει το 80 % της συνολικής 
επιλέξιμης δαπάνης ενός έργου. Τα κράτη 
μέλη ενθαρρύνονται να παρέχουν ισόποση 
χρηματοδότηση για δραστηριότητες που 
υποστηρίζονται από το Ταμείο.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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1. Δράση που έχει λάβει 
χρηματοδοτική συνεισφορά στο πλαίσιο 
του Ταμείου μπορεί επίσης να λάβει 
χρηματοδοτική συνεισφορά από 
οποιοδήποτε άλλο ενωσιακό πρόγραμμα, 
συμπεριλαμβανομένων των Ταμείων υπό 
επιμερισμένη διαχείριση, με την 
προϋπόθεση ότι οι δύο συνεισφορές δεν 
καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες. Οι κανόνες 
εκάστου συμβάλλοντος πρόγραμμα της 
Ένωσης εφαρμόζονται στην αντίστοιχη 
συνεισφορά του στη δράση. Η σωρευτική 
χρηματοδότηση δεν υπερβαίνει τις 
συνολικές επιλέξιμες δαπάνες της δράσης 
και η στήριξη από τα διάφορα 
προγράμματα της Ένωσης μπορεί να 
υπολογίζεται κατ’ αναλογία, σύμφωνα με 
τα έγγραφα που καθορίζουν τους όρους 
της στήριξης.

1. Δράση που έχει λάβει 
χρηματοδοτική συνεισφορά στο πλαίσιο 
του Ταμείου μπορεί επίσης να λάβει 
χρηματοδοτική συνεισφορά από 
οποιοδήποτε άλλο ενωσιακό πρόγραμμα, 
συμπεριλαμβανομένων των Ταμείων υπό 
επιμερισμένη διαχείριση, με την 
προϋπόθεση ότι οι δύο συνεισφορές δεν 
καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες. Τα 
προγράμματα που υποβάλλονται από την 
Επιτροπή αλληλοεπηρεάζονται και 
αλληλοσυμπληρώνονται και 
καταρτίζονται με τον απαραίτητο βαθμό 
διαφάνειας ώστε να αποφεύγονται τυχόν 
επικαλύψεις. Οι κανόνες εκάστου 
συμβάλλοντος προγράμματος της Ένωσης 
εφαρμόζονται στην αντίστοιχη συνεισφορά 
του στη δράση. Η σωρευτική 
χρηματοδότηση δεν υπερβαίνει τις 
συνολικές επιλέξιμες δαπάνες της δράσης 
και η στήριξη από τα διάφορα 
προγράμματα της Ένωσης μπορεί να 
υπολογίζεται κατ’ αναλογία, σύμφωνα με 
τα έγγραφα που καθορίζουν τους όρους 
της στήριξης.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023 και 
έως αυτή την ημερομηνία κάθε επόμενου 
έτους μέχρι και το 2031, τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν στην Επιτροπή ετήσια έκθεση 
επιδόσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 36 
παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 
.../2021 [κανονισμός περί κοινών 
διατάξεων]. Η έκθεση που θα υποβληθεί το 
2023 θα καλύπτει την εφαρμογή του 
προγράμματος κατά την περίοδο μέχρι τις 
30 Ιουνίου 2022.

1. Έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023 και 
έως αυτή την ημερομηνία κάθε επόμενου 
έτους μέχρι και το 2031, τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν στην Επιτροπή ετήσια έκθεση 
επιδόσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 36 
παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 
.../2021 [κανονισμός περί κοινών 
διατάξεων]. Η έκθεση που θα υποβληθεί το 
2023 θα καλύπτει την εφαρμογή του 
προγράμματος κατά την περίοδο μέχρι τις 
30 Ιουνίου 2022. Τα κράτη μέλη 
δημοσιεύουν τις εκθέσεις αυτές στον 
ειδικό δικτυακό τόπο της διαχειριστικής 
αρχής όπως ορίζεται στο άρθρο 44 του 
κανονισμού περί κοινών διατάξεων. Η 
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Επιτροπή δημοσιεύει ετήσιες εκθέσεις 
επιδόσεων σε ειδική ιστοσελίδα.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η Επιτροπή υποβάλλει ετησίως 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση 
σχετικά με τη χρήση ή μη των 
χρηματοδοτικών πόρων, καθώς και 
σχετικά με την επιτυχία, την αποτυχία και 
την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία των 
χρηματοδοτούμενων μέτρων.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – στοιχείο β – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 40 % για την αντιμετώπιση της 
παράτυπης μετανάστευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των επιστροφών.

– 40 % για την αντιμετώπιση της 
παράτυπης μετανάστευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των επιστροφών, 
τόσο των εκουσίων όσο και των 
αναγκαστικών.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 4 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στον τομέα της αντιμετώπισης της 
παράτυπης μετανάστευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των επιστροφών, 
θα λαμβάνονται υπόψη και θα 
σταθμίζονται τα ακόλουθα κριτήρια ως 
εξής:

4. Στον τομέα της αντιμετώπισης της 
παράτυπης μετανάστευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των εκουσίων και 
των αναγκαστικών επιστροφών, θα 
λαμβάνονται υπόψη και θα σταθμίζονται 
τα ακόλουθα κριτήρια ως εξής:
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Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη θέσπιση και ανάπτυξη εθνικών 
στρατηγικών στον τομέα του ασύλου, της 
νόμιμης μετανάστευσης, της ένταξης, της 
επιστροφής και της παράτυπης 
μετανάστευσης·

α) τη θέσπιση και ανάπτυξη εθνικών 
στρατηγικών στον τομέα του ασύλου, της 
νόμιμης μετανάστευσης, της ένταξης, της 
εκούσιας ή της αναγκαστικής επιστροφής 
και της παράτυπης μετανάστευσης·

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) προετοιμασία της επιστροφής, 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που 
οδηγούν στην έκδοση αποφάσεων 
επιστροφής, την αναγνώριση στοιχείων 
ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών, την 
έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων και τον 
εντοπισμό μελών της οικογένειας·

ε) προετοιμασία της εκούσιας και της 
αναγκαστικής επιστροφής, 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που 
οδηγούν στην έκδοση αποφάσεων 
επιστροφής, την αναγνώριση στοιχείων 
ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών, την 
έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων και τον 
εντοπισμό μελών της οικογένειας·

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 4 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) συνεργασία με τρίτες χώρες για την 
καταπολέμηση της παράτυπης 
μετανάστευσης και την αποτελεσματική 
επιστροφή και επανεισδοχή, μεταξύ άλλων 
στο πλαίσιο της εφαρμογής των 
συμφωνιών επανεισδοχής και άλλων 
ρυθμίσεων·

ια) συνεργασία με τρίτες χώρες για την 
καταπολέμηση της παράτυπης 
μετανάστευσης και την αποτελεσματική 
επιστροφή και επανεισδοχή, είτε εκούσια 
είτε αναγκαστική, μεταξύ άλλων στο 
πλαίσιο της εφαρμογής των συμφωνιών 
επανεισδοχής και άλλων ρυθμίσεων·
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