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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
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
αντιμετωπίζει σήμερα σημαντικές 
προκλήσεις στον τομέα της διαχείρισης 
των συνόρων, της προστασίας των 
συνόρων και της πολιτικής θεωρήσεων. 
Στο ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 
2018, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
επισημαίνει ότι αποδίδει προτεραιότητα 
στην ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων 
και στη διάθεση επαρκών κονδυλίων στο 
μέλλον στον τομέα του ασύλου και της 
μετανάστευσης. Μία ισχυρότερη και πιο 
φιλόδοξη Ευρώπη μπορεί να επιτευχθεί 
μόνον εφόσον της παρέχονται ενισχυμένα 
χρηματοοικονομικά μέσα, κάτι που 
απαιτεί συνεχή παροχή στήριξης σε 
υφιστάμενες πολιτικές, αύξηση πόρων για 
τα εμβληματικά προγράμματα της 
Ένωσης και πρόσθετες αρμοδιότητες σε 
συνδυασμό με πρόσθετα 
χρηματοοικονομικά μέσα. Για τα νέα 
καθήκοντα και τις ενισχυμένες 
προσπάθειες απαιτείται αύξηση των 
χρηματοδοτικών μέσων, του τεχνικού 
εξοπλισμού και του προσωπικού για τα 
αντίστοιχα προγράμματα, τους 
οργανισμούς και τα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για να ενισχυθεί η εφαρμογή της 
ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης 
των συνόρων που ορίζεται από τις 
συνιστώσες της σύμφωνα με το άρθρο 4 
του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624: τον 
έλεγχο των συνόρων, την έρευνα και 
διάσωση κατά την επιτήρηση των 
συνόρων, την ανάλυση κινδύνου, τη 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 
(που υποστηρίζει και συντονίζει ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής 
και Ακτοφυλακής), τη διυπηρεσιακή -
συνεργασία (συμπεριλαμβανομένης της 
τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών), τη 
συνεργασία με τρίτες χώρες, τα τεχνικά και 
επιχειρησιακά μέτρα εντός του χώρου 
Σένγκεν που σχετίζονται με τον έλεγχο των 
συνόρων και έχουν σχεδιαστεί για την 
καλύτερη αντιμετώπιση της παράνομης
μετανάστευσης και για την καλύτερη 
καταπολέμηση του διασυνοριακού 
εγκλήματος, τη χρήση προηγμένης 
τεχνολογίας, τον έλεγχο της ποιότητας και 
των μηχανισμών αλληλεγγύης, καθώς και 
για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της στην 
πράξη, είναι απαραίτητο να χορηγηθεί στα 
κράτη μέλη επαρκής χρηματοδοτική 
στήριξη από την Ένωση.

(10) Για να ενισχυθεί η εφαρμογή της 
ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης 
των συνόρων που ορίζεται από τις 
συνιστώσες της σύμφωνα με το άρθρο 4 
του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624: τον 
έλεγχο των συνόρων, την έρευνα και 
διάσωση κατά την επιτήρηση των 
συνόρων, την ανάλυση κινδύνου, τη 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 
(που υποστηρίζει και συντονίζει ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής 
και Ακτοφυλακής), τη διυπηρεσιακή -
συνεργασία (συμπεριλαμβανομένης της 
τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών) και τη 
συνεργασία στον τομέα της εξωτερικής 
δράσης της ΕΕ π.χ. στη διαχείριση 
κρίσεων με πολιτικά μέσα, τη συνεργασία 
με τρίτες χώρες, τα τεχνικά και 
επιχειρησιακά μέτρα εντός του χώρου 
Σένγκεν που σχετίζονται με τον έλεγχο των 
συνόρων και έχουν σχεδιαστεί για την 
καλύτερη αντιμετώπιση της παράτυπης
μετανάστευσης και για την καλύτερη 
καταπολέμηση του διασυνοριακού 
εγκλήματος, τη χρήση προηγμένης 
τεχνολογίας, τον έλεγχο της ποιότητας και 
των μηχανισμών αλληλεγγύης, καθώς και 
για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της στην 
πράξη, είναι απαραίτητο να χορηγηθεί στα 
κράτη μέλη επαρκής χρηματοδοτική 
στήριξη από την Ένωση.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Για να εξασφαλιστεί ενιαίος και 
υψηλής ποιότητας έλεγχος των εξωτερικών 
συνόρων και για να διευκολυνθεί η νόμιμη 
διέλευση των εξωτερικών συνόρων, το 
μέσο θα πρέπει να συμβάλει στην 

(17) Για να εξασφαλιστεί ενιαίος και 
υψηλής ποιότητας έλεγχος των εξωτερικών 
συνόρων και για να διευκολυνθεί η νόμιμη 
διέλευση των εξωτερικών συνόρων, το 
μέσο θα πρέπει να συμβάλει στην 
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ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού συστήματος 
ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, 
που περιλαμβάνει όλα τα μέτρα που 
αφορούν την πολιτική, τη νομοθεσία, τη 
συστηματική συνεργασία, την κατανομή-
των βαρών, την αξιολόγηση της 
κατάστασης και των μεταβαλλόμενων 
συνθηκών όσον αφορά τα σημεία 
διέλευσης των παράτυπων μεταναστών, το 
προσωπικό, τον εξοπλισμό και την 
τεχνολογία, και τα οποία λαμβάνονται σε 
διαφορετικά επίπεδα από τις αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών και τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής 
και Ακτοφυλακής, σε συνεργασία με 
άλλους παράγοντες, όπως οι τρίτες χώρες 
και άλλοι οργανισμοί της ΕΕ, ιδίως o 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη 
Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ 
Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο 
Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης 
(eu-LISA), η Ευρωπόλ και οι διεθνείς 
οργανισμοί.

ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού συστήματος 
ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, 
που περιλαμβάνει όλα τα μέτρα που 
αφορούν την πολιτική, τη νομοθεσία, τη 
συστηματική συνεργασία, την κατανομή-
των βαρών, την αξιολόγηση της 
κατάστασης και των μεταβαλλόμενων 
συνθηκών όσον αφορά τα σημεία 
διέλευσης των παράτυπων μεταναστών, το 
προσωπικό, τον εξοπλισμό και την 
τεχνολογία, και τα οποία λαμβάνονται σε 
διαφορετικά επίπεδα από τις αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών και τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής 
και Ακτοφυλακής, σε συνεργασία με 
άλλους παράγοντες, όπως οι τρίτες χώρες 
και άλλοι οργανισμοί της ΕΕ, ιδίως o 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη 
Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ 
Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο 
Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης 
(eu-LISA), η Ευρωπόλ, η ενωσιακή 
διαχείριση κρίσεων και οι διεθνείς 
οργανισμοί.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Για τις νέες προκλήσεις και τα 
πρόσθετα καθήκοντα απαιτείται οι 
οργανισμοί που συμμετέχουν στη 
διαχείριση των συνόρων να διαθέτουν την 
αναγκαία χρηματοδότηση και στελέχωση. 
Εκτός από νέους επαγγελματίες, πρέπει 
να προσλαμβάνονται και πεπειραμένοι 
εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη και 
να σταδιοδρομούν ανάλογα με την 
εμπειρία τους.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27α) Λόγω της στενής σχέσης μεταξύ 
διαχείρισης συνόρων και θεωρήσεων και 
άλλων τομέων πολιτικής, όπως το Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας ή το πρόγραμμα 
της ΕΕ για την καταπολέμηση της 
απάτης, η Επιτροπή πρέπει να μεριμνήσει 
για μια αυστηρά συντονισμένη 
προσέγγιση, πιθανές συνέργειες και 
διαφάνεια όσον αφορά τις αντίστοιχες 
δαπάνες. Η διπλή χρηματοδότηση θα 
πρέπει να αποτρέπεται με σαφείς και 
διαφανείς κανόνες.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Μέτρα στις τρίτες χώρες και σε 
σχέση με αυτές τα οποία 
χρηματοδοτούνται από το μέσο θα πρέπει 
να εφαρμόζονται με πλήρη συνέργεια και 
συνέπεια και να συμπληρώνουν άλλες 
δράσεις εκτός της Ένωσης που 
χρηματοδοτούνται από τα μέσα εξωτερικής 
χρηματοδότησης της Ένωσης. 
Συγκεκριμένα, κατά την εφαρμογή των εν 
λόγω δράσεων, πρέπει να επιδιώκεται η 
απόλυτη συνοχή με τις αρχές και τους 
γενικούς στόχους της εξωτερικής δράσης 
και της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης 
σε σχέση με την εκάστοτε χώρα ή περιοχή. 
Όσον αφορά την εξωτερική διάσταση, το 
μέσο θα πρέπει να επικεντρώνεται στη 
στήριξη για την αναβάθμιση της 
συνεργασίας με τρίτες χώρες και για την 
ενίσχυση ορισμένων βασικών πτυχών των 
ικανοτήτων τους για την επιτήρηση και 
διαχείριση των συνόρων σε τομείς που 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη 
μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης και 
για τους στόχους ασφάλειας της Ένωσης.

(34) Μέτρα στις τρίτες χώρες και σε 
σχέση με αυτές τα οποία 
χρηματοδοτούνται από το μέσο θα πρέπει 
να εφαρμόζονται με πλήρη συνέργεια και 
συνέπεια και να συμπληρώνουν άλλες 
δράσεις εκτός της Ένωσης που 
χρηματοδοτούνται από τα μέσα εξωτερικής 
χρηματοδότησης της Ένωσης. 
Συγκεκριμένα, κατά την εφαρμογή των εν 
λόγω δράσεων, πρέπει να επιδιώκεται η 
απόλυτη συνοχή με τις αρχές και τους 
γενικούς στόχους της εξωτερικής δράσης 
και της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης 
σε σχέση με την εκάστοτε χώρα ή περιοχή. 
Όσον αφορά την εξωτερική διάσταση, το 
μέσο θα πρέπει να επικεντρώνεται στη 
στήριξη για την αναβάθμιση της 
συνεργασίας με τρίτες χώρες, μεταξύ 
άλλων και με τη συμμετοχή στη 
διαχείριση κρίσεων με πολιτικά μέσα, και 
για την ενίσχυση ορισμένων βασικών 
πτυχών των ικανοτήτων τους για την 
επιτήρηση και διαχείριση των συνόρων σε 
τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για 
τη μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης 



AD\1168015EL.docx 7/20 PE626.953v02-00

EL

και για τους στόχους ασφάλειας της 
Ένωσης.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
καθορίζει τα αρχικά ποσά για τα 
προγράμματα των κρατών μελών που 
υπολογίζονται βάσει των κριτηρίων που 
καθορίζονται στο παράρτημα I, τα οποία 
αντικατοπτρίζουν τη διάρκεια και τα 
επίπεδα απειλής σε τμήματα των χερσαίων 
και θαλάσσιων συνόρων, τον φόρτο 
εργασίας στους αερολιμένες και τα 
προξενεία, καθώς και τον αριθμό των 
προξενείων.

(38) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
καθορίζει τα αρχικά ποσά για τα 
προγράμματα των κρατών μελών που 
υπολογίζονται βάσει των κριτηρίων που 
καθορίζονται στο παράρτημα I, τα οποία 
αντικατοπτρίζουν, βάσει πρόσφατων και 
ιστορικών στοιχείων, τη διάρκεια και τα 
επίπεδα απειλής σε τμήματα των χερσαίων 
και θαλάσσιων συνόρων, τον φόρτο 
εργασίας στους αερολιμένες και τα 
προξενεία, καθώς και τον αριθμό των 
προξενείων.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39α) Η ενδιάμεση επανεξέταση θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να 
αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και η 
προστιθέμενη αξία των προγραμμάτων σε 
επίπεδο ΕΕ, να επιλυθούν τα προβλήματα 
που προέκυψαν κατά την πρώτη φάση 
και να υπάρξει έλεγχος εφαρμογής με 
διαφάνεια.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)



PE626.953v02-00 8/20 AD\1168015EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40α) Λαμβάνοντας υπόψη τη 
δραματική εμπειρία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε συνάρτηση με τις προκλήσεις 
στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων 
και των θεωρήσεων κατά τα 
προηγούμενα έτη καθώς και την έλλειψη 
ευέλικτης χρηματοδότησης για την 
αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, το 
θεματικό μέσο θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμο για την αντιμετώπιση νέων 
προκλήσεων στο μέλλον και να 
δημιουργεί ενωσιακή προστιθέμενη αξία, 
χωρίς να εξαντλεί τα διαθέσιμα 
περιθώρια και μέσα ευελιξίας.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Μέρος των πόρων που είναι 
διαθέσιμοι στο πλαίσιο του μέσου θα 
μπορούσε επίσης να χορηγηθεί στα 
προγράμματα των κρατών μελών για την 
εφαρμογή ειδικών δράσεων πέρα από την 
αρχική κατανομή. Οι εν λόγω ειδικές 
δράσεις θα πρέπει να προσδιορίζονται σε 
επίπεδο Ένωσης και θα πρέπει να αφορούν 
δράσεις που απαιτούν συνεργατική 
προσπάθεια ή δράσεις που είναι αναγκαίες 
για την αντιμετώπιση των εξελίξεων στην 
Ένωση που απαιτούν να διατεθεί πρόσθετη 
χρηματοδότηση σε ένα ή περισσότερα 
κράτη μέλη, όπως η αγορά μέσω των 
εθνικών προγραμμάτων των κρατών μελών 
τεχνικού εξοπλισμού που είναι 
απαραίτητος στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για να 
εκτελεί τις επιχειρησιακές του 
δραστηριότητες, ο εκσυγχρονισμός της 
επεξεργασίας των αιτήσεων θεώρησης, η 
ανάπτυξη νέων συστημάτων ΤΠ μεγάλης 
κλίμακας και η δημιουργία 

(43) Μέρος των πόρων που είναι 
διαθέσιμοι στο πλαίσιο του μέσου θα 
μπορούσε επίσης να χορηγηθεί στα 
προγράμματα των κρατών μελών για την 
εφαρμογή ειδικών δράσεων πέρα από την 
αρχική κατανομή. Οι εν λόγω ειδικές 
δράσεις θα πρέπει να προσδιορίζονται σε 
επίπεδο Ένωσης και θα πρέπει να αφορούν 
δράσεις που απαιτούν συνεργατική 
προσπάθεια ή δράσεις που είναι αναγκαίες 
για την αντιμετώπιση των εξελίξεων στην 
Ένωση ή συμμετοχή στην εξωτερική της 
δράση, όπως είναι η διαχείριση κρίσεων 
με πολιτικά μέσα, που απαιτούν να 
διατεθεί πρόσθετη χρηματοδότηση σε ένα 
ή περισσότερα κράτη μέλη, όπως η αγορά 
μέσω των εθνικών προγραμμάτων των 
κρατών μελών τεχνικού εξοπλισμού που 
είναι απαραίτητος στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής για να εκτελεί τις 
επιχειρησιακές του δραστηριότητες, ο 
εκσυγχρονισμός της επεξεργασίας των 
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διαλειτουργικής σύνδεσης μεταξύ των 
συστημάτων αυτών. Οι εν λόγω ειδικές 
δράσεις θα καθοριστούν την Επιτροπή στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων εργασίας της.

αιτήσεων θεώρησης, η ανάπτυξη νέων 
συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας και η 
δημιουργία διαλειτουργικής σύνδεσης 
μεταξύ των συστημάτων αυτών. Οι εν 
λόγω ειδικές δράσεις θα καθοριστούν την 
Επιτροπή στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
εργασίας της.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Λαμβανομένης υπόψη της 
σημασίας 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 μέσο θα συμβάλει στην 
ενσωμάτωση των δράσεων για το κλίμα, 
καθώς και στην επίτευξη ενός γενικού 
στόχου σύμφωνα με τον οποίο το 25 % 
των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ 
θα στηρίζει στόχους που αφορούν το 
κλίμα. Αντίστοιχες δράσεις θα 
προσδιοριστούν κατά την προετοιμασία 
και την εφαρμογή του μέσου, και θα 
αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των 
σχετικών αξιολογήσεων και των 
αναθεωρήσεων.

(57) Λαμβάνοντας υπόψη τον επείγοντα 
χαρακτήρα της αντιμετώπισης της 
αλλαγής του κλίματος, σύμφωνα με τις 
δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή 
της συμφωνίας του Παρισιού, και
προκειμένου να πρωτοστατήσει στην 
υλοποίηση των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, 
συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των 
φύλων, το μέσο θα συμβάλει στην 
ενσωμάτωση των δράσεων για το κλίμα, 
καθώς και στην επίτευξη ενός γενικού 
στόχου σύμφωνα με τον οποίο, το 25% 
τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του ΠΔΠ 
2021-2027 και το 30% το ταχύτερο 
δυνατόν και το αργότερο έως το 2027, 
των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ 
θα στηρίζει στόχους που αφορούν το 
κλίμα. Αντίστοιχες δράσεις θα 
προσδιοριστούν κατά την προετοιμασία 
και την εφαρμογή του μέσου, και θα 
αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των 
σχετικών αξιολογήσεων και των 
αναθεωρήσεων.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58α) Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και 
ασφάλεια δικαίου κατά τη μεταβατική 
περίοδο και καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εφαρμογής του μέσου. Τα μέτρα που 
λαμβάνονται κατά την περίοδο 2014-2020 
δεν πρέπει να διακόπτονται κατά τη 
διάρκεια της μετάβασης.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στήριξη μιας αποτελεσματικής 
ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης 
των συνόρων στα εξωτερικά σύνορα που 
εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή 
Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή ως κοινή 
ευθύνη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και 
των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για 
τη διαχείριση των συνόρων, τη 
διευκόλυνση της νόμιμης διέλευσης των 
συνόρων, την πρόληψη και τον εντοπισμό 
της παράνομης μετανάστευσης και του 
διασυνοριακού εγκλήματος και την 
αποτελεσματική διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών·

α) στήριξη μιας αποτελεσματικής 
ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης 
των συνόρων στα εξωτερικά σύνορα που 
εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή 
Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή ως κοινή 
ευθύνη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και 
των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για 
τη διαχείριση των συνόρων, τη 
διευκόλυνση της νόμιμης διέλευσης των 
συνόρων, την πρόληψη και τον εντοπισμό 
της παράτυπης μετανάστευσης και του 
διασυνοριακού εγκλήματος και την 
αποτελεσματική διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών·

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στο πλαίσιο των ειδικών στόχων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2, το 
μέσο εφαρμόζεται μέσω των μέτρων 
εφαρμογής που παρατίθενται στο 
παράρτημα II.

3. Στο πλαίσιο των ειδικών στόχων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2, το 
μέσο εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, μέσω 
των μέτρων εφαρμογής που παρατίθενται 
στο παράρτημα II.
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στο πλαίσιο των στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 και σύμφωνα με 
τα μέτρα εφαρμογής που παρατίθενται στο 
παράρτημα II, το μέσο στηρίζει ιδίως τις 
δράσεις που παρατίθενται στο παράρτημα 
ΙΙΙ.

1. Στο πλαίσιο των στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 και, κατά 
περίπτωση, σύμφωνα με τα μέτρα 
εφαρμογής που παρατίθενται στο 
παράρτημα II, το μέσο στηρίζει ιδίως τις 
δράσεις που παρατίθενται στο παράρτημα 
ΙΙΙ.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η εφαρμογή του μέσου δεν πρέπει 
να συνεπάγεται υψηλό διοικητικό φόρτο 
που επηρεάζει αρνητικά την 
αποτελεσματικότητά του ή εμποδίζει τα 
κράτη μέλη να αντλούν χρηματοδότηση.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
συνεργάζονται κατά την εφαρμογή του 
μέσου. Η Επιτροπή συγκροτεί γραφείο 
υποστήριξης και επικοινωνίας 
προκειμένου να παρέχεται συνδρομή στα 
κράτη μέλη και να καθίσταται δυνατή η 
αποτελεσματική κατανομή της 
χρηματοδότησης.
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Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το δημοσιονομικό κονδύλιο για 
την εφαρμογή του μέσου για την περίοδο 
2021-2027 ορίζεται σε 8 018 000 000 EUR 
σε τρέχουσες τιμές.

1. Το δημοσιονομικό κονδύλιο για 
την εφαρμογή του μέσου για την περίοδο 
2021 -2027 ορίζεται σε 7 087 760 000 
EUR σε τιμές 2018 (8 018 000 000 EUR 
σε τρέχουσες τιμές).

Αιτιολόγηση

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο θα πρέπει να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΕΚ της 
14ης Μαρτίου και της 30ής Μαΐου σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ, με βάση μια προκαταρκτική 
τεχνική κατανομή ανά πρόγραμμα που θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω 
προσαρμογών, χωρίς παράλληλα να μεταβάλλεται η συνολική θέση του ΕΚ, όπως εκτίθεται στα 
ψηφίσματα αυτά, καθώς και το συνολικό ύψος του 1,3% του ΑΕΕ της ΕΕ των 27.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 4 811 000 000 EUR διατίθενται για 
τα προγράμματα που εκτελούνται υπό 
καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης, εκ 
των οποίων 157 200 000 EUR για το ειδικό 
καθεστώς διέλευσης που αναφέρεται στο 
άρθρο 16, το οποίο εκτελείται υπό 
καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης·

α) 4 252 833 000 EUR σε τιμές 2018 
(4 811 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές)
διατίθενται για τα προγράμματα που 
εκτελούνται υπό καθεστώς επιμερισμένης 
διαχείρισης, εκ των οποίων 13 896 2000
EUR σε τιμές 2018 (157 200 000 EUR σε 
τρέχουσες τιμές) για το ειδικό καθεστώς 
διέλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 16, 
το οποίο εκτελείται υπό καθεστώς 
επιμερισμένης διαχείρισης·

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 3 207 000 000 EUR διατίθενται στο 
θεματικό μέσο.

β) 2 834 927 000 EUR σε τιμές 2018 
(3 207 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές)
διατίθενται στο θεματικό μέσο.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 4 009 000 000 EUR στα κράτη 
μέλη σύμφωνα με τα κριτήρια του 
παραρτήματος Ι·

α) 3 543 880 000 EUR σε τιμές 2018 
(4 009 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές)
στα κράτη μέλη σύμφωνα με τα κριτήρια 
του παραρτήματος Ι·

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 802 000 000 EUR στα κράτη μέλη 
για την προσαρμογή των κονδυλίων για τα 
προγράμματα, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 1.

β) 708 953 000 EUR σε τιμές 2018 
(802 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές)
στα κράτη μέλη για την προσαρμογή των 
κονδυλίων για τα προγράμματα, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η συνεισφορά από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης μπορεί να 
αυξηθεί στο 100 % της συνολικής 
επιλέξιμης δαπάνης για τη βοήθεια 
έκτακτης ανάγκης.

5. Η συνεισφορά από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης μπορεί να 
αυξηθεί στο 100 % της συνολικής 
επιλέξιμης δαπάνης για τη βοήθεια 
έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης 
της συμμετοχής στη διαχείριση κρίσεων 
με πολιτικά μέσα.
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίσει 
να εκτελέσει έργα με ή σε τρίτες χώρες με 
τη στήριξη του μέσου, το οικείο κράτος 
μέλος ζητεί τη γνώμη της Επιτροπής πριν 
από την έναρξη του έργου.

10. Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίσει 
να εκτελέσει έργα με ή σε τρίτες χώρες με 
τη στήριξη του μέσου, 
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής 
στη διαχείριση κρίσεων με πολιτικά μέσα,
το οικείο κράτος μέλος ζητεί τη γνώμη της 
Επιτροπής πριν από την έναρξη του έργου.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίζει 
να εφαρμόσει δράσεις με ή σε τρίτες χώρες 
με τη στήριξη του μέσου όσον αφορά την 
παρακολούθηση, τον εντοπισμό, την 
ταυτοποίηση, την ανίχνευση, την πρόληψη 
και την αναχαίτιση μη επιτρεπόμενων 
συνοριακών διελεύσεων με σκοπό την 
ανίχνευση, την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της παράνομης
μετανάστευσης και του διασυνοριακού 
εγκλήματος ή τη συμβολή στην προστασία 
και διάσωση της ζωής των μεταναστών, 
μεριμνά ώστε να έχει κοινοποιήσει στην 
Επιτροπή κάθε διμερή ή πολυμερή 
συμφωνία συνεργασίας με την εν λόγω 
τρίτη χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1052/2013.

11. Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίζει 
να εφαρμόσει δράσεις με ή σε τρίτες χώρες 
με τη στήριξη του μέσου όσον αφορά την 
παρακολούθηση, τον εντοπισμό, την 
ταυτοποίηση, την ανίχνευση, την πρόληψη 
και την αναχαίτιση μη επιτρεπόμενων 
συνοριακών διελεύσεων με σκοπό την 
ανίχνευση, την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της παράτυπης 
μετανάστευσης και του διασυνοριακού 
εγκλήματος ή τη συμβολή στην προστασία 
και διάσωση της ζωής των μεταναστών, 
μεριμνά ώστε να έχει κοινοποιήσει στην 
Επιτροπή κάθε διμερή ή πολυμερή 
συμφωνία συνεργασίας με την εν λόγω 
τρίτη χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1052/2013.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 12 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να αγοράζουν είδη για 
θαλάσσιες επιχειρήσεις πολλαπλών 
χρήσεων που στηρίζονται από το μέσο, 
υπό την προϋπόθεση ότι τα είδη αυτά όταν 
χρησιμοποιούνται από τις οικείες εθνικές 
αρχές αφορούν επιχειρήσεις επιτήρησης 
των συνόρων τουλάχιστον κατά το 60 % 
της συνολικής περιόδου χρήσης για 
εθνικούς σκοπούς εντός ενός έτους· Τα 
είδη αυτά καταχωρούνται στο απόθεμα 
τεχνικού εξοπλισμού του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής, προκειμένου να καταστούν 
αυτά τα περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα 
σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 8 
του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624·

γ) Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να αγοράζουν είδη
πολλαπλών χρήσεων ή να αναπτύξουν 
συστήματα ΤΠΕ, υπό την προϋπόθεση ότι 
τα είδη αυτά όταν χρησιμοποιούνται από 
τις οικείες εθνικές αρχές αφορούν 
επιχειρήσεις επιτήρησης των συνόρων 
τουλάχιστον κατά το 60 % της συνολικής 
περιόδου χρήσης για εθνικούς σκοπούς 
εντός ενός έτους· Τα είδη αυτά 
καταχωρούνται στο απόθεμα τεχνικού 
εξοπλισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, 
προκειμένου να καταστούν αυτά τα 
περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα σύμφωνα 
με το άρθρο 39 παράγραφος 8 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624·

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να αγοράσουν εξοπλισμό ή 
να αναπτύξουν συστήματα ΤΠΕ 
πολλαπλών χρήσεων υπό την προϋπόθεση 
ότι τα εν λόγω είδη και συστήματα, όταν 
χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές, θα προορίζονται κατά το 
μεγαλύτερο μέρος για μέτρα που 
ανταποκρίνονται στους στόχους του 
Ταμείου ή μέσου. Η δαπάνη για αυτές τις 
δράσεις μπορεί να καλυφθεί πλήρως ή εν 
μέρει από το Ταμείο ή μέσο.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου 
του μέσου ως προς την επίτευξη των 
στόχων του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 29 για την 
τροποποίηση του παραρτήματος VIII, να 
επανεξετάζει και να συμπληρώνει τους 
δείκτες όπου είναι απαραίτητο και να 
συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με 
διατάξεις για τη δημιουργία ενός πλαισίου 
παρακολούθησης και αξιολόγησης, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
που πρέπει να υποβάλλουν τα κράτη μέλη.

5. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου 
του μέσου ως προς την επίτευξη των 
στόχων του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 29 για την 
τροποποίηση του παραρτήματος VIII, να 
επανεξετάζει και να συμπληρώνει τους 
δείκτες όπου είναι απαραίτητο και να 
συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με 
διατάξεις για τη δημιουργία ενός πλαισίου 
παρακολούθησης και αξιολόγησης, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
που πρέπει να υποβάλλουν τα κράτη μέλη. 
Κατά την επανεξέταση η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη της βελτιώσεις στην 
εφαρμογή των σχεδίων, την ποιότητα των 
δαπανών, τη μείωση του περιττού 
διοικητικού φόρτου, την 
αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης 
στα κράτη μέλη υποστήριξης και τις 
γενικές προτεραιότητες του Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας όσον αφορά τα 
σύνορα και τις θεωρήσεις.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 7 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Για τους σκοπούς της αρχικής 
κατανομής της χρηματοδότησης, η 
εκτίμηση του φόρτου εργασίας βασίζεται 
στα πλέον πρόσφατα μέσα αριθμητικά 
στοιχεία που καλύπτουν τους τελευταίους 
36 μήνες και είναι διαθέσιμα κατά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού. Για τους σκοπούς της 
ενδιάμεσης επανεξέτασης, η εκτίμηση του 
φόρτου εργασίας βασίζεται στα πλέον 
πρόσφατα μέσα αριθμητικά στοιχεία που 
καλύπτουν τους τελευταίους 36 μήνες και
είναι διαθέσιμα κατά τη διενέργεια της 

7. Για τους σκοπούς της αρχικής 
κατανομής της χρηματοδότησης, η 
εκτίμηση του φόρτου εργασίας βασίζεται 
στα πλέον πρόσφατα μέσα αριθμητικά 
στοιχεία που καλύπτουν τους τελευταίους 
36 μήνες και στα ιστορικά στοιχεία που 
είναι διαθέσιμα κατά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. 
Για τους σκοπούς της ενδιάμεσης 
επανεξέτασης, η εκτίμηση του φόρτου 
εργασίας βασίζεται στα πλέον πρόσφατα 
μέσα αριθμητικά στοιχεία και στα 
ιστορικά στοιχεία που θα είναι διαθέσιμα 
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ενδιάμεσης επανεξέτασης το 2024. Η
εκτίμηση του φόρτου εργασίας βασίζεται 
στους εξής παράγοντες:

κατά τη διενέργεια της ενδιάμεσης 
επανεξέτασης το 2024. Η εκτίμηση του 
φόρτου εργασίας βασίζεται στους εξής 
παράγοντες:

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 11 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Για τους σκοπούς της αρχικής 
κατανομής, η έκθεση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 10 προσδιορίζει το μέσο 
επίπεδο απειλής σε κάθε τμήμα συνόρων 
με βάση τα πλέον πρόσφατα μέσα 
αριθμητικά στοιχεία που καλύπτουν τους 
τελευταίους 36 μήνες και είναι διαθέσιμα 
κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού. Για τους σκοπούς 
της ενδιάμεσης επανεξέτασης, η έκθεση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 10 
προσδιορίζει το μέσο επίπεδο απειλής σε 
κάθε τμήμα συνόρων με βάση τα πλέον 
πρόσφατα μέσα αριθμητικά στοιχεία που 
καλύπτουν τους τελευταίους 36 μήνες και
είναι διαθέσιμα κατά τη διενέργεια της 
ενδιάμεσης επανεξέτασης το 2024. 
Προσδιορίζει τους ακόλουθους ειδικούς 
συντελεστές στάθμισης για κάθε τμήμα 
εφαρμόζοντας τα επίπεδα απειλής όπως 
ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1052/2013:

11. Για τους σκοπούς της αρχικής 
κατανομής, η έκθεση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 10 προσδιορίζει το μέσο 
επίπεδο απειλής σε κάθε τμήμα συνόρων 
με βάση τα πλέον πρόσφατα μέσα 
αριθμητικά στοιχεία που καλύπτουν τους 
τελευταίους 36 μήνες και στα ιστορικά 
στοιχεία που είναι διαθέσιμα κατά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού. Για τους σκοπούς της 
ενδιάμεσης επανεξέτασης, η έκθεση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 10 
προσδιορίζει το μέσο επίπεδο απειλής σε 
κάθε τμήμα συνόρων με βάση τα πλέον 
πρόσφατα μέσα αριθμητικά στοιχεία και 
στα ιστορικά στοιχεία που θα είναι 
διαθέσιμα κατά τη διενέργεια της 
ενδιάμεσης επανεξέτασης το 2024. 
Προσδιορίζει τους ακόλουθους ειδικούς 
συντελεστές στάθμισης για κάθε τμήμα 
εφαρμόζοντας τα επίπεδα απειλής όπως 
ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1052/2013:

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) βελτίωση της διυπηρεσιακής 
συνεργασίας σε εθνικό επίπεδο μεταξύ των 
εθνικών αρχών που είναι υπεύθυνες για 
τον έλεγχο των συνόρων ή για καθήκοντα 

γ) βελτίωση της διυπηρεσιακής 
συνεργασίας σε εθνικό επίπεδο μεταξύ των 
εθνικών αρχών που είναι υπεύθυνες για 
τον έλεγχο των συνόρων ή για καθήκοντα 
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που εκτελούνται στα σύνορα, και σε 
επίπεδο ΕΕ μεταξύ των κρατών μελών ή 
μεταξύ των κρατών μελών, αφενός, και 
των θεσμικών και λοιπών οργάνων και 
οργανισμών της Ένωσης ή τρίτων χωρών, 
αφετέρου·

που εκτελούνται στα σύνορα, και σε 
επίπεδο ΕΕ μεταξύ των κρατών μελών ή 
μεταξύ των κρατών μελών, αφενός, και 
των θεσμικών και λοιπών οργάνων και 
οργανισμών της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των τομέων της 
εξωτερικής δράσης και των εξωτερικών 
δραστηριοτήτων, ή τρίτων χωρών, 
αφετέρου·

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κατάρτιση στον τομέα της 
ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης 
των συνόρων ή συμβολή στην ανάπτυξή 
της, λαμβανομένων υπόψη των 
επιχειρησιακών αναγκών και της ανάλυσης 
κινδύνου και σε πλήρη συμμόρφωση με τα 
θεμελιώδη δικαιώματα·

γ) κατάρτιση στον τομέα της 
ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης 
των συνόρων ή συμβολή στην ανάπτυξή
της, καθώς και στη διαχείριση κρίσεων 
με πολιτικά μέσα, λαμβανομένων υπόψη 
των επιχειρησιακών αναγκών και της 
ανάλυσης κινδύνου και σε πλήρη 
συμμόρφωση με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα·

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Μέτρα για τη βελτίωση της 
διαλειτουργικότητας των συστημάτων 
ΤΠ και των δικτύων επικοινωνιών.
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