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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πρόταση για τη 
θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης στο πλαίσιο του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2021-2027. Το Ταμείο θα στηρίξει με κονδύλιο ύψους 10,4 
δισεκατομμυρίων EUR τη διαχείριση της μετανάστευσης από τα κράτη μέλη της ΕΕ, ούτως 
ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική.

Η μεταναστευτική κρίση κατέδειξε την ανάγκη για κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση με βάση την 
αλληλεγγύη και τη δίκαιη κατανομή των ευθυνών. Συνεπώς η συντάκτρια επικροτεί την 
αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού για τη μετανάστευση και το άσυλο, καθώς θεωρεί 
ότι αποτελεί αναγκαίο βήμα για τη δημιουργία ενός ισχυρού, δίκαιου και αποτελεσματικού 
συστήματος ασύλου και υποδοχής στην ΕΕ. 

Εντούτοις, η συντάκτρια θεωρεί ότι η πρόταση, ως έχει, δίνει μεγάλη έμφαση στην αύξηση 
των ποσοστών επιστροφής. Τα προτεινόμενα κριτήρια για την κατανομή της χρηματοδότησης 
στα εθνικά προγράμματα στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης προβλέπουν ότι το 40 % 
της χρηματοδότησης αυτής θα κατανεμηθεί σε συνάρτηση με δείκτες που σχετίζονται με την 
αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και την έκδοση αποφάσεων επιστροφών εις 
βάρος των δράσεων στους τομείς του ασύλου, της νόμιμης μετανάστευσης και της ένταξης. 
Με αυτόν τον τρόπο δίνεται κίνητρο στα κράτη μέλη να εκδίδουν και να εκτελούν αποφάσεις 
επιστροφής, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τούς κινδύνους για τους επιστρέφοντες και τις 
πιθανές επιπτώσεις για τις χώρες καταγωγής. 

Πρέπει να επικροτηθούν τα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή για την οικοδόμηση μιας στιβαρής 
μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ. Ωστόσο, η συντάκτρια πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην πρόταση τις αναγκαίες 
εγγυήσεις για τους επιστρέφοντες και τις χώρες καταγωγής. Δεν μπορούν να λαμβάνονται 
αποφάσεις επιστροφής χωρίς συνολική αξιολόγηση της κατάστασης στις χώρες καταγωγής 
και της ικανότητας απορρόφησης σε τοπικό επίπεδο. Είναι σημαντικό να εξακριβώνεται ο 
πιθανός αντίκτυπος των επιστροφών στη σταθερότητα των χωρών καταγωγής, καθώς θα 
μπορούσαν να συμβάλουν σε συγκρούσεις, προστριβές και αστάθεια. 

Επιπλέον, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι σχέσεις της 
ΕΕ με τρίτες χώρες δεν τελούν υπό την αίρεση της συνεργασίας στον τομέα της επιστροφής 
και της επανεισδοχής. Η συνεργασία με τρίτες χώρες θα πρέπει να βασίζεται μάλλον σε 
αμοιβαία συμφέροντα και σε μια συνολική προσέγγιση παρά στα συμφέροντα και τις 
προτεραιότητες της ΕΕ στον τομέα της μετανάστευσης. Αν η έμφαση περιοριστεί αυστηρά 
στη διαχείριση της μετανάστευσης, μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η συνεργασία της ΕΕ με 
τρίτες χώρες. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Το Ταμείο θα πρέπει να σέβεται 
πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα, να 
συμμορφώνεται με την Ατζέντα του 2030, 
με την αρχή της συνοχής της 
αναπτυξιακής πολιτικής, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 208 ΣΛΕΕ, και με τις διεθνείς 
δεσμεύσεις σε σχέση με τη μετανάστευση 
και το άσυλο, ιδίως με το Παγκόσμιο 
Σύμφωνο για τους Πρόσφυγες και το 
Παγκόσμιο Σύμφωνο για την ασφαλή, 
ομαλή και τακτική μετανάστευση (GCM).

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) Η διαχείριση του ταμείου από 
πλευράς ανάπτυξης θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τα διάφορα βαθύτερα 
αίτια της μετανάστευσης, όπως οι 
συγκρούσεις, η φτώχεια, η έλλειψη 
γεωργικής δυναμικότητας, η εκπαίδευση 
και η ανισότητα.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4γ) Η αναπτυξιακή συνεργασία με 
τρίτες χώρες θα πρέπει μεταξύ άλλων να 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις 
συμφωνίες επανεισδοχής, με σκοπό την 
τόνωση της αγοράς εργασίας και την 
αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης στις 
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χώρες επιστροφής, προκειμένου να 
μειωθούν τα κίνητρα των επιστρεψάντων 
μεταναστών να διασχίσουν τα ευρωπαϊκά 
σύνορα για άλλη μια φορά·

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

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 προώθηση κοινών μέτρων στον τομέα 
του ασύλου, συμπεριλαμβανομένων των 
προσπαθειών των κρατών μελών να 
υποδέχονται πρόσωπα μέσω της 
επανεγκατάστασης και της μεταφοράς 
μεταξύ κρατών μελών, τις στρατηγικές 
ένταξης, υποδοχής και ενσωμάτωσης, και 
μια αποτελεσματικότερη πολιτική για 
νόμιμη μετανάστευση, την καταπολέμηση 
της παράτυπης μετανάστευσης και την 
εφαρμογή 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, να 
δημιουργηθούν οδοί νόμιμης 
μετανάστευσης, να αντιμετωπιστεί η 
παράτυπη μετανάστευση, να 
καταπολεμηθεί η λαθραία διακίνηση 
μεταναστών και να διασφαλιστεί η 
βιωσιμότητα των επιστροφών και της 
αποτελεσματικής επανεισδοχής σε τρίτες 
χώρες. Η συνεργασία με τρίτες χώρες θα 
πρέπει να βασίζεται πραγματικά στο 
αμοιβαίο συμφέρον.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η μεταναστευτική κρίση τόνισε 
την ανάγκη μεταρρύθμισης του κοινού 
ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου για να 
εξασφαλιστούν αποτελεσματικές 
διαδικασίες ασύλου που να αποτρέπουν 
δευτερογενείς μετακινήσεις, να παρέχουν 
ενιαίες και κατάλληλες συνθήκες 
υποδοχής για αιτούντες διεθνή προστασία, 
ενιαία πρότυπα παροχής διεθνούς 
προστασίας και τα κατάλληλα 
δικαιώματα και οφέλη για τους 
δικαιούχους διεθνούς προστασίας. 
Παράλληλα, η μεταρρύθμιση ήταν 
αναγκαία για να εφαρμοστεί ένα 
δικαιότερο και αποτελεσματικότερο 
σύστημα καθορισμού της ευθύνης των 
κρατών μελών για τους αιτούντες διεθνή 
προστασία, καθώς και ένα ενωσιακό 
πλαίσιο για τις προσπάθειες 
επανεγκατάστασης των κρατών μελών. Ως 
εκ τούτου, είναι σκόπιμο το Ταμείο να 
παρέχει αυξημένη στήριξη στις 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
εφαρμόζουν πλήρως και ορθά το 
μεταρρυθμισμένο κοινό ευρωπαϊκό 
σύστημα ασύλου.

(8) Είναι σκόπιμο να στηρίζονται και 
να βελτιώνονται οι προσπάθειες που 
καταβάλλουν τα κράτη μέλη για την 
πλήρη και ορθή εφαρμογή του 
κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του 
ασύλου, ιδίως η εξασφάλιση κατάλληλων 
συνθηκών υποδοχής για εκτοπισθέντες 
και αιτούντες διεθνή προστασία, και για 
δικαιούχους διεθνούς προστασίας, ώστε 
να διασφαλίζεται ότι καθορίζεται ορθά το 
καθεστώς που αποδίδεται σε κάθε 
πρόσωπο, να εφαρμόζονται δίκαιες και 
αποτελεσματικές διαδικασίες ασύλου και 
να προωθούνται ορθές πρακτικές στον 
τομέα του ασύλου, προκειμένου να 
προστατεύονται τα δικαιώματα των 
ατόμων που χρειάζονται διεθνή 
προστασία και να μπορούν να λειτουργούν 
αποτελεσματικά τα συστήματα ασύλου 
των κρατών μελών. Επομένως, το Ταμείο 
θα πρέπει να παρέχει αυξημένη στήριξη 
στις προσπάθειες των κρατών μελών να 
εφαρμόζουν πλήρως και ορθά το 
μεταρρυθμισμένο κοινό ευρωπαϊκό 
σύστημα ασύλου.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Το Ταμείο θα πρέπει επίσης να 
συμπληρώνει και να ενισχύει τις 
δραστηριότητες που αναλαμβάνει ο 
Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
το Άσυλο (ΟΕΕΑ) που δημιουργήθηκε με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. .../... 
[Κανονισμός ΟΕΕΑ]14 με στόχο τη 

(9) Το Ταμείο θα πρέπει επίσης να 
συμπληρώνει και να ενισχύει τις 
δραστηριότητες που αναλαμβάνει ο 
Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
το Άσυλο (ΟΕΕΑ) που δημιουργήθηκε με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. .../... 
[Κανονισμός ΟΕΕΑ]14 με στόχο τη 



AD\1172894EL.docx 7/33 PE628.531v02-00

EL

διευκόλυνση και τη βελτίωση της 
λειτουργίας του κοινού ευρωπαϊκού 
συστήματος ασύλου, με τον συντονισμό 
και την ενίσχυση της πρακτικής 
συνεργασίας και της ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών, την 
προώθηση της ενωσιακής νομοθεσίας για 
το άσυλο και των επιχειρησιακών 
προτύπων για το άσυλο προκειμένου να 
εξασφαλιστεί υψηλός βαθμός 
ομοιομορφίας βάσει υψηλών προτύπων 
προστασίας όσον αφορά τις διαδικασίες 
διεθνούς προστασίας, τις συνθήκες 
υποδοχής και την αξιολόγηση των 
αναγκών προστασίας σε ολόκληρη την 
΄Ενωση, επιτρέποντας τη βιώσιμη και 
δίκαιη κατανομή των αιτήσεων διεθνούς 
προστασίας, διευκολύνοντας τη σύγκλιση 
κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων 
διεθνούς προστασίας στην Ένωση, 
στηρίζοντας τις προσπάθειες 
επανεγκατάστασης των κρατών μελών και 
παρέχοντας επιχειρησιακή και τεχνική 
βοήθεια στα κράτη μέλη για τη διαχείριση 
των συστημάτων τους ασύλου και 
υποδοχής, ιδίως σε εκείνα των οποίων τα 
συστήματα δέχονται δυσανάλογη πίεση.

διευκόλυνση και τη βελτίωση της 
λειτουργίας του κοινού ευρωπαϊκού 
συστήματος ασύλου, με τον συντονισμό 
και την ενίσχυση της πρακτικής 
συνεργασίας και της ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών, την 
προώθηση της ενωσιακής νομοθεσίας για 
το άσυλο και των επιχειρησιακών 
προτύπων για το άσυλο προκειμένου να 
εξασφαλιστεί σεβασμός για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και υψηλός βαθμός 
ομοιομορφίας βάσει υψηλών προτύπων 
προστασίας όσον αφορά τις διαδικασίες 
διεθνούς προστασίας, τις συνθήκες 
υποδοχής και την αξιολόγηση των 
αναγκών προστασίας σε ολόκληρη την 
Ένωση, επιτρέποντας τη βιώσιμη και 
δίκαιη κατανομή των αιτήσεων διεθνούς 
προστασίας, πάντα προς το βέλτιστο 
συμφέρον του αιτούντα, διευκολύνοντας 
τη σύγκλιση κατά την αξιολόγηση των 
αιτήσεων διεθνούς προστασίας στην 
Ένωση, στηρίζοντας τις προσπάθειες 
επανεγκατάστασης των κρατών μελών και 
παρέχοντας επιχειρησιακή και τεχνική 
βοήθεια στα κράτη μέλη για τη διαχείριση 
των συστημάτων τους ασύλου και 
υποδοχής, ιδίως σε εκείνα των οποίων τα 
συστήματα δέχονται δυσανάλογη πίεση.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίζει τις 
προσπάθειες της Ένωσης και των κρατών 
μελών να βελτιώσουν την ικανότητα των 
κρατών μελών να αναπτύσσουν, να 
παρακολουθούν και να αξιολογούν τις 
πολιτικές τους σε θέματα ασύλου σύμφωνα 
με τις υποχρεώσεις τους βάσει της 
ισχύουσας νομοθεσίας της Ένωσης.

(10) Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίζει τις 
προσπάθειες της Ένωσης και των κρατών 
μελών να βελτιώσουν την ικανότητα των 
κρατών μελών να αναπτύσσουν, να 
παρακολουθούν και να αξιολογούν τις 
πολιτικές τους σε θέματα ασύλου σύμφωνα 
με τις υποχρεώσεις τους βάσει της 
ισχύουσας νομοθεσίας της Ένωσης και του 
διεθνούς δικαίου, στο πλαίσιο μιας 
ολοκληρωμένης προσέγγισης σεβασμού 
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των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι εταιρικές σχέσεις και η 
συνεργασία με τρίτες χώρες είναι ένα 
ουσιαστικό στοιχείο της πολιτικής ασύλου 
της Ένωσης για να διασφαλιστεί η 
κατάλληλη διαχείριση ροών ατόμων που 
υποβάλλουν αίτηση ασύλου ή άλλων 
μορφών διεθνούς προστασίας. Με σκοπό 
να αντικαταστήσει τις επικίνδυνες και 
παράτυπες αφίξεις με νόμιμες και 
ασφαλείς αφίξεις στο έδαφος των κρατών 
μελών υπηκόων τρίτων χωρών ή 
απάτριδων που χρήζουν διεθνούς 
προστασίας, εκφράζοντας αλληλεγγύη με 
χώρες σε περιοχές στις οποίες ή εντός των 
οποίων μεγάλος αριθμός ατόμων που 
χρήζουν διεθνούς προστασίας έχουν 
εκτοπιστεί βοηθώντας να μειωθεί η πίεση 
που ασκείται σε αυτές τις χώρες, 
συμβάλλοντας στο να υλοποιηθούν οι 
στόχοι της μεταναστευτικής πολιτικής 
της Ένωσης με την αύξηση της επιρροής 
της Ένωσης έναντι τρίτων χωρών, καθώς 
και στις παγκόσμιες πρωτοβουλίες 
επανεγκατάστασης χάρη στην ομοφωνία 
που διατυπώνεται στα διεθνή φόρουμ και 
με τρίτες χώρες, το Ταμείο θα πρέπει να 
παρέχει οικονομικά κίνητρα για την 
εφαρμογή του πλαισίου επανεγκατάστασης 
και [επανεισδοχής για ανθρωπιστικούς 
λόγους] της Ένωσης

(11) Οι εταιρικές σχέσεις και η 
συνεργασία με τρίτες χώρες είναι ένα 
ουσιαστικό στοιχείο των πολιτικών 
μετανάστευσης και ασύλου της Ένωσης 
για να διασφαλιστεί ότι τα άτομα δεν 
εξαναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις 
χώρες καταγωγής τους, ότι επιτυγχάνεται 
κατάλληλη διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών ατόμων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
υποβάλλουν αίτηση ασύλου ή άλλων 
μορφών διεθνούς προστασίας. Με σκοπό 
να αντικαταστήσει τις επικίνδυνες και 
παράτυπες αφίξεις με νόμιμες και 
ασφαλείς αφίξεις στο έδαφος των κρατών 
μελών υπηκόων τρίτων χωρών ή 
απάτριδων, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που χρήζουν διεθνούς 
προστασίας, εκφράζοντας αλληλεγγύη με 
χώρες σε περιοχές στις οποίες ή εντός των 
οποίων μεγάλος αριθμός ατόμων που 
χρήζουν διεθνούς προστασίας έχουν 
εκτοπιστεί βοηθώντας να μειωθεί η πίεση 
που ασκείται σε αυτές τις χώρες και 
συμβάλλοντας αποτελεσματικά στις 
παγκόσμιες πρωτοβουλίες 
επανεγκατάστασης χάρη στην ομοφωνία 
που διατυπώνεται στα διεθνή φόρουμ και 
με τρίτες χώρες, το Ταμείο θα πρέπει να 
παρέχει οικονομικά κίνητρα για την 
εφαρμογή του πλαισίου επανεγκατάστασης 
και [επανεισδοχής για ανθρωπιστικούς 
λόγους] της Ένωσης και για άλλες 
ανάλογες πρωτοβουλίες ανθρωπιστικού 
χαρακτήρα που αναλαμβάνουν τα κράτη 
μέλη, μεμονωμένα ή από κοινού.
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Λαμβανομένων υπόψη των 
υψηλών επιπέδων των μεταναστευτικών 
ροών στην Ένωση κατά τα τελευταία έτη 
και της σημασίας να διασφαλιστεί η 
συνοχή των κοινωνιών μας, είναι κρίσιμης 
σημασίας να στηριχθούν οι πολιτικές των 
κρατών μελών για την έγκαιρη ένταξη 
υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν 
νόμιμα, συμπεριλαμβανομένων των 
τομέων προτεραιότητας που 
επισημαίνονται στο σχέδιο δράσης για την 
ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών που 
εξέδωσε η Επιτροπή το 2016.

(12) Λαμβανομένης υπόψη της 
σημασίας να διασφαλιστεί η συνοχή των 
κοινωνιών μας, είναι κρίσιμης σημασίας να 
στηριχθούν οι πολιτικές των κρατών μελών 
για την έγκαιρη υποδοχή, ένταξη και 
ενσωμάτωση υπηκόων τρίτων χωρών που 
διαμένουν νόμιμα, συμπεριλαμβανομένων 
των τομέων προτεραιότητας που 
επισημαίνονται στο σχέδιο δράσης για την 
ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών που 
εξέδωσε η Επιτροπή το 2016.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Για να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα, να επιτευχθεί η 
μεγαλύτερη δυνατή προστιθέμενη αξία 
για την Ένωση και να διασφαλιστεί η 
συνάφεια με την απόκριση της Ένωσης 
για την ενίσχυση της ένταξης υπηκόων 
τρίτων χωρών, οι δράσεις που 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο θα 
πρέπει να είναι ειδικές και 
συμπληρωματικές προς τις δράσεις που 
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Τα μέτρα που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
Ταμείου θα πρέπει να στηρίζουν μέτρα 
ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες 
υπηκόων τρίτων χωρών τα οποία 
εφαρμόζονται γενικά στα πρώτα στάδια 
της ένταξης, και οριζόντιες δράσεις που 

(13) Για να βελτιωθεί και να ενισχυθεί 
η διαδικασία ένταξης στις ευρωπαϊκές 
κοινωνίες, το Ταμείο θα πρέπει να 
διευκολύνει τη νόμιμη μετανάστευση 
στην Ένωση, σύμφωνα με τις 
οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες των 
κρατών μελών, και να προβλέπει την 
προετοιμασία της διαδικασίας ένταξης 
ήδη στη χώρα καταγωγής των υπηκόων 
τρίτων χωρών οι οποίοι έρχονται στην 
Ένωση. Οι δράσεις σε τρίτες χώρες θα 
πρέπει να συνάδουν πλήρως με την αρχή 
της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής 
και με τις δεσμεύσεις για επίτευξη των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.
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στηρίζουν τις ικανότητες των κρατών 
μελών στον τομέα της ένταξης, ενώ οι 
παρεμβάσεις για υπηκόους τρίτων χωρών 
με πιο μακροπρόθεσμο αντίκτυπο θα 
πρέπει να χρηματοδοτούνται από το 
ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Το πεδίο των μέτρων ένταξης θα 
πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τους 
δικαιούχους διεθνούς προστασίας, ούτως 
ώστε να εξασφαλιστεί μια συνολική 
προσέγγιση της ένταξης, λαμβανομένων 
υπόψη των ιδιαιτεροτήτων αυτής της 
ομάδας στόχου. Όταν τα μέτρα ένταξης 
συνδυάζονται με την υποδοχή, οι δράσεις 
θα πρέπει, ανάλογα με την περίπτωση, να 
προβλέπουν και την υπαγωγή των 
αιτούντων άσυλο σε αυτά.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι αρχές των 
κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την 
εφαρμογή του Ταμείου θα πρέπει να 
κληθούν να συνεργαστούν και να 
καθιερώσουν μηχανισμούς συντονισμού 
με τις αρχές που ορίζονται από τα κράτη 
μέλη για τη διαχείριση των παρεμβάσεων 
του ΕΚΤ+ και του ΕΤΠΑ και, κατά 
περίπτωση, με τις διαχειριστικές τους 
αρχές και με τις διαχειριστικές αρχές 
άλλων ταμείων της Ένωσης που 
συμβάλλουν στην ένταξη υπηκόων τρίτων 
χωρών.

(14) Για να είναι αποτελεσματικό και 
να επιτύχει τη μέγιστη προστιθέμενη 
αξία, το Ταμείο θα πρέπει να ακολουθήσει 
μια περισσότερο στοχευμένη προσέγγιση, 
ώστε να υποστηρίζει τις συνεπείς 
στρατηγικές που έχουν αναπτυχθεί ειδικά 
για την προώθηση της ένταξης υπηκόων 
τρίτων χωρών σε εθνικό, τοπικό ή/και 
περιφερειακό επίπεδο, ανάλογα με την 
περίπτωση. Οι στρατηγικές αυτές θα 
πρέπει να εφαρμόζονται κυρίως από 
τοπικές ή περιφερειακές αρχές και μη 
κρατικούς φορείς, χωρίς ωστόσο να 
αποκλείονται οι εθνικές αρχές, ιδίως όταν 
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αυτό επιβάλλεται από την ειδική 
διοικητική οργάνωση του κράτους μέλους 
ή όταν, σε ένα κράτος μέλος, οι δράσεις 
υποδοχής, ένταξης και ενσωμάτωσης 
εμπίπτουν στην κοινή αρμοδιότητα του 
κράτους και της αποκεντρωμένης 
διοίκησης. Οι φορείς εφαρμογής θα 
πρέπει να επιλέγουν από ένα φάσμα 
διαθέσιμων μέτρων εκείνα που είναι 
καταλληλότερα για τις ιδιαίτερες 
περιστάσεις που αντιμετωπίζουν.

Τροπολογία 13

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, με έμφαση στις 
οικειοθελείς επιστροφές, 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. Το Ταμείο θα 
πρέπει επίσης να στηρίξει τα σχετικά 
μέτρα σε τρίτες χώρες, ώστε να 
διευκολυνθεί και να εξασφαλιστεί η 
ασφαλής και αξιοπρεπής επιστροφή και 
επανεισδοχή, καθώς και η βιώσιμη 
επανένταξη, όπως κατοχυρώνεται στο 
Παγκόσμιο Σύμφωνο για την ασφαλή, 
ομαλή και τακτική μετανάστευση.

__________________ __________________
15 Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

15 Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
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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).

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).

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ευνοούν την οικειοθελή επιστροφή. Για να 
προωθήσουν την οικειοθελή επιστροφή, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέψουν 
κίνητρα όπως η προνομιακή μεταχείριση 
υπό μορφή παροχής αυξημένης βοήθειας 
επιστροφής για την οικειοθελή επιστροφή 
προσώπων. Η οικειοθελής επιστροφή 
αυτού του είδους είναι προς το συμφέρον 
τόσο των επιστρεφόντων όσο και των 
αρχών σε όρους κόστους-
αποτελεσματικότητας.

(21) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ευνοούν την οικειοθελή επιστροφή. Για να 
προωθήσουν την οικειοθελή επιστροφή, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέψουν 
κίνητρα όπως η προνομιακή μεταχείριση 
υπό μορφή παροχής αυξημένης βοήθειας 
επιστροφής, μέσω επαγγελματικής 
κατάρτισης στην Ευρώπη, η οποία 
αναμένεται να βοηθήσει τους 
επιστρέφοντες να επανενταχθούν στην 
αγορά εργασίας στις χώρες προέλευσής 
τους. Η οικειοθελής επιστροφή αυτού του 
είδους είναι προς το συμφέρον τόσο των 
επιστρεφόντων όσο και των αρχών σε 
όρους κόστους-αποτελεσματικότητας.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Ειδικά μέτρα στήριξης των 
μεταναστών που επιστρέφουν στα κράτη 
μέλη και στις χώρες επιστροφής μπορούν 
να βελτιώσουν τους όρους της επιστροφής 
και να ενισχύσουν την επανένταξή τους.

(23) Ειδικά μέτρα στήριξης των 
μεταναστών που επιστρέφουν στα κράτη 
μέλη και στις χώρες επιστροφής, με ειδική 
έμφαση στις ανθρωπιστικές τους ανάγκες 
και τις ανάγκες προστασίας τους, 
μπορούν να βελτιώσουν τους όρους της 
επιστροφής και να ενισχύσουν την 
επανένταξή τους. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
πρέπει να δίνεται στις ομάδες 
μειονεκτούντων ατόμων. Οι αποφάσεις 
επιστροφής θα πρέπει να βασίζονται σε 
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συνολική και προσεκτική εκτίμηση της 
κατάστασης στη χώρα καταγωγής, 
συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης της 
ικανότητας απορρόφησης σε τοπικό 
επίπεδο. Τα ειδικά μέτρα και οι ειδικές 
δράσεις για τη στήριξη των χωρών 
καταγωγής, ειδικότερα δε των ευάλωτων 
ατόμων, συμβάλλουν στη διασφάλιση της 
βιωσιμότητας, της ασφάλειας και της 
αποτελεσματικότητας των επιστροφών. 
Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να 
εφαρμοστούν με την ενεργή συμμετοχή 
των τοπικών αρχών, της κοινωνίας των 
πολιτών και των κοινοτήτων της 
διασποράς.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Οι συμφωνίες επανεισδοχής και 
άλλες ρυθμίσεις αποτελούν αναπόσπαστη 
συνιστώσα της πολιτικής επιστροφής της 
Ένωσης και κεντρικό εργαλείο για την 
αποτελεσματική διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών, διότι 
διευκολύνουν την ταχεία επιστροφή 
παράτυπων μεταναστών. Αυτές οι 
συμφωνίες και ρυθμίσεις είναι σημαντικό 
στοιχείο στο πλαίσιο του διαλόγου και της 
συνεργασίας με τρίτες χώρες καταγωγής 
και διέλευσης παράτυπων μεταναστών και 
η εφαρμογή τους σε τρίτες χώρες θα πρέπει 
να ενισχύεται προς όφελος αποδοτικών 
πολιτικών επιστροφής σε εθνικό επίπεδο 
και στο επίπεδο της Ένωσης.

(24) Οι συμφωνίες επανεισδοχής και 
άλλες ρυθμίσεις αποτελούν αναπόσπαστη 
συνιστώσα της πολιτικής επιστροφής της 
Ένωσης και κεντρικό εργαλείο για την 
αποτελεσματική διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών, διότι 
διευκολύνουν την ταχεία επιστροφή 
παράτυπων μεταναστών. Αυτές οι 
συμφωνίες και ρυθμίσεις είναι σημαντικό 
στοιχείο στο πλαίσιο της συνεργασίας και 
του πολιτικού διαλόγου με τρίτες χώρες 
καταγωγής και διέλευσης παράτυπων 
μεταναστών και η εφαρμογή τους σε τρίτες 
χώρες θα πρέπει να ενισχύεται προς 
όφελος αποδοτικών πολιτικών επιστροφής 
σε εθνικό επίπεδο και στο επίπεδο της 
Ένωσης.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25
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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 της ένταξης 
υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων στα 
κράτη μέλη, το Ταμείο θα πρέπει επίσης 
να στηρίζει και άλλα μέτρα για την 
καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης 
μεταναστών, την ενθάρρυνση και τη 
διευκόλυνση της θέσπισης κανόνων 
νόμιμης μετανάστευσης, διαφυλάσσοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο την ακεραιότητα των 
συστημάτων μετανάστευσης στις χώρες 
καταγωγής, σε πλήρη συμμόρφωση με 
την αρχή της συνοχής για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η απασχόληση παράτυπων 
μεταναστών δημιουργεί παράγοντα έλξης 
για την παράνομη μετανάστευση και 
υπονομεύει την ανάπτυξη πολιτικής για 
την κινητικότητα στην εργασία που 
βασίζεται στα προγράμματα νόμιμης 
μετανάστευσης. Το Ταμείο πρέπει, 
συνεπώς, να στηρίξει τα κράτη μέλη, είτε 
άμεσα είτε έμμεσα, κατά την εφαρμογή της 
οδηγίας 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16 που 
απαγορεύει την απασχόληση παρανόμως 
διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και 
προβλέπει κυρώσεις εις βάρος των 
εργοδοτών που παραβαίνουν αυτήν την 
απαγόρευση.

(26) Το Ταμείο πρέπει να στηρίξει τα 
κράτη μέλη, είτε άμεσα είτε έμμεσα, κατά 
την εφαρμογή της οδηγίας 2009/52/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου16 που απαγορεύει την 
απασχόληση παρανόμως διαμενόντων 
υπηκόων τρίτων χωρών και προβλέπει 
κυρώσεις εις βάρος των εργοδοτών που 
παραβαίνουν αυτήν την απαγόρευση. Η 
οδηγία περιλαμβάνει επίσης 
προστατευτικά στοιχεία, όπως είναι το 
δικαίωμα των παράτυπα 
απασχολούμενων υπηκόων τρίτων χωρών 
να υποβάλλουν καταγγελίες και να 
διεκδικούν τους μισθούς τους. Το Ταμείο 
θα πρέπει να στηρίζει την εφαρμογή τους, 
δεδομένου ότι τα εν λόγω προστατευτικά 
στοιχεία δεν έχουν εφαρμοστεί επαρκώς, 
όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 2014, 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, για την εφαρμογή της οδηγίας 
2009/52/ΕΚ, της 18ης Ιουνίου 2009, 
σχετικά με την επιβολή ελάχιστων
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προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και 
τα μέτρα κατά των εργοδοτών που 
απασχολούν παράνομα διαμένοντες 
υπηκόους τρίτων χωρών.

_________________ _________________
16 Οδηγία 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
18ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την επιβολή 
ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις 
κυρώσεις και τα μέτρα κατά των 
εργοδοτών που απασχολούν παράνομα 
διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών (ΕΕ 
L 168 της 30.6.2009, σ. 24).

16 Οδηγία 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
18ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την επιβολή 
ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις 
κυρώσεις και τα μέτρα κατά των 
εργοδοτών που απασχολούν παράνομα 
διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών (ΕΕ 
L 168 της 30.6.2009, σ. 24).

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
στηρίξουν τα αιτήματα της κοινωνίας 
των πολιτών και των οργανώσεων 
εργαζομένων, όπως εκείνα που αφορούν 
τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου 
εργαζομένων υποδοχής και των δύο 
φύλων, ούτως ώστε να συνδεθούν όλοι οι 
εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες που 
απασχολούνται στον τομέα της 
μετανάστευσης στην Ευρώπη, με σκοπό 
την προώθηση μιας αξιοπρεπούς 
υποδοχής και μιας μεταναστευτικής 
προσέγγισης η οποία θα βασίζεται στα 
ανθρώπινα δικαιώματα και στην 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών όσον αφορά 
την υποδοχή και τις ευκαιρίες 
απασχόλησης για τους μετανάστες.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Μέτρα στις τρίτες χώρες και σε 
σχέση με αυτές τα οποία 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο θα 
πρέπει να συμπληρώνουν άλλες δράσεις 
εκτός της Ένωσης που 
χρηματοδοτούνται από τα μέσα 
χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης 
της Ένωσης. Συγκεκριμένα, κατά την 
εφαρμογή των εν λόγω δράσεων, πρέπει 
να επιδιώκεται η πλήρης συνοχή με τις 
αρχές και τους γενικούς στόχους της 
εξωτερικής δράσης και εξωτερικής 
πολιτικής της Ένωσης σε σχέση με την εν 
λόγω χώρα ή περιφέρεια καθώς και με τις 
διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης. Όσον 
αφορά την εξωτερική διάσταση, το 
Ταμείο θα πρέπει να στοχεύει τη στήριξη 
για την αναβάθμιση της συνεργασίας με 
τρίτες χώρες και την ενίσχυση ορισμένων 
βασικών στοιχείων της διαχείρισης της 
μετανάστευσης σε τομείς ενδιαφέροντος 
για τη μεταναστευτική πολιτική της 
Ένωσης.

(30) Μέτρα που λαμβάνονται στο 
πλαίσιο του Ταμείου σε σχέση με τρίτες 
χώρες θα πρέπει να συνάδουν πλήρως με 
τις αρχές και τους γενικούς στόχους της 
εξωτερικής δράσης, της εξωτερικής 
πολιτικής και της αναπτυξιακής πολιτικής 
της Ένωσης σε σχέση με την εν λόγω χώρα 
ή περιφέρεια καθώς και με τις διεθνείς 
δεσμεύσεις της Ένωσης. Η συνεργασία με 
τρίτες χώρες δεν θα πρέπει να αποσκοπεί 
στη στήριξη ενεργειών που εστιάζουν 
απευθείας στην ανάπτυξη και δεν θα 
πρέπει να υπονομεύει την αρχή της 
συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Τα εν λόγω αρχικά ποσά θα πρέπει 
να αποτελέσουν τη βάση για 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις των κρατών 
μελών. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
αλλαγές στις μεταναστευτικές ροές και να 
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες κατά τη 
διαχείριση των συστημάτων ασύλου και 
υποδοχής και της ένταξης των υπηκόων 
τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα, 
καθώς και για να καταπολεμηθεί η 
παράτυπη μετανάστευση μέσω της 
αποτελεσματικής και βιώσιμης πολιτικής 
επιστροφής, ένα συμπληρωματικό ποσό θα 
πρέπει να κατανέμεται στα κράτη μέλη στα 

(35) Τα εν λόγω αρχικά ποσά θα πρέπει 
να αποτελέσουν τη βάση για 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις των κρατών 
μελών. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
αλλαγές στις μεταναστευτικές ροές και να 
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες κατά τη 
διαχείριση των συστημάτων ασύλου και 
υποδοχής και της ένταξης των υπηκόων 
τρίτων χωρών, καθώς και για να 
καταπολεμηθεί η λαθραία διακίνηση 
μεταναστών και να εφαρμοστεί μια 
αποτελεσματική, συμμορφούμενη με τα 
δικαιώματα και βιώσιμη πολιτική 
επιστροφής, ένα συμπληρωματικό ποσό θα 
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μέσα της περιόδου λαμβάνοντας υπόψη τα 
ποσοστά απορρόφησης. Το ποσό αυτό θα 
πρέπει να βασίζεται στα πιο πρόσφατα 
διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα I, ώστε να 
αντικατοπτρίζονται οι αλλαγές στην 
αρχική κατάσταση των κρατών μελών.

πρέπει να κατανέμεται στα κράτη μέλη στα 
μέσα της περιόδου λαμβάνοντας υπόψη τα 
ποσοστά απορρόφησης. Το ποσό αυτό θα 
πρέπει να βασίζεται στα πιο πρόσφατα 
διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα I, ώστε να 
αντικατοπτρίζονται οι αλλαγές στην 
αρχική κατάσταση των κρατών μελών.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Για να συμπληρωθεί η εφαρμογή 
του στόχου πολιτικής στο πλαίσιο αυτού 
του Ταμείου σε εθνικό επίπεδο μέσω 
προγραμμάτων των κρατών μελών, το 
Ταμείο θα πρέπει να παρέχει επίσης 
στήριξη για την ανάληψη δράσης σε 
επίπεδο Ένωσης. Οι εν λόγω δράσεις θα 
πρέπει να εξυπηρετούν τους γενικούς 
στρατηγικούς σκοπούς εντός του πεδίου 
της παρέμβασης του Ταμείου σχετικά με 
την πολιτική ανάλυση και καινοτομία, τη 
διακρατική αμοιβαία μάθηση και τις 
εταιρικές σχέσεις και τη δοκιμή νέων 
πρωτοβουλιών και δράσεων σε όλη την 
Ένωση.

(41) Για να συμπληρωθεί η εφαρμογή 
του στόχου πολιτικής στο πλαίσιο αυτού 
του Ταμείου σε εθνικό επίπεδο μέσω 
προγραμμάτων των κρατών μελών, το 
Ταμείο θα πρέπει να παρέχει επίσης 
στήριξη για την ανάληψη δράσης σε 
επίπεδο Ένωσης. Οι εν λόγω δράσεις θα 
πρέπει να εξυπηρετούν τους γενικούς 
στρατηγικούς σκοπούς εντός του πεδίου 
της παρέμβασης του Ταμείου σχετικά με 
την πολιτική ανάλυση και καινοτομία, τη 
διακρατική αμοιβαία μάθηση και τις 
εταιρικές σχέσεις, το έργο των κοινοτήτων 
της διασποράς και τον ρόλο 
διαμεσολαβητή που δύνανται να 
διαδραματίσουν εν προκειμένω, και τη 
δοκιμή νέων πρωτοβουλιών και δράσεων 
σε όλη την Ένωση.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Για να ενισχυθεί η ικανότητα της 
Ένωσης για την άμεση αντιμετώπιση 
απρόβλεπτης ή δυσανάλογη σοβαρής 
μεταναστευτικής πίεσης σε ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη, που 

(42) Για να ενισχυθεί η ικανότητα της 
Ένωσης για την άμεση αντιμετώπιση 
απρόβλεπτης ή δυσανάλογη σοβαρής 
μεταναστευτικής πίεσης σε ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη, που 
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χαρακτηρίζεται από μαζική ή δυσανάλογα 
μεγάλη συρροή υπηκόων τρίτων χωρών, η 
οποία δημιουργεί μεγάλες και έκτακτες 
ανάγκες όσον αφορά την υποδοχή τους και 
τις εγκαταστάσεις κράτησης, τα 
συστήματα και τις διαδικασίες διαχείρισης 
της μετανάστευσης και ασύλου, καθώς και 
από σημαντικές μεταναστευτικές πιέσεις 
σε τρίτες χώρες λόγω των πολιτικών 
εξελίξεων ή συγκρούσεων, θα πρέπει να 
είναι δυνατό να παρέχεται βοήθεια 
έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το πλαίσιο 
που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό.

χαρακτηρίζεται από μαζική ή δυσανάλογα 
μεγάλη συρροή υπηκόων τρίτων χωρών, η 
οποία δημιουργεί μεγάλες και έκτακτες 
ανάγκες όσον αφορά την υποδοχή τους και 
τις εγκαταστάσεις κράτησης, τα 
συστήματα και τις διαδικασίες διαχείρισης 
της μετανάστευσης και ασύλου, καθώς και 
από σημαντικές μεταναστευτικές πιέσεις 
σε τρίτες χώρες λόγω των πολιτικών 
εξελίξεων ή συγκρούσεων, θα πρέπει να 
είναι δυνατό να παρέχεται βοήθεια 
έκτακτης ανάγκης ανά πάσα στιγμή για 
δράσεις υπέρ της διασφάλισης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 
μεταναστών και της τήρησης των 
διεθνών δεσμεύσεων των κρατών μελών, 
ιδίως όσον αφορά το άσυλο και τη 
χορήγηση καθεστώτος πρόσφυγα, 
σύμφωνα με το πλαίσιο που ορίζεται στον 
παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 53 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53α) Κατά τη διαδικασία 
προγραμματισμού, εφαρμογής και 
αξιολόγησης των προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο, θα 
πρέπει να ζητείται η γνώμη των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
των τοπικών και των περιφερειακών 
αρχών και των εθνικών κοινοβουλίων στα 
κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο στόχος πολιτικής του Ταμείου 
είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική 

1. Ο στόχος πολιτικής του Ταμείου 
είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική 
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διαχείριση των μεταναστευτικών ροών 
σύμφωνα με το σχετικό κεκτημένο της 
Ένωσης για το άσυλο και τη μετανάστευση 
και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 
Ένωσης όσον αφορά τα θεμελιώδη 
δικαιώματα.

διαχείριση των μεταναστευτικών ροών 
σύμφωνα με το σχετικό κεκτημένο της 
Ένωσης για το άσυλο και τη μετανάστευση 
και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 
Ένωσης όσον αφορά τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, ιδίως το δικαίωμα ασύλου, 
το οποίο κατοχυρώνεται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την αρχή της 
συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στήριξη της νόμιμης 
μετανάστευσης προς τα κράτη μέλη, 
καθώς και συμβολή στην ένταξη υπηκόων 
τρίτων χωρών·

β) στήριξη της δημιουργίας ασφαλών 
και νόμιμων οδών προς τα κράτη μέλη, 
καθώς και συμβολή στην ένταξη υπηκόων 
τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των 
αιτούντων άσυλο και των δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας, και ενίσχυση της 
προστασίας των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των μεταναστών·

Τροπολογία 27

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 μέσω της 
δημιουργίας νόμιμων οδών 
μετανάστευσης, της καταπολέμησης της 
εμπορίας ανθρώπων και σωματεμπορίας, 
και διασφάλιση της αποτελεσματικής και 
βιώσιμης επιστροφής και επανεισδοχής 
στις τρίτες χώρες τόσο για τους 
επιστρέφοντες όσο και για τις χώρες 
καταγωγής.
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Τροπολογία 28

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 και βιώσιμης 
επιστροφής και επανεισδοχής στις τρίτες 
χώρες τόσο για τους επιστρέφοντες όσο 
και για τις χώρες καταγωγής.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) βελτίωση της αλληλεγγύης και του 
επιμερισμού των ευθυνών μεταξύ των 
κρατών μελών, ιδίως προς τα κράτη μέλη 
που πλήττονται περισσότερο από τις ροές 
μεταναστών και αιτούντων άσυλο, μεταξύ 
άλλων μέσω πρακτικής συνεργασίας.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Ταμείο είναι ανοικτό σε τρίτες χώρες 
σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται 
σε ειδική συμφωνία η οποία καλύπτει τη 
συμμετοχή της τρίτης χώρας στο Ταμείο 
Ασύλου και Μετανάστευσης, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συμφωνία αυτή:

Το Ταμείο είναι ανοικτό σε τρίτες χώρες 
που δεν παραβιάζουν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των μεταναστών για 
δραστηριότητες στον τομέα της νόμιμης 
μετανάστευσης, της επιστροφής και της 
επανεισδοχής, σύμφωνα με τους όρους 
που προβλέπονται σε ειδική συμφωνία η 
οποία καλύπτει τη συμμετοχή της τρίτης 
χώρας στο Ταμείο Ασύλου και 
Μετανάστευσης και η οποία θα πρέπει να 
δημοσιοποιηθεί, υπό την προϋπόθεση ότι 
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η συμφωνία αυτή:

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- προβλέπει μηχανισμό προσφυγής 
για άτομα που θεωρούν ότι έχουν 
παραβιαστεί τα θεμελιώδη δικαιώματά 
τους.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι οι δράσεις που 
αναλαμβάνονται σε σχέση με τρίτες 
χώρες συνάδουν με άλλες δράσεις που 
εφαρμόζονται με τη χρήση ενωσιακών 
μέσων, τηρούν την αρχή της συνοχής της 
αναπτυξιακής πολιτικής, 
επικεντρώνονται σε μέτρα που δεν 
προσανατολίζονται στην ανάπτυξη και 
σέβονται πλήρως τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το θεματικό μέσο ειδικότερα 
στηρίζει τις δράσεις που εμπίπτουν στο 
πεδίο του μέτρου εφαρμογής που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 στοιχείο β) του 
παραρτήματος II και οι οποίες 
εφαρμόζονται από τις τοπικές και 

6. Το θεματικό μέσο ειδικότερα 
στηρίζει τις δράσεις που εμπίπτουν στο 
πεδίο του μέτρου εφαρμογής που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 στοιχείο β) του 
παραρτήματος II και οι οποίες 
εφαρμόζονται από τις τοπικές και 
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περιφερειακές αρχές ή από οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών.

περιφερειακές αρχές ή από οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών, ιδίως από 
κοινότητες της διασποράς.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι 
οι προτεραιότητες του προγράμματός του 
είναι συνεπείς και ανταποκρίνονται στις 
προκλήσεις και προτεραιότητες της 
Ένωσης στον τομέα της διαχείρισης της 
μετανάστευσης και συνάδουν πλήρως με 
το σχετικό κεκτημένο της Ένωσης και τις 
συμφωνηθείσες προτεραιότητες της 
Ένωσης. Κατά τον καθορισμό των 
προτεραιοτήτων των προγραμμάτων τους, 
τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέτρα 
εφαρμογής που ορίζονται στο παράρτημα 
II λαμβάνονται επαρκώς υπόψη.

1. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι 
οι προτεραιότητες του προγράμματός του 
είναι συνεπείς και ανταποκρίνονται στις 
προκλήσεις και προτεραιότητες της 
Ένωσης στους τομείς της διαχείρισης της 
μετανάστευσης, του ασύλου και της 
υποδοχής, και συνάδουν πλήρως με το 
σχετικό κεκτημένο της Ένωσης και τις 
συμφωνηθείσες προτεραιότητες της 
Ένωσης. Κατά τον καθορισμό των 
προτεραιοτήτων των προγραμμάτων τους, 
τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέτρα 
εφαρμογής που ορίζονται στο παράρτημα 
II λαμβάνονται επαρκώς υπόψη.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι ο 
Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
το Άσυλο και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής 
συμμετέχουν στη διαδικασία για την 
ανάπτυξη των προγραμμάτων σε πρώιμο 
στάδιο, σε ό, τι αφορά τους τομείς της 
αρμοδιότητάς τους. Η Επιτροπή 
διαβουλεύεται με τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής και με τον Οργανισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο σχετικά 
με τα σχέδια προγραμμάτων για να 
εξασφαλιστούν η συνέπεια και η 

2. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι ο 
Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
το Άσυλο, ο Οργανισμός Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής 
συμμετέχουν στη διαδικασία για την 
ανάπτυξη των προγραμμάτων σε πρώιμο 
στάδιο, σε ό, τι αφορά τους τομείς της 
αρμοδιότητάς τους. Η Επιτροπή 
διαβουλεύεται με τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής και με τον Οργανισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο σχετικά 
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συμπληρωματικότητα των δράσεων των 
οργανισμών με εκείνες των κρατών μελών.

με τα σχέδια προγραμμάτων για να 
εξασφαλιστούν η συνέπεια και η 
συμπληρωματικότητα των δράσεων των 
οργανισμών με εκείνες των κρατών μελών.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι ο 
Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
το Άσυλο και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής 
συμμετέχουν στη διαδικασία για την 
ανάπτυξη των προγραμμάτων σε πρώιμο 
στάδιο, σε ό, τι αφορά τους τομείς της 
αρμοδιότητάς τους. Η Επιτροπή 
διαβουλεύεται με τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής και με τον Οργανισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο σχετικά 
με τα σχέδια προγραμμάτων για να 
εξασφαλιστούν η συνέπεια και η 
συμπληρωματικότητα των δράσεων των 
οργανισμών με εκείνες των κρατών μελών.

2. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι ο 
Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
το Άσυλο, ο Οργανισμός Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής 
συμμετέχουν στη διαδικασία για την 
ανάπτυξη των προγραμμάτων σε πρώιμο 
στάδιο, σε ό, τι αφορά τους τομείς της 
αρμοδιότητάς τους. Η Επιτροπή 
διαβουλεύεται με τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής και με τον Οργανισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο σχετικά 
με τα σχέδια προγραμμάτων για να 
εξασφαλιστούν η συνέπεια και η 
συμπληρωματικότητα των δράσεων των 
οργανισμών με εκείνες των κρατών μελών.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να συνδέσει τον 
Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 
Άσυλο και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στα 
καθήκοντα παρακολούθησης και 
αξιολόγησης, όπως αναφέρεται στο τμήμα 
5, κατά περίπτωση, ιδίως προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι οι δράσεις που 

3. Η Επιτροπή μπορεί να συνδέσει τον 
Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 
Άσυλο, τον Οργανισμό Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στα 
καθήκοντα παρακολούθησης και 
αξιολόγησης, όπως αναφέρεται στο τμήμα 
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υλοποιούνται με τη στήριξη του Ταμείου 
συνάδουν με το σχετικό κεκτημένο της 
Ένωσης και τις συμφωνηθείσες 
προτεραιότητες της Ένωσης.

5, κατά περίπτωση, ιδίως προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι οι δράσεις που 
υλοποιούνται με τη στήριξη του Ταμείου 
συνάδουν με το σχετικό κεκτημένο της 
Ένωσης και τις συμφωνηθείσες 
προτεραιότητες της Ένωσης.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε συνέχεια της διαδικασίας 
παρακολούθησης όπως διενεργείται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) ..../.. 
[ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΕΕΑ] ή της έκδοσης 
συστάσεων σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1053/2013, οι οποίες εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, το οικείο κράτος μέλος 
εξετάζει, από κοινού με την Επιτροπή, και, 
κατά περίπτωση, με τον Οργανισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής 
και Ακτοφυλακής, τον τρόπο με τον οποίο 
θα ληφθούν υπόψη οι διαπιστώσεις, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν αδυναμιών ή 
ζητημάτων ικανότητας και ετοιμότητας, 
και εφαρμόζει τις συστάσεις μέσω του 
προγράμματός του.

4. Σε συνέχεια της διαδικασίας 
παρακολούθησης όπως διενεργείται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) ..../.. 
[ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΕΕΑ] ή της έκδοσης 
συστάσεων σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1053/2013, οι οποίες εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, το οικείο κράτος μέλος 
εξετάζει, από κοινού με την Επιτροπή, και, 
κατά περίπτωση, με τον Οργανισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, τον 
Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής 
και Ακτοφυλακής, τον τρόπο με τον οποίο 
θα ληφθούν υπόψη οι διαπιστώσεις, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν αδυναμιών ή 
ζητημάτων ικανότητας και ετοιμότητας, 
και εφαρμόζει τις συστάσεις μέσω του 
προγράμματός του.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν 
λειτουργική ενίσχυση πρέπει να 
συμμορφώνονται με το κεκτημένο της 
Ένωσης στον τομέα του ασύλου και της 

3. Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν 
λειτουργική ενίσχυση πρέπει να 
συμμορφώνονται με το κεκτημένο της 
Ένωσης στον τομέα του ασύλου και της 
επιστροφής και των θεμελιωδών 
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επιστροφής. δικαιωμάτων.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη αιτιολογούν στο 
πρόγραμμα και στην ετήσια έκθεση 
επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 30, 
τη χρήση της λειτουργικής ενίσχυσης για 
την επίτευξη των στόχων του παρόντος 
κανονισμού. Πριν από την έγκριση του 
προγράμματος, η Επιτροπή, σε συνεργασία 
με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το Άσυλο και τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής σύμφωνα με το άρθρο 13, 
αξιολογεί την αρχική κατάσταση στα 
κράτη μέλη που έχουν δηλώσει την 
πρόθεσή τους να κάνουν χρήση της 
λειτουργικής ενίσχυσης. Η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες που 
παρασχέθηκαν από τα εν λόγω κράτη μέλη 
και, κατά περίπτωση, τις διαθέσιμες 
πληροφορίες υπό το πρίσμα της 
διαδικασίας παρακολούθησης, που 
διενεργούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) …/.. [Κανονισμός ΟΕΕΑ] και τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013, που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού.

4. Τα κράτη μέλη αιτιολογούν στο 
πρόγραμμα και στην ετήσια έκθεση 
επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 30, 
τη χρήση της λειτουργικής ενίσχυσης για 
την επίτευξη των στόχων του παρόντος 
κανονισμού. Πριν από την έγκριση του 
προγράμματος, η Επιτροπή, σε συνεργασία 
με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το Άσυλο, τον Οργανισμό 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής σύμφωνα με το άρθρο 13, 
αξιολογεί την αρχική κατάσταση στα 
κράτη μέλη που έχουν δηλώσει την 
πρόθεσή τους να κάνουν χρήση της 
λειτουργικής ενίσχυσης. Η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες που 
παρασχέθηκαν από τα εν λόγω κράτη μέλη 
και, κατά περίπτωση, τις διαθέσιμες 
πληροφορίες υπό το πρίσμα της 
διαδικασίας παρακολούθησης, που 
διενεργούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) …/.. [Κανονισμός ΟΕΕΑ] και τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013, που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σοβαρή μεταναστευτική πίεση σε 
τρίτες χώρες, ακόμη και σε περιπτώσεις 
που τα άτομα που χρειάζονται προστασία 

γ) σοβαρή μεταναστευτική πίεση σε 
τρίτες χώρες, ακόμη και σε περιπτώσεις 
που τα άτομα που χρειάζονται προστασία 
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μπορούν να εγκλωβιστούν σε πολιτικές 
εξελίξεις ή συγκρούσεις, ιδίως όταν 
ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στις 
μεταναστευτικές ροές προς την ΕΕ.

μπορούν να εγκλωβιστούν σε πολιτικές 
εξελίξεις ή συγκρούσεις.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή προβαίνει σε 
ενδιάμεση και αναδρομική αξιολόγηση της 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο του παρόντος 
Ταμείου.

1. Η Επιτροπή προβαίνει σε 
ενδιάμεση και αναδρομική αξιολόγηση της 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο του παρόντος 
Ταμείου, της αξιολόγησης των 
επιπτώσεων των επιστροφών στις τρίτες 
χώρες και του σεβασμού των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των μεταναστών.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ενδιάμεση αξιολόγηση και 
αναδρομική αξιολόγηση διενεργούνται 
εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με 
στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

2. Η ενδιάμεση αξιολόγηση και 
αναδρομική αξιολόγηση διενεργούνται 
εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με 
στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης 
δημοσιοποιείται και καθίσταται 
προσβάσιμο.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) τον τρόπο με τον οποίο έχει 
εξασφαλιστεί, στο πλαίσιο της 
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υλοποίησης του ταμείου, ο σεβασμός των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων των 
μεταναστών.

Τροπολογία 45

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 30 % για το άσυλο· – 40 % για το άσυλο·

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – στοιχείο β – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 30 % για τη νόμιμη μετανάστευση 
και την ένταξη·

– 40% για τη νόμιμη μετανάστευση, 
την ένταξη·και την ενσωμάτωση·

Τροπολογία 47

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.

– 20% για την αντιμετώπιση της 
παράτυπης μετανάστευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των επιστροφών.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ενίσχυση της αλληλεγγύης και της 
συνεργασίας με τις τρίτες χώρες οι οποίες 
επηρεάζονται από τις μεταναστευτικές 

δ) ενίσχυση της αλληλεγγύης, της 
συνεργασίας και της ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών με τις τρίτες χώρες 
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ροές, μεταξύ άλλων μέσω της 
επανεγκατάστασης και άλλων νόμιμων 
οδών για παροχή προστασίας στην Ένωση, 
καθώς και των εταιρικών σχέσεων και της 
συνεργασίας με τρίτες χώρες για τη 
διαχείριση της μετανάστευσης.

οι οποίες επηρεάζονται από τις 
μεταναστευτικές ροές, μεταξύ άλλων μέσω 
της επανεγκατάστασης και άλλων νόμιμων 
οδών για παροχή προστασίας στην Ένωση, 
καθώς και των εταιρικών σχέσεων και της 
συνεργασίας με τρίτες χώρες για τη 
διαχείριση της μετανάστευσης.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 3 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) προώθηση των ανταλλαγών και του 
διαλόγου μεταξύ των υπηκόων τρίτων 
χωρών, της κοινωνίας υποδοχής και των 
δημόσιων αρχών, μεταξύ άλλων μέσω 
διαβούλευσης με τους υπηκόους τρίτων 
χωρών και μέσω του διαπολιτισμικού και 
διαθρησκευτικού διαλόγου.

ια) προώθηση των ανταλλαγών και του 
διαλόγου, ιδίως με τη βοήθεια των 
κοινοτήτων της διασποράς, μεταξύ των 
υπηκόων τρίτων χωρών, της κοινωνίας 
υποδοχής και των δημόσιων αρχών, 
μεταξύ άλλων μέσω διαβούλευσης με τους 
υπηκόους τρίτων χωρών και μέσω του 
διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού 
διαλόγου.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υποδομές υποδοχής ή κράτησης, 
μεταξύ άλλων την ενδεχόμενη κοινή χρήση 
αυτών των εγκαταστάσεων από 
περισσότερα του ενός κράτη μέλη·

α) υποδομές υποδοχής, μεταξύ άλλων 
την ενδεχόμενη κοινή χρήση αυτών των 
εγκαταστάσεων από περισσότερα του ενός 
κράτη μέλη·

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) αντιμετώπιση των κινήτρων για δ) αντιμετώπιση της παράτυπης 
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παράτυπη μετανάστευση, 
συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης 
παράτυπων μεταναστών, με 
αποτελεσματικές και επαρκείς 
επιθεωρήσεις που βασίζονται σε 
αξιολόγηση κινδύνου, εκπαίδευση του 
προσωπικού, δημιουργία και εφαρμογή 
μηχανισμών μέσω των οποίων οι 
παράτυποι μετανάστες μπορούν να ζητούν 
την καταβολή οφειλόμενων αμοιβών και 
να υποβάλλουν καταγγελίες σε βάρος των 
εργοδοτών τους, ή εκστρατείες 
πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης για 
την ενημέρωση των εργοδοτών και των 
παράτυπων μεταναστών σχετικά με τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους 
σύμφωνα με την οδηγία 2009/52/ΕΚ8·

μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης 
της απασχόλησης παράτυπων μεταναστών, 
με αποτελεσματικές και επαρκείς 
επιθεωρήσεις που βασίζονται σε 
αξιολόγηση κινδύνου, εκπαίδευση του 
προσωπικού, δημιουργία και εφαρμογή 
μηχανισμών μέσω των οποίων οι 
παράτυποι μετανάστες μπορούν να ζητούν 
την καταβολή οφειλόμενων αμοιβών και 
να υποβάλλουν καταγγελίες σε βάρος των 
εργοδοτών τους, ή εκστρατείες 
πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης για 
την ενημέρωση των εργοδοτών και των 
παράτυπων μεταναστών σχετικά με τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους 
σύμφωνα με την οδηγία 2009/52/ΕΚ8·

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 4 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) εκτίμηση της κατάστασης και της 
σταθερότητας των χωρών καταγωγής, 
καθώς και της ικανότητας απορρόφησης 
σε τοπικό επίπεδο·

Τροπολογία 53

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 επιστροφής, 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που 
οδηγούν στην έκδοση αποφάσεων 
επιστροφής, την αναγνώριση στοιχείων 
ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών, την 
έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων, τον 
εντοπισμό μελών της οικογένειας, τη 
δυνατότητα επαγγελματικής κατάρτισης 
στην Ευρώπη που θα διευκολύνει την 
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επανένταξη στη χώρα προέλευσης·

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 4 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) επιχειρήσεις απομάκρυνσης, 
συμπεριλαμβανομένων συναφών μέτρων, 
σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται στο 
ενωσιακό δίκαιο, πλην του 
καταναγκαστικού εξοπλισμού·

η) επιχειρήσεις απομάκρυνσης, 
συμπεριλαμβανομένων συναφών μέτρων, 
με πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα 
δικαιώματα και σύμφωνα με τα πρότυπα 
που ορίζονται στο ενωσιακό δίκαιο, πλην 
του καταναγκαστικού εξοπλισμού·

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 4 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) μέτρα για την υποστήριξη της 
βιώσιμης επιστροφής και επανένταξης των 
επιστρεφόντων·

θ) μέτρα για τη μακροπρόθεσμη 
υποστήριξη της βιώσιμης επιστροφής και 
επανένταξης των επιστρεφόντων, 
συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων 
για την ανάπτυξη δεξιοτήτων·

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 4 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) εγκαταστάσεις και υπηρεσίες σε 
τρίτες χώρες που διασφαλίζουν την 
κατάλληλη προσωρινή στέγαση και 
υποδοχή κατά την άφιξη, μεταξύ άλλων 
για τους ασυνόδευτους ανηλίκους και 
άλλες ευάλωτες ομάδες, σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα·

ι) υποστήριξη προς τρίτες χώρες, 
προκειμένου να διασφαλίζουν κατάλληλη 
προσωρινή στέγαση και υποδοχή κατά την 
άφιξη, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα·
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Τροπολογία 57

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·

διαγράφεται

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 4 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) στήριξη και δράσεις σε τρίτες 
χώρες, μεταξύ άλλων για τις υποδομές, 
τον εξοπλισμό και άλλα μέτρα, με την 
προϋπόθεση ότι αυτά συμβάλλουν στην 
ενίσχυση της αποτελεσματικής 
συνεργασίας μεταξύ τρίτων χωρών και της 
Ένωσης και των κρατών μελών της 
σχετικά με την επιστροφή και την 
επανεισδοχή.

ιγ) στήριξη και δράσεις σε τρίτες 
χώρες, με την προϋπόθεση ότι αυτές 
συμβάλλουν στην ενίσχυση της 
αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ 
τρίτων χωρών και της Ένωσης και των 
κρατών μελών της σχετικά με την 
επιστροφή και την επανεισδοχή.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Μέτρα ένταξης που εφαρμόζονται 
από τοπικές και περιφερειακές αρχές και 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

– Μέτρα ένταξης που εφαρμόζονται 
από τοπικές και περιφερειακές αρχές και 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινοτήτων 
της διασποράς·

Τροπολογία 60
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ειδικός στόχος 2: στήριξη της 
νόμιμης μετανάστευσης προς τα κράτη 
μέλη, καθώς και συμβολή στην ένταξη 
υπηκόων τρίτων χωρών: 

διαγράφεται

1. Αριθμός προσώπων που συμμετείχαν 
στα προ της αναχώρησης μέτρα που 
στηρίζει το Ταμείο.
2. Αριθμός προσώπων που συμμετείχαν 
σε μέτρα ένταξης που στηρίζει το Ταμείο, 
με αναφορά ότι τα μέτρα ήταν επωφελή 
για την έγκαιρη ένταξή τους σε σχέση με 
τον συνολικό αριθμό των προσώπων που 
συμμετείχαν στα μέτρα ένταξης που 
στηρίζει το Ταμείο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος Θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης

Έγγραφα αναφοράς COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE
2.7.2018

Γνωμοδότηση της
       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE
2.7.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης
       Ημερομηνία ορισμού

Elly Schlein
18.7.2018

Εξέταση στην επιτροπή 29.8.2018 8.10.2018

Ημερομηνία έγκρισης 13.12.2018

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

15
3
0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, 
Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, 
Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, 
Bogusław Sonik, Ελένη Θεοχάρους, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Frank Engel, Ádám Kósa



AD\1172894EL.docx 33/33 PE628.531v02-00

EL

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

15 +

ALDE Mirja Vehkaperä

ECR Ελένη Θεοχάρους

EFDD Ignazio Corrao

PPE Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik, 
Joachim Zeller

S&D Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, 
Elly Schlein

VERTS/ALE Maria Heubuch, Tilly Metz

3 -

ENF Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL Miguel Urbán Crespo

PPE Ádám Kósa

0 0

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:
+ : υπέρ
- : κατά
0 : αποχή


