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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 2.9.2009 
COM(2009) 456 τελικό 

2009/0127 (COD) 

C7-00123/09   

Πρόταση 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ σχετικά µε τη σύσταση του 
Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσφύγων για την περίοδο 2008 έως 2013 ως µέρος του γενικού 
προγράµµατος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των µεταναστευτικών ροών» και για την 

κατάργηση της απόφασης 2004/904/ΕΚ του Συµβουλίου 

{COM(2009) 447 τελικό} 
{SEC(2009) 1127} 
{SEC(2009) 1128}
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Παράλληλα µε την παρούσα πρόταση, η Επιτροπή εκδίδει ανακοίνωση σχετικά µε τη 
θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού προγράµµατος επανεγκατάστασης (COM (2009)). Στην 
ανακοίνωση αναλύονται οι λόγοι, οι στόχοι, το πλαίσιο και η λειτουργία του κοινού 
προγράµµατος επανεγκατάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα αιτιολογική 
έκθεση πρέπει ως εκ τούτου να αναγνωστεί σε συνδυασµό µε τη συγκεκριµένη 
ανακοίνωση. Για να αποφευχθούν άσκοπες επαναλήψεις, γίνεται στη συνέχεια αναφορά 
στη συγκεκριµένη ανακοίνωση. 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

• Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης 
Η παρούσα πρόταση έχει ως στόχο να τροποποιήσει την απόφαση σχετικά µε τη σύσταση του 
Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσφύγων, λαµβάνοντας υπόψη τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού 
προγράµµατος επανεγκατάστασης. Όσον αφορά τους στόχους της πρότασης, η Επιτροπή 
παραπέµπει επίσης στην ανακοίνωση σχετικά µε τη θέσπιση ενός κοινού ευρωπαϊκού 
προγράµµατος επανεγκατάστασης (COM (2009)). 

• Γενικό πλαίσιο: οι νέες προκλήσεις στον τοµέα του ασύλου και η θέσπιση κοινού 
ευρωπαϊκού προγράµµατος επανεγκατάστασης 

Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσφύγων (ΕΤΠ) συνεστήθη µε την απόφαση αριθ. 573/2007/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Μαΐου 2007, σχετικά µε τη 
σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσφύγων για την περίοδο 2008 έως 2013, ως µέρος 
του γενικού προγράµµατος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των µεταναστευτικών ροών» και µε 
την κατάργηση της απόφασης 2004/904/ΕΚ1 του Συµβουλίου, βάσει του άρθρου 63 
παράγραφος 2 στοιχείο β) της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

Η παρούσα πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την 
τροποποίηση της απόφασης σχετικά µε τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσφύγων 
για την περίοδο 2008-2013 και η ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού προγράµµατος 
επανεγκατάστασης εγγράφονται στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση για να θεσπίσει ένα κοινό πρόγραµµα επανεγκατάστασης. Οι πρωτοβουλίες αυτές 
αποτελούν την απάντηση στα αιτήµατα που διατυπώθηκαν από το Συµβούλιο, µε τα οποία 
καλούσε την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση µε σκοπό τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού 
προγράµµατος επανεγκατάστασης. 

Όσον αφορά το ιστορικό, τις πρόσφατες εξελίξεις της κατάστασης και τις υφιστάµενες 
αδυναµίες, η Επιτροπή παραπέµπει στην ανακοίνωση σχετικά µε τη θέσπιση ενός κοινού 
ευρωπαϊκού προγράµµατος επανεγκατάστασης (COM (2009)). 

• Ισχύουσες διατάξεις στο συγκεκριµένο τοµέα 
Η παρούσα πρόταση έχει ως στόχο να τροποποιήσει την απόφαση σχετικά µε τη σύσταση του 
Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσφύγων, λαµβάνοντας υπόψη τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού 
προγράµµατος επανεγκατάστασης. Η ισχύουσα απόφαση σχετικά µε το ΕΤΠ III περιλαµβάνει 
πολλές διατάξεις σχετικά µε την επανεγκατάσταση. 

• Συνοχή µε τις λοιπές πολιτικές 

                                                 
1 ΕΕ L 144 της 6.6.2007, σσ. 1-21. 



 

EL 3   EL 

Η παρούσα πρόταση είναι απόλυτα σύµφωνη µε τις πολιτικές και τους στόχους που έχουν 
προσδιοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τοµέα του ασύλου κατά τα τελευταία έτη. Η 
ανακοίνωση σχετικά µε τα περιφερειακά προγράµµατα προστασίας, που εκδόθηκε από την 
Επιτροπή το Σεπτέµβριο 2005, τόνιζε τον κεντρικό ρόλο που θα έπρεπε να διαδραµατίσει η 
επανεγκατάσταση στο πλαίσιο της βοήθειας που παρέχεται στις τρίτες χώρες και επεσήµαινε 
ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να εξετάσει τη σκοπιµότητα υποβολής πρότασης για µια πιο 
διαρθρωµένη προσέγγιση έναντι των δραστηριοτήτων επανεγκατάστασης. Στο σχέδιο 
πολιτικής για το άσυλο, που εγκρίθηκε στις 17 Ιουνίου 2008, η Επιτροπή κατέληγε στο 
συµπέρασµα ότι η επανεγκατάσταση θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω και να επεκταθεί 
έτσι ώστε να καταστεί ένα αποτελεσµατικό µέσο προστασίας που θα χρησιµοποιεί η ΕΕ για 
να ανταποκριθεί στις ανάγκες προστασίας των προσφύγων σε τρίτες χώρες και να επιδείξει 
την αλληλεγγύη της προς τις τρίτες χώρες πρώτου ασύλου. Στις 24 Ιουλίου 2008, το 
Συµβούλιο ενέκρινε συµπεράσµατα στα οποία εξέφρασε την ικανοποίησή του για την 
υποβολή εκ µέρους της Επιτροπής του σχεδίου πολιτικής για το άσυλο, στο οποίο η Επιτροπή 
προέβλεπε την υποβολή πρότασης προκειµένου να αναπτυχθεί ένα κοινό ευρωπαϊκό 
πρόγραµµα επανεγκατάστασης, στο οποίο τα κράτη µέλη θα µπορούσαν να συµµετέχουν σε 
εθελοντική βάση. Στις 16 Οκτωβρίου 2008, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θέσπισε το ευρωπαϊκό 
σύµφωνο για τη µετανάστευση και το άσυλο. Στο σύµφωνο αυτό δηλώνεται ότι, µεταξύ των 
νέων πρωτοβουλιών που πρέπει να αναληφθούν για να ολοκληρωθεί η εγκαθίδρυση ενός 
κοινού ευρωπαϊκού συστήµατος ασύλου, πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία µε την Ύπατη 
Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους πρόσφυγες για να εξασφαλιστεί η καλύτερη 
προστασία των προσώπων που υποβάλλουν σχετική αίτηση εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και ειδικότερα «σηµειώνοντας πρόοδο, σε οικειοθελή βάση, προς την κατεύθυνση της 
επανεγκατάστασης στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσώπων που βρίσκονται υπό την 
προστασία της Ύπατης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών για τους πρόσφυγες […]». 

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ 

Μετά την ευρεία διαβούλευση όλων των ενδιαφεροµένων στον τοµέα των πολιτικών ασύλου, 
που ξεκίνησε µε τη δηµοσίευση, τον Ιούνιο του 2007, της Πράσινης Βίβλου για το 
µελλοντικό Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ασύλου (ΚΕΣΑ)2, η οποία αποκάλυψε ότι υπάρχει 
ευρεία αναγνώριση του γεγονότος ότι η επανεγκατάσταση θα πρέπει να διαδραµατίσει 
κεντρικό ρόλο στις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ σε σχέση µε το άσυλο, συµφωνήθηκε στο 
σχέδιο πολιτικής για το άσυλο3 ότι η επανεγκατάσταση θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω 
και να επεκταθεί ώστε να καταστεί συγκεκριµένο µέσο προστασίας, το οποίο πρόκειται να 
χρησιµοποιηθεί από την ΕΕ. 

Όσον αφορά την παρούσα πρόταση, η Επιτροπή διαβουλεύθηκε µε όλα τα κράτη µέλη καθώς 
και µε τους λοιπούς ενδιαφεροµένους (Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους 
πρόσφυγες, ∆ιεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης (∆ΟΜ), Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
Προσφύγων και Εξορίστων και ΜΚΟ). Αυτές οι διαβουλεύσεις έλαβαν τη µορφή 
ερωτηµατολογίου που εστάλη προς όλα τα κράτη µέλη, ad hoc σύσκεψης µε οµάδα 
ενδιαφεροµένων φορέων το ∆εκέµβριο του 2008, συνεδρίασης της «Επιτροπής για τη 

                                                 
2 Πράσινη Βίβλος σχετικά µε το µέλλον του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήµατος Ασύλου (COM (2007) 

301). 
3 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή 

Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: σχέδιο πολιτικής για το 
άσυλο - µια ολοκληρωµένη προσέγγιση της προστασίας σε όλη την ΕΕ - COM(2008)360 τελικό. 
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µετανάστευση και το άσυλο» το Μάρτιο του 2009 και γραπτών παρατηρήσεων που 
διαβιβάστηκαν εκ µέρους της Ύπατης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών, του ∆ΟΜ και του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Προσφύγων και Εξορίστων. 

Πραγµατοποιήθηκε ανάλυση αντικτύπου σχετικά µε την παρούσα πρόταση. Εξετάζει τρεις 
διαφορετικές επιλογές και δύο υποεπιλογές πολιτικής, καθώς και τα αποτελέσµατα αυτών 
των επιλογών από την άποψη της αποτελεσµατικότητας για την επίτευξη των στόχων, των 
επιπτώσεων, της πολιτικής σκοπιµότητας και της αναλογικότητας. Λεπτοµερής κατάλογος 
των συµµετεχόντων στη διαβούλευση συµπεριλαµβάνεται στην αξιολόγηση αντικτύπου. 

3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

• Σύνοψη των προτεινόµενων µέτρων 
Τα προτεινόµενα µέτρα στοχεύουν να τροποποιήσουν την απόφαση σχετικά µε τη δηµιουργία 
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσφύγων για την περίοδο 2008-2013, µε σκοπό να χορηγηθεί 
συµπληρωµατική δηµοσιονοµική στήριξη για την επανεγκατάσταση εκείνων των κατηγοριών 
προσώπων που αναγνωρίζονται ανά έτος ως κοινές ευρωπαϊκές προτεραιότητες 
επανεγκατάστασης για το επόµενο έτος µέσω απόφασης της Επιτροπής. Ο προσδιορισµός 
αυτών των προτεραιοτήτων θα γίνεται βάσει ενδεικτικής πρόβλεψης των αναγκών 
επανεγκατάστασης που θα παρέχεται από την Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για 
τους πρόσφυγες την άνοιξη (µέσα Μαρτίου) κάθε έτους και σε στενή διαβούλευση µε τους 
εµπειρογνώµονες των κρατών µελών στον τοµέα της επανεγκατάστασης, την Ύπατη 
Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους πρόσφυγες και άλλους φορείς. Προς το σκοπό 
αυτό, θα διοργανώνεται ανά έτος σύσκεψη µε τη συµµετοχή των εν λόγω εµπειρογνωµόνων. 
Βάσει των αποτελεσµάτων αυτής της σύσκεψης, η Επιτροπή θα επεξεργάζεται πρόταση 
απόφασης µε την οποία θα καθορίζει τις κοινές προτεραιότητες της Ένωσης στον τοµέα της 
επανεγκατάστασης και θα την υποβάλλει, για διαβούλευση, στην επιτροπή διαχείρισης του 
γενικού προγράµµατος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των µεταναστευτικών ροών», η οποία 
είναι εξίσου αρµόδια για το ΕΤΠ III. Εντός είκοσι ηµερολογιακών ηµερών µετά την έγκριση 
της απόφασης της Επιτροπής σχετικά µε κοινές ευρωπαϊκές προτεραιότητες 
επανεγκατάστασης, τα κράτη µέλη θα ανακοινώνουν στην Επιτροπή εκτίµηση του αριθµού 
των προσώπων που θα επανεγκαταστήσουν κατά τη διάρκεια του επόµενου ηµερολογιακού 
έτους σύµφωνα µε τις εν λόγω κοινές ετήσιες προτεραιότητες της ΕΕ. Βάσει αυτών των 
δεσµεύσεων, τα κράτη µέλη θα λαµβάνουν συµπληρωµατική δηµοσιονοµική ενίσχυση 4.000 
ευρώ ανά επανεγκαθιστάµενο άτοµο. Η επανεγκατάσταση των συγκεκριµένων κατηγοριών 
προσώπων σύµφωνα µε τις κοινές ετήσιες προτεραιότητες της ΕΕ πρέπει να 
πραγµατοποιείται µετά από αίτηση της Ύπατης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών για τους 
πρόσφυγες. 

• Νοµική βάση 
Η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 63 παράγραφος 2 στοιχείο β) της συνθήκης για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που αποτελεί τη νοµική βάση της τροποποιούµενης πράξης. 

• Αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας 
Η δέσµευση που έχει αναλάβει η Κοινότητα στον τοµέα του ασύλου θεµελιώνεται στην 
ανάγκη αλληλεγγύης που πρέπει να υπάρχει µεταξύ των κρατών µελών για να αντιµετωπιστεί 
µία πρόκληση την οποία, σε µία Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς εσωτερικά σύνορα, δεν µπορούν 
να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά οι επιµέρους χώρες ενεργώντας από µόνες τους. Αυτό 
ώθησε τον κοινοτικό νοµοθέτη να θεσπίσει το κεκτηµένο στον τοµέα του ασύλου, 
βασιζόµενος σε ειδικές νοµικές βάσεις που προβλέπονται στη Συνθήκη. 
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Η ανάγκη δράσης όσον αφορά το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ασύλου (ΚΕΣΑ) έχει ήδη 
εξεταστεί σε πρόσφατες εκθέσεις ανάλυσης αντικτύπου, και ιδιαίτερα στην ανάλυση 
αντικτύπου για το σχέδιο πολιτικής για το άσυλο, η οποία τόνιζε επακριβώς την ανάγκη να 
αναπτυχθεί ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόγραµµα επανεγκατάστασης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απηύθυναν επανειληµµένα κλήσεις για την ανάπτυξη του 
ΚΕΣΑ, συµπεριλαµβανοµένης της εξωτερικής του διάστασης. ∆εσµευόµενα να βελτιώσουν 
την εφαρµογή του κεκτηµένου στον τοµέα του ασύλου, τα θεσµικά όργανα της Ένωσης 
εξέφρασαν µε σαφήνεια την άποψη ότι η ενίσχυση της πρακτικής συνεργασίας µεταξύ 
κρατών µελών καθώς και η ενίσχυση της εξωτερικής διάστασης αποτελούν βασικές 
προτεραιότητες. 

Ο χαρακτήρας των προς επίτευξη στόχων – αύξηση της στρατηγικής χρήσης της 
επανεγκατάστασης, ανάπτυξη εξωτερικών πολιτικών ασύλου – επιβάλλει την ανάληψη 
πρωτοβουλίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι άλλοι γενικοί στόχοι επιβάλλουν επίσης 
την ανάληψη δράσης στο επίπεδο της ΕΕ. Η καθιέρωση κοινού ευρωπαϊκού προγράµµατος 
επανεγκατάστασης θα ωθήσει περισσότερα κράτη µέλη της Ένωσης να συµµετάσχουν στην 
επανεγκατάσταση και να επιδείξουν µεγαλύτερη κοινοτική αλληλεγγύη έναντι των τρίτων 
χωρών όσον αφορά την υποδοχή προσφύγων. 

Η αναλογικότητα της πρότασης αξιολογήθηκε στην ανάλυση αντικτύπου. Εξετάστηκε η 
εµβέλεια την οποία θα έπρεπε να έχουν τα µέτρα της Ένωσης καθώς και η αναλογικότητά 
τους σε σχέση µε τους προς επίτευξη στόχους. Η παρούσα πρόταση ανταποκρίνεται πλήρως 
στους επιδιωκόµενους στόχους µε αναλογικό τρόπο. 

4. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ 
Η παρούσα πρόταση είναι σύµφωνη µε τις πιστώσεις και τον προγραµµατισµό του γενικού 
προγράµµατος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των µεταναστευτικών ροών» µέχρι το 2013. 
Εξάλλου, η παρούσα πρόταση τροποποίησης της απόφασης ΕΤΠ δεν τροποποιεί ούτε τους 
γενικούς στόχους του ΕΤΠ ούτε τον χρηµατοδοτικό προγραµµατισµό του µέχρι το 2013, 
όπως επισηµαίνεται στην πρόταση της 18ης Φεβρουαρίου 2009 για την τροποποίηση της 
απόφασης ΕΤΠ µε σκοπό τη σύσταση ευρωπαϊκής υπηρεσίας υποστήριξης για το άσυλο4. 

Η παρούσα πρόταση συνεπάγεται πολύ µικρή αύξηση των διοικητικών δαπανών (βλ. 
παράρτηµα). 

5. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Άρθρο 13 παράγραφοι 4 και 5 
Το άρθρο 13 παράγραφοι 4 και 5 ορίζει ότι τα κράτη µέλη θα λαµβάνουν, εν είδει 
συµπληρωµατικής δηµοσιονοµικής ενίσχυσης, ένα κατ’αποκοπή ποσό 4.000 ευρώ ανά 
πραγµατικά επανεγκαθιστάµενο πρόσφυγα κατά τη διάρκεια του δεδοµένου ηµερολογιακού 
έτους, στο βαθµό που ο συγκεκριµένος πρόσφυγας υπάγεται σε µία από τις ειδικές 
κατηγορίες που θα ορίζονται ετησίως ως κοινές ετήσιες προτεραιότητες της ΕΕ µε απόφαση 
της Επιτροπής. Τα κράτη µέλη θα λαµβάνουν το συγκεκριµένο κατ’αποκοπή ποσό ανά 
πρόσφυγα µόνο µία φορά, σε περίπτωση που ο εν λόγω πρόσφυγας υπάγεται σε περισσότερες 
από αυτές τις ειδικές κατηγορίες. Αυτές οι ετήσιες προτεραιότητες θα µπορούν να στοχεύουν 
γεωγραφικές περιοχές, εθνικότητες ή ορισµένες ειδικές κατηγορίες προσφύγων προς 
επανεγκατάσταση. 

                                                 
4 COM (2009) 67 τελικό. 
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Άρθρο 13 παράγραφος 6 
Το άρθρο 13 παράγραφος 6 ορίζει ότι αυτές οι κοινές ετήσιες προτεραιότητες της Ένωσης θα 
καθορίζονται ανά έτος µε απόφαση της Επιτροπής, η οποία θα εκδίδεται µετά από 
διαβούλευση µε την επιτροπή διαχείρισης του γενικού προγράµµατος «Αλληλεγγύη και 
διαχείριση των µεταναστευτικών ροών». 

Άρθρο 13 παράγραφος 7 
Η συγκεκριµένη παράγραφος προβλέπει νέα προθεσµία για τα κράτη µέλη εντός της οποίας 
πρέπει να ανακοινώνουν στην Επιτροπή µία εκτίµηση («δέσµευση») του αριθµού προσώπων 
που προβλέπουν να επανεγκαταστήσουν κατά τη διάρκεια του επόµενου ηµερολογιακού 
έτους σύµφωνα µε τις εν λόγω κοινές ετήσιες προτεραιότητες της ΕΕ. 

Άρθρο 13 παράγραφος 8 
Το άρθρο 13 παράγραφος 8 προβλέπει ότι τα αποτελέσµατα και οι επιπτώσεις του 
δηµοσιονοµικού κινήτρου που παρέχεται για µέτρα επανεγκατάστασης σύµφωνα µε τις 
κοινές ετήσιες προτεραιότητες της Ένωσης θα συµπεριλαµβάνονται στις εκθέσεις προόδου 
και στις τελικές εκθέσεις αξιολόγησης σχετικά µε την εφαρµογή του ΕΤΠ που υποβάλλονται 
από τα κράτη µέλη και την Επιτροπή. 

Άρθρο 20 παράγραφος 2, παράγραφος 3 και παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο 
Οι συγκεκριµένες παράγραφοι προβλέπουν τον καθορισµό χρονοδιαγράµµατος όσον αφορά 
την προθεσµία υποβολής των δεσµεύσεων, που είναι απαραίτητες για τον υπολογισµό των 
ετήσιων χρηµατοδοτήσεων ανά κράτος µέλος, την προθεσµία υποβολής των ετησίων 
προγραµµάτων των κρατών µελών στην Επιτροπή και την προθεσµία για την έκδοση των 
αποφάσεων χρηµατοδότησης από την Επιτροπή. Σε σχέση µε την ισχύουσα νοµική βάση, οι 
συγκεκριµένες προθεσµίες παρατείνονται κατά τρόπον ώστε να ληφθεί υπόψη η νέα 
διαδικασία έγκρισης των κοινών ετήσιων προτεραιοτήτων της Ένωσης όσον αφορά την 
επανεγκατάσταση, η οποία θα προηγείται του υπολογισµού των ετήσιων χρηµατοδοτήσεων 
ανά κράτος µέλος. 

Άρθρο 35 παράγραφος 5 
Η συγκεκριµένη παράγραφος προβλέπει τον κανόνα της επιλεξιµότητας που θα εφαρµόζεται 
για το κατ’αποκοπή ποσό των 4.000 ευρώ ανά πράγµατι επανεγκαθιστάµενο πρόσωπο 
σύµφωνα µε τις κοινές ετήσιες προτεραιότητες της Ένωσης στον τοµέα της 
επανεγκατάστασης. Τα κράτη µέλη θα λαµβάνουν το συγκεκριµένο ποσό υπό τη µορφή 
κατ’αποκοπή ποσού 4.000 ευρώ για κάθε πραγµατικά επανεγκαθιστάµενο πρόσωπο κατά τη 
διάρκεια του σχετικού ηµερολογιακού έτους. 
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2009/0127 (COD) 

Πρόταση 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ σχετικά µε τη σύσταση του 
Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσφύγων για την περίοδο 2008 έως 2013 ως µέρος του γενικού 
προγράµµατος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των µεταναστευτικών ροών» και για την 

κατάργηση της απόφασης 2004/904/ΕΚ του Συµβουλίου 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 63 παράγραφος 
2 στοιχείο β), 

την πρόταση της Επιτροπής, 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής5, 

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών6, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης7, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Λαµβανοµένης υπόψη της θέσπισης ενός κοινού ευρωπαϊκού προγράµµατος 
επανεγκατάστασης, που προορίζεται να αυξήσει τον αντίκτυπο των προσπαθειών 
επανεγκατάστασης που καταβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χορήγηση 
προστασίας στους πρόσφυγες και να µεγιστοποιήσει τον στρατηγικό αντίκτυπο της 
επανεγκατάστασης µέσω καλύτερης στοχοθέτησης σε εκείνα τα πρόσωπα που έχουν 
τη µεγαλύτερη ανάγκη για επανεγκατάσταση, πρέπει να καθορίζονται τακτικά στο 
επίπεδο της ΕΕ κοινές προτεραιότητες όσον αφορά την επανεγκατάσταση. 

(2) Θα πρέπει ως εκ τούτου η Επιτροπή να καθορίζει κοινές ευρωπαϊκές ετήσιες 
προτεραιότητες σε σχέση µε ορισµένες γεωγραφικές περιφέρειες και εθνικότητες, 
καθώς και σε σχέση µε ορισµένες κατηγορίες προσφύγων προς επανεγκατάσταση. 

(3) Λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες επανεγκατάστασης που ορίζονται στην απόφαση της 
Επιτροπής για τον καθορισµό κοινών ετήσιων προτεραιοτήτων της ΕΕ όσον αφορά 
την επανεγκατάσταση, πρέπει επίσης να χορηγείται πρόσθετη δηµοσιονοµική στήριξη 
για µέτρα επανεγκατάστασης που έχουν ως στόχο ορισµένες γεωγραφικές περιοχές 
και εθνικότητες καθώς και ορισµένες κατηγορίες προσφύγων προς επανεγκατάσταση, 
εφόσον η επανεγκατάσταση θεωρείται ως πλέον ενδεδειγµένη απάντηση στις ειδικές 
ανάγκες τους. 

                                                 
5 ΕΕ C  της , σ. . 
6 ΕΕ C  της , σ. . 
7 ΕΕ C  της , σ. . 
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(4) Στο συγκεκριµένο πλαίσιο, πρέπει να προσαρµοστεί το χρονοδιάγραµµα όσον αφορά 
την προθεσµία υποβολής των απαραίτητων δεδοµένων για τον υπολογισµό των 
ετήσιων χρηµατοδοτήσεων των διαφόρων κρατών µελών, την προθεσµία υποβολής 
των ετήσιων προγραµµάτων από τα κράτη µέλη και την προθεσµία έκδοσης των 
αποφάσεων χρηµατοδότησης από την Επιτροπή. 

(5) Είναι εξίσου απαραίτητο να καθοριστούν οι κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών που 
θα ισχύουν όσον αφορά την πρόσθετη δηµοσιονοµική στήριξη για µέτρα 
επανεγκατάστασης, 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 
Η απόφαση αριθ. 573/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
τροποποιείται ως εξής: 

1. Το άρθρο 13 παράγραφος 3 καθίσταται άρθρο 13 παράγραφος 4 και τροποποιείται 
ως εξής: 

«Τα κράτη µέλη λαµβάνουν κατ’αποκοπή ποσό ύψους 4000 ευρώ ανά 
επανεγκατεστηµένο άτοµο που υπάγεται σε µία από τις κατηγορίες που ορίζονται 
από τις κοινές ετήσιες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες 
καθορίζονται, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 6, σε σχέση µε τις γεωγραφικές 
περιοχές και τις εθνικότητες καθώς και µε ειδικές κατηγορίες προσφύγων προς 
επανεγκατάσταση. » 

2. Το άρθρο 13 παράγραφος 4 καθίσταται άρθρο 13 παράγραφος 5 και τροποποιείται 
ως εξής: 

«Όταν ένα κράτος µέλος επανεγκαθιστά πρόσωπο που υπάγεται σε περισσότερες 
από µία από τις κατηγορίες που προβλέπονται στις κοινές ετήσιες προτεραιότητες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της επανεγκατάστασης, οι οποίες καθορίζονται 
σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 6, λαµβάνει µόνο µία φορά το κατ’αποκοπή 
ποσό για το συγκεκριµένο άτοµο.» 

3. Το άρθρο 13 παράγραφος 5 καθίσταται άρθρο 13 παράγραφος 3. 

4. Το άρθρο 13 παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Η Επιτροπή καθορίζει τις κοινές ετήσιες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όσον αφορά την επανεγκατάσταση σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο 
άρθρο 52 παράγραφος 2.» 

5. Στο άρθρο 13 προστίθεται µια νέα παράγραφος 7, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα: 

«Εντός είκοσι ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης της 
Επιτροπής µε την οποία καθορίζονται οι κοινές ετήσιες προτεραιότητες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την επανεγκατάσταση σύµφωνα µε το άρθρο 13 
παράγραφος 6, τα κράτη µέλη παρέχουν στην Επιτροπή εκτίµηση του αριθµού 
προσώπων που θα επανεγκαταστήσουν κατά τη διάρκεια του επόµενου 
ηµερολογιακού έτους σύµφωνα µε τις συγκεκριµένες προτεραιότητες. Η Επιτροπή 
ανακοινώνει τις συγκεκριµένες πληροφορίες στην επιτροπή που προβλέπεται στο 
άρθρο 52.» 

6. Στο άρθρο 13, προστίθεται µια νέα παράγραφος 8, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα: 
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«Τα αποτελέσµατα και οι επιπτώσεις του δηµοσιονοµικού κινήτρου για µέτρα 
επανεγκατάστασης σύµφωνα µε τις κοινές ετήσιες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης παρουσιάζονται από µεν τα κράτη µέλη στην έκθεση που αναφέρεται στο 
άρθρο 50 παράγραφος 2, από δε την Επιτροπή στην έκθεση που αναφέρεται στο 
άρθρο 50 παράγραφος 3.» 

7. Το άρθρο 20 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Η Επιτροπή διαβιβάζει στα κράτη µέλη, το αργότερο µέχρι την 1η Σεπτεµβρίου 
κάθε έτους, εκτίµηση των ποσών που θα τους χορηγηθούν για το επόµενο 
ηµερολογιακό έτος από το σύνολο των πιστώσεων που χορηγούνται στο πλαίσιο της 
ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισµού, οι οποίες υπολογίζονται κατά τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 13.» 

8. Το άρθρο 20 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, µέχρι την 1η ∆εκεµβρίου κάθε έτους, 
σχέδιο ετήσιου προγράµµατος για το επόµενο έτος, το οποίο καταρτίζεται σύµφωνα 
µε το πολυετές πρόγραµµα και αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) τους γενικούς κανόνες επιλογής των σχεδίων που θα χρηµατοδοτηθούν 
σύµφωνα µε το ετήσιο πρόγραµµα· 

β) περιγραφή των δράσεων που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο του ετήσιου 
προγράµµατος· 

γ) την προτεινόµενη οικονοµική κατανοµή της συνεισφοράς του Ταµείου µεταξύ 
των διαφόρων δράσεων του προγράµµατος, καθώς και ένδειξη του αιτούµενου, 
ως τεχνική βοήθεια, ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 16, για τους σκοπούς 
της εφαρµογής του ετήσιου προγράµµατος.» 

9. Το άρθρο 20 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Η Επιτροπή λαµβάνει την απόφαση χρηµατοδότησης, εγκρίνοντας το ετήσιο 
πρόγραµµα µέχρι την 1η Απριλίου του εκάστοτε έτους. Η απόφαση ορίζει το ποσό 
που χορηγείται στο οικείο κράτος µέλος, καθώς και την περίοδο για την οποία οι 
δαπάνες είναι επιλέξιµες.» 

10. Στο άρθρο 35, προστίθεται µια νέα παράγραφος 5, η οποία αναφέρει τα εξής: 

«Το πάγιο ποσό των 4000 ευρώ που χορηγείται στα κράτη µέλη ανά 
επανεγκαθιστάµενο πρόσωπο χορηγείται υπό τη µορφή κατ’αποκοπή ποσού για κάθε 
πράγµατι επανεγκαθιστάµενο πρόσωπο.» 

Άρθρο  
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την  ηµέρα µετά τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο  
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη σύµφωνα µε τη συνθήκη για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 
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Βρυξέλλες,  

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
Συµπληρωµατικές διοικητικές δαπάνες που συνεπάγεται η παρούσα πρόταση 

σε εκατ. EUR (µε ακρίβεια 3 δεκαδικών ψηφίων)

  2010 2011 2012 2013 ΣΥΝΟΛΟ 

18 01 02 11 01 – 
Αποστολές 0,009 0,009 0,010 0,010 0,038 

18 01 02 11 02 – 
Συνεδριάσεις και 
διασκέψεις 

          

18 01 02 11 03 – Επιτροπές 0,030 0,030 0,030 0,030 0,120 

18 01 02 11 04 – Μελέτες 
και διαβουλεύσεις 

          

18 01 02 11 05 – 
Συστήµατα πληροφόρησης 

          

2. Σύνολο άλλων 
δαπανών διαχείρισης 
(18 01 02 11) 

0,039 0,039 0,040 0,040 0,158 

 




