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ΠΡΟΣΑΗ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

ζσεηικά με ηη θέζη ηος Σςμβοςλίος ψζον αθοπά ηο ζσέδιο διοπθυηικοω πποχπολογιζμοω 

απιθ. 1/2016 ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ για ηο οικονομικψ έηορ 2016, Νέο μέζο για ηην 

παποσή ζηήπιξηρ έκηακηηρ ανάγκηρ ενηψρ ηηρ Ένυζηρ 

(07068/2016 – C8-0122/2016 – 2016/2037(BUD)) 

Το Εσρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 314 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 106α ηεο πλζήθεο πεξί ηδξχζεσο ηεο Δπξσπατθήο 

Κνηλφηεηαο Αηνκηθήο Δλεξγείαο, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ, Δπξαηφκ) αξηζ. 966/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 25εο Οθησβξίνπ 2012, ζρεηηθά κε ηνπο 

δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο 

θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ, Δπξαηφκ) αξηζ. 1605/2002 ηνπ πκβνπιίνπ
1
, 

θαη ηδίσο ην άξζξν 41, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην νηθνλνκηθφ 

έηνο 2016, πνπ εθδφζεθε νξηζηηθά ζηηο 25 Ννεκβξίνπ 2015
2
, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ, Δπξαηφκ) αξηζ. 1311/2013 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 2αο 

Γεθεκβξίνπ 2013, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνιπεηνχο δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ 

πεξίνδν 2014-2020
3
, 

– έρνληαο ππφςε ηε δηνξγαληθή ζπκθσλία, ηεο 2αο Γεθεκβξίνπ 2013, κεηαμχ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε δεκνζηνλνκηθή 

πεηζαξρία, ηε ζπλεξγαζία ζε δεκνζηνλνκηθά ζέκαηα θαη ηε ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή 

δηαρείξηζε
4
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ απφθαζε 2007/436/ΔΚ, Δπξαηφκ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 7εο Ηνπλίνπ 

2007, γηα ην ζχζηεκα ησλ ηδίσλ πφξσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ
5
, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) 2016/369 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 15εο Μαξηίνπ 2016, 

γηα ηελ παξνρή ζηήξημεο έθηαθηεο αλάγθεο εληφο ηεο Έλσζεο
6
, 

– έρνληαο ππφςε ην ζρέδην δηνξζσηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ αξηζ. 1/2016, πνπ εγθξίζεθε 

απφ ηελ Δπηηξνπή ζηηο 9 Μαξηίνπ 2016 (COM(2016)0152), 

– έρνληαο ππφςε ηε ζέζε επί ηνπ ζρεδίνπ δηνξζσηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ αξηζ. 1/2016, 

πνπ εγθξίζεθε απφ ην πκβνχιην ζηηο 16 Μαξηίνπ 2016 θαη δηαβηβάζηεθε ζην 

Κνηλνβνχιην ζηηο 17 Μαξηίνπ 2016 (07068/2016 – C8-0122/2016), 

                                                 
1
 ΔΔ L 298 ηεο 26.10.2012, ζ. 1. 

2
 ΔΔ L 48 ηεο 24.2.2016, ζ. 1. 

3
 ΔΔ L 347 ηεο 20.12.2013, ζ. 884. 

4
 ΔΔ C 373, 20.12.2013, ζ. 1. 

5
 ΔΔ L 163 ηεο 23.6.2007, ζ. 17. 

6
 ΔΔ L 70, 16.3.2016, ζ. 1. 
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– έρνληαο ππφςε ηελ επηζηνιή ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηθψλ Διεπζεξηψλ, Γηθαηνζχλεο θαη 

Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ, 

– έρνληαο ππφςε ηα άξζξα 88 θαη 91 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Πξνυπνινγηζκψλ (A8-0130/2016), 

Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε καδηθή εηζξνή πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ ζηελ Δπξψπε 

έρεη δεκηνπξγήζεη κηα έθηαθηε θαηάζηαζε φπνπ κεγάινο αξηζκφο αηφκσλ ρξεηάδεηαη 

επείγνπζα αλζξσπηζηηθή βνήζεηα εληφο ηεο Έλσζεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη απηή ε 

θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο έρεη ζέζεη ζε ζνβαξή δνθηκαζία ηελ ηθαλφηεηα 

αληίδξαζεο ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν· ιακβάλνληαο ππφςε φηη 

δελ δηαηίζεηαη θάπνην θαηάιιειν κέζν ζε επίπεδν Έλσζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

αλζξσπηζηηθψλ αλαγθψλ ησλ πιεζπζκψλ πνπ έρνπλ πιεγεί απφ θαηαζηξνθέο εληφο ηεο 

Έλσζεο·  

B. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δπηηξνπή ππέβαιε ζηηο 2 Μαξηίνπ 2016 πξφηαζε 

θαλνληζκνχ ηνπ πκβνπιίνπ ε νπνία απνζθνπεί ζηελ θάιπςε ηνπ θελνχ φζνλ αθνξά 

ηα δηαζέζηκα κέζα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλζξσπηζηηθψλ αλαγθψλ ζην έδαθνο ηεο 

Έλσζεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν ελ ιφγσ θαλνληζκφο βαζίδεηαη ζην άξζξν 122 

παξάγξαθνο 1 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην νπνίν δελ 

πξνβιέπεη ξφιν γηα ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν θαλνληζκφο 

(ΔΔ) αξηζ. 2016/369 εγθξίζεθε απφ ην πκβνχιην ζηηο 15 Μαξηίνπ 2016· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή ππέβαιε ζρέδην δηνξζσηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ κε ζθνπφ λα δεκηνπξγεζεί ε δνκή πξνυπνινγηζκνχ γηα ην ελ ιφγσ 

κέζν θαη λα θαηαζηνχλ δηαζέζηκα, κέζσ αλαθαηαλνκήο ζην πιαίζην ηνπ ηνκέα 3 ηνπ 

πνιπεηνχο δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζίνπ (ΠΓΠ), 100 εθαηνκκχξηα EUR ζε πηζηψζεηο 

αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ θαη 80,2 εθαηνκκχξηα EUR ζε πηζηψζεηο πιεξσκψλ γηα 

άκεζεο αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δπηηξνπή εθηηκά φηη γηα ην λέν απηφ κέζν ζα ρξεηαζηνχλ 300 

εθαηνκκχξηα EUR ην 2016 (θαη, ζηε ζπλέρεηα, 200 εθαηνκκχξηα EUR ην 2017 θαη 200 

εθαηνκκχξηα EUR ην 2018), αιιά είλαη πηζαλφ λα πξνθχςνπλ πεξαηηέξσ αλάγθεο εάλ ε 

ξνή κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ δηαηεξεζεί ζηα ζεκεξηλά επίπεδα· 

E. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δπηηξνπή πξνηείλεη επίζεο λα εληζρπζεί ην επίπεδν 

ζηειέρσζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Κέληξνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ζηνπο 

θφιπνπο ηεο Δπξσπφι θαη λα ρνξεγεζνχλ νη αληίζηνηρεο πηζηψζεηο αλάιεςεο 

ππνρξεψζεσλ θαη πιεξσκψλ χςνπο 2 εθαηνκκπξίσλ EUR κέζσ αλαθαηαλνκήο απφ ην 

Σακείν Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο· 

1. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο λα δνζεί ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο ε δπλαηφηεηα παξνρήο ζηήξημεο έθηαθηεο αλάγθεο ζην 

έδαθνο ηεο Έλσζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλζξσπηζηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο 

ηξέρνπζαο πξνζθπγηθήο θξίζεο· επηζεκαίλεη ηελ επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ 

κεηαλαζηψλ θαη ησλ αηηνχλησλ άζπιν, ηδίσο ιφγσ ηεο αζπληφληζηεο αληίδξαζεο ησλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ ελ ιφγσ ζηήξημε έθηαθηεο αλάγθεο 

αθφκε πην αλαγθαία θαη επείγνπζα· ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα επηδεηρζεί αιιειεγγχε πξνο 

ηα θξάηε κέιε πνπ αληηκεησπίδνπλ κηα ηέηνηα θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο ζηελ 
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επηθξάηεηά ηνπο· 

2.  ζεκεηψλεη ηελ πξνηαζείζα απφ ηελ Δπηηξνπή ιχζε έθηαθηεο αλάγθεο· ζεκεηψλεη φηη, 

κεηά ηε δεκηνπξγία δχν θαηαπηζηεπκαηηθψλ ηακείσλ θαη κίαο δηεπθφιπλζεο γηα ηνπο 

πξφζθπγεο ζηελ Σνπξθία, δεκηνπξγήζεθε έλαο λένο ad hoc κεραληζκφο, ρσξίο 

ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο θαη ρσξίο λα 

δηαζθαιηζηεί ν πιήξεο ζεβαζκφο ησλ πξνλνκίσλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ σο ζπλλνκνζέηε· 

επηζεκαίλεη ην πξφβιεκα φηη ην λέν κέζν δελ βαζίδεηαη ζε πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα 

θαλνληζκφ ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία· ηνλίδεη φηη ην Κνηλνβνχιην 

παξείρε πάληνηε επνηθνδνκεηηθή θαη ηαρεία ζηήξημε φισλ ησλ πξσηνβνπιηψλ ζε ζρέζε 

κε ηελ πξνζθπγηθή θξίζε, θάηη πνπ εμαθνινπζεί λα πξάηηεη θαη ζήκεξα κε ηελ ηαρεία 

έγθξηζε ηνπ ελ ιφγσ δηνξζσηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ· 

3.  ζεσξεί φηη ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί έλα πην βηψζηκν λνκηθφ θαη δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ζην κέιινλ ε θηλεηνπνίεζε αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο 

εληφο ηεο Έλσζεο, φηαλ ην επηβάιινπλ νη ζπλζήθεο· ζεκεηψλεη φηη ε ελ ιφγσ 

ρξεκαηνδφηεζε έθηαθηεο αλάγθεο, ε νπνία πξννξίδεηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε θξίζεσλ 

θαη απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ, ζα πξέπεη εμ νξηζκνχ λα θαιχπηεηαη απφ εηδηθά κέζα 

θαη λα ππνινγίδεηαη εθηφο ησλ αλψηαησλ νξίσλ ηνπ ΠΓΠ· 

4. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε δέζκεπζε ηεο Δπηηξνπήο λα κελ αλαθαηεπζχλεη 

πηζηψζεηο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ εμσηεξηθή αλζξσπηζηηθή βνήζεηα· ζεκεηψλεη 

φηη ε Δπηηξνπή πξνηείλεη λα ρξεκαηνδνηεζεί ε πξψηε δφζε ζην πιαίζην απηνχ ηνπ λένπ 

κέζνπ κε αλαθαηαλνκή πηζηψζεσλ απφ ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη 

Έληαμεο (ΣΑΜΔ), νη νπνίεο ήδε πξννξίδνληαλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαηαλνκήο 

βαξψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνζθπγηθνχ δεηήκαηνο· 

πηζηεχεη φηη ην ζπλνιηθφ πνζφ δελ κπνξεί λα θαιπθζεί κέζσ αλαθαηαλνκψλ ρσξίο λα 

επεξεαζηεί ε πινπνίεζε ηνπ ΣΑΜΔ, ην νπνίν είλαη βέβαην φηη ζα αληηκεησπίζεη πίεζε 

θαηά ην ηξέρνλ έηνο θαη κπνξεί λα ρξεηαζηεί πεξαηηέξσ ελίζρπζε ζε πεξίπησζε πνπ ην 

πξφγξακκα κεηεγθαηάζηαζεο πινπνηεζεί κε ηνλ πξνβιεπφκελν ξπζκφ· ζεσξεί, σο εθ 

ηνχηνπ, φηη απηφ ην πνζφ ησλ 100 εθαηνκκπξίσλ EUR απνηειεί εκπξνζζνβαξή 

θαηαβνιή πηζηψζεσλ ε νπνία ζα πξέπεη λα αληηζηαζκηζηεί ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην· 

ζεκεηψλεη φηη δελ ππάξρεη θαλέλα πεξηζψξην ζην πιαίζην ηνπ ηνκέα 3 θαη φηη ν 

κεραληζκφο επειημίαο έρεη ήδε ρξεζηκνπνηεζεί ζην ζχλνιφ ηνπ γηα ην 2016· 

ππνζηεξίδεη, σο εθ ηνχηνπ, ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ πεξηζσξίνπ γηα απξφβιεπηεο αλάγθεο 

γηα ην ππφινηπν πνζφ γηα ην ηξέρνλ έηνο, κφιηο απηφ θαηαζηεί αλαγθαίν, θαη θαιεί ηελ 

Δπηηξνπή λα ππνβάιεη ζρεηηθή πξφηαζε· πξνβιέπεη φηη ζα είλαη αλαπφθεπθηε ε πξνο ηα 

άλσ αλαζεψξεζε ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ηνπ ΠΓΠ γηα ηνλ ηνκέα 3, πξνθεηκέλνπ λα 

θαιπθζνχλ φιεο νη αλάγθεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξνζθπγηθή θαη κεηαλαζηεπηηθή 

θξίζε· 

5. εγθξίλεη ηελ πξνηεηλφκελε αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κέληξνπ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ζηνπο θφιπνπο ηεο Δπξσπφι, ιακβάλνληαο ππφςε 

ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε αζθαιείαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε· επηζεκαίλεη φηη ε 

αχμεζε απηή πξνζηίζεηαη ζηελ αχμεζε πνπ είρε ήδε ζπκθσλεζεί ζην πιαίζην ηεο 

πξφζθαηεο αλαζεψξεζεο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Δπξσπφι· 

6. πξνηξέπεη ηελ Δπηηξνπή λα εμαηξέζεη απφ ηνλ ζηφρν κείσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαηά 5% 

φινπο ηνπο νξγαληζκνχο πνπ αζρνινχληαη, θαηά ηελ επξχηεξε έλλνηα, κε ηε 
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κεηαλάζηεπζε θαη ηελ αζθάιεηα, θαζφηη αληηκεησπίδνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο πξφβιεκα 

ππνζηειέρσζεο, δεδνκέλεο ηεο ξαγδαίαο αχμεζεο ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο θαη ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο θαηά ηα ηειεπηαία δχν έηε· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εμαζθαιίζεη ηελ 

ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ ΓΔΤ φζνλ αθνξά ηνλ θφξην εξγαζίαο θαη ηα 

θαζήθνληά ηνπο· 

7. επηβεβαηψλεη ηελ πξνζπκία ηνπ λα εγθξίλεη ην ζρέδην δηνξζσηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

αξηζ. 1/2016, φπσο απηφ ππνβιήζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή, ιφγσ ηνπ επείγνληνο 

ραξαθηήξα ηεο θαηάζηαζεο· 

8. εγθξίλεη ηε ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ επί ηνπ ζρεδίνπ δηνξζσηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

αξηζ. 1/2016· 

9. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ νξηζηηθή έθδνζε ηνπ δηνξζσηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ αξηζ. 1/2016 θαη λα κεξηκλήζεη γηα ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Επίζημη 

Εθημερίδα ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης· 

10. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην πκβνχιην, ζηελ 

Δπηηξνπή, ζην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη ζηα εζληθά θνηλνβνχιηα. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΛΔΤΘΔΡΙΧΝ, 
ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ ΚΑΙ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ  

IPOL-COM-LIBE D (2016)14174 

 

Κχξην Jean Arthuis 

Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Πξνυπνινγηζκψλ 

ASP 09G205 

 

 

Θέμα:  Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2016  
 

 

Κχξηε πξφεδξε, 

 

Ζ επηηξνπή LIBE ραηξεηίδεη ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία δεκηνπξγείηαη γξακκή 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο πνπ ζα ρξεκαηνδνηεί ηαρχηεξε θαη πην ζηνρεπκέλε ζηήξημε 

έθηαθηεο αλάγθεο εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηελ επέθηαζε ηνπ θάζκαηνο ησλ ήδε 

δηαζέζηκσλ κέρξη ζήκεξα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε 

θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο εληφο ηεο Έλσζεο.  

 

Χζηφζν, ε επηηξνπή LIBE δελ έρεη πεηζηεί απφ ηε ιχζε πνπ πξνηείλεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

λα ζπζηαζεί δειαδή ν λένο κεραληζκφο έθηαθηεο αλάγθεο γηα αλζξσπηζηηθή βνήζεηα 

επεηγφλησο ζχκθσλα κε ην άξζξν 122 παξάγξαθνο 1 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ) σο λνκηθή βάζε. Όηαλ δεκηνπξγείηαη έλα λέν ηακείν γηα ηελ 

παξνρή αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο εληφο ηεο Έλσζεο, είλαη εληειψο άηνπν λα απνθιείεηαη απφ 

ηε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία ν έλαο απφ ηνπο δχν λνκνζέηεο. 

 

Ζ επηηξνπή LIBE εθθξάδεη ηε δπζαξέζθεηά ηεο γηα ην γεγνλφο φηη ε επείγνπζα αλάγθε 

απνηειεί ζπλέπεηα ηεο έιιεηςεο ζπλεθηηθήο ζηξαηεγηθήο θαη νξάκαηνο γηα ηελ εμεχξεζε 

ιχζεο ζηε κεηαλαζηεπηηθή θξίζε ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη επηκέλεη φηη ε ΔΔ δελ ζα πξέπεη 

λα θαηαθεχγεη ζπζηεκαηηθά ζε δηαδηθαζίεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ φπσο ν κεραληζκφο 

επειημίαο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο Έλσζεο. Παξφια απηά, 

ε επηηξνπή LIBE ραηξεηίδεη ην γεγνλφο φηη ην λέν κέζν ζα επηηξέςεη ζηελ Έλσζε λα 

ελεξγήζεη κε πλεχκα αιιειεγγχεο θαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο βαζηθέο αλάγθεο ησλ πιεζπζκψλ 

πνπ έρνπλ πιεγεί απφ θαηαζηξνθέο εληφο ηεο Έλσζεο. Ζ θαηάζηαζε ησλ κεηαλαζηψλ θαη 

αηηνχλησλ άζπιν επηδεηλψλεηαη, πξάγκαηη, φιν θαη πεξηζζφηεξν, ηδίσο ζηελ Διιάδα φπνπ ε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε είλαη πνιχ δχζθνιε, θαη απαηηεί θνηλή πξσηνβνπιία ζε επξσπατθφ 

επίπεδν. Ζ επηηξνπή LΗΒΔ αλακέλεη φηη ην λέν κέζν ζα ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ νηθνλνκηθφ 

αληίθηππν ζηα πιεγέληα θξάηε κέιε πνπ αληηκεησπίδνπλ ή ζα αληηκεησπίζνπλ θαηαζηάζεηο 

έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηαλαζηεπηηθή θξίζε, ηδηαίηεξα εθείλα πνπ 

γεηηληάδνπλ κε ηελ Διιάδα. 

 

Σνλίδνληαο φηη ην Κνηλνβνχιην έρεη πάληνηε ελεξγήζεη επνηθνδνκεηηθά θαη ηαρέσο πξνο 

ζηήξημε φισλ ησλ πξσηνβνπιηψλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνζθπγηθή θξίζε, ε επηηξνπή LIBE δεηεί 

λα ηεξείηαη πιήξσο ελήκεξε κέζσ ησλ πθηζηακέλσλ δεκνζηνλνκηθψλ δηαδηθαζηψλ ζρεηηθά 

κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηνπ λένπ απηνχ κέζνπ ζε ζχγθξηζε 

κε άιια ήδε ππάξρνληα κέζα θαη ζρεηηθά κε ηα θαηάιιεια κέηξα πνπ ιακβάλεη ε 
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Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα λα εμαζθαιίζεη φηη νη ελέξγεηεο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη δπλάκεη 

απηνχ ηνπ λένπ ρξεκαηνδνηηθνχ κέζνπ ζα πινπνηνχληαη νξζά κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο ΔΔ απφ ηελ απάηε, ηε δηαθζνξά θαη θάζε άιιε παξάλνκε 

δξαζηεξηφηεηα.  

 

Πέξαλ απηψλ, ε επηηξνπή LIBE ζα επηζπκνχζε ην παξφλ ΓΠ λα πεξηέρεη πνζνηηθψο 

πξνζδηνξίζηκεο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηνλ κέζν πξνυπνινγηζκφ αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο 

αλά πξφζθπγα/κεηαλάζηε πνπ ιακβάλεη βνήζεηα. Οη πιεξνθνξίεο απηέο ρξεηάδνληαη γηα ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο πνπ είλαη δπλαηφλ 

λα επηηεπρζεί κε απηφ ην ΓΠ αιιά θαη γηα ηελ άζθεζε ησλ λφκηκσλ θαζεθφλησλ καο 

νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ· Λακβάλνληαο ππφςε φηη 55 000 πεξίπνπ πξφζθπγεο είλαη 

εγθισβηζκέλνη ζηελ Διιάδα ηε ζηηγκή πνπ ζπληάζζεηαη ε παξνχζα επηζηνιή, απηφ ην ΓΠ 

αληηζηνηρεί θαηά κέζν φξν ζε 1 818 EUR αλά πξφζθπγα. Θα εθηηκνχζακε ηδηαηηέξσο λα καο 

δηεπθξηλίζεη πεξαηηέξσ ε Δπηηξνπή πνχ αθξηβψο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηά ηα ρξήκαηα.   

 

Ζ επηηξνπή LIBE δεηεί επίζεο λα ελεκεξσζεί πιήξσο γηα ηηο δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο 

πνπ ε Δπηηξνπή ζθνπεχεη λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη γηα ηνλ αξκφδην πνπ δηελεξγεί ηελ εθηίκεζε 

αληηθηχπνπ γηα ην λέν απηφ ρξεκαηνδνηηθφ κέζν. Ο Δπίηξνπνο Υξήζηνο ηπιηαλίδεο δήισζε 

φηη ε βνήζεηα έθηαθηεο αλάγθεο ζα παξέρεηαη κφλν κέζσ ησλ εηαίξσλ ηεο Δπηηξνπήο ζηνλ 

ηνκέα ηεο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο επί ηφπνπ. Γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο, ε επηηξνπή LIBE δεηεί 

πιήξε θαηάινγν ησλ ελ ιφγσ εηαίξσλ θαη ιεπηνκεξέζηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο.  

 

Με δπζαξέζθεηα δηαπηζηψλνπκε φηη απηφ ην ΓΠ δελ πεξηέρεη λέεο πηζηψζεηο. Αλεζπρνχκε 

γηα ην γεγνλφο φηη 100 εθαηνκκχξηα επξψ ζα κεηαθεξζνχλ απφ ην ΣΑΜΔ ζην λέν απηφ 

ηακείν έθηαθηεο αλάγθεο. Σν πνζφ απηφ αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζην 10% ηνπ ελφο 

δηζεθαηνκκπξίνπ επξψ πνπ πξννξίδεηαη γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε 160 000 κεηαλαζηψλ θαηά 

ηελ πεξίνδν 2015-2017. Μνινλφηη ην ζεκεξηλφ πνζνζηφ κεηεγθαηάζηαζεο είλαη πξάγκαηη 

πνιχ ρακειφηεξν απφ ην αλακελφκελν, ε Έλσζε ζα πξέπεη λα δηαηεξεί ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα 

εθπιεξψλεη ηηο λνκηθέο ηεο ππνρξεψζεηο αλά πάζα ζηηγκή, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά έλα ηφζν 

ζεκαληηθφ δήηεκα πνιηηηθήο φπσο ε κεηεγθαηάζηαζεο. Ζ επηηξνπή LIBE πηζηεχεη φηη ε 

ρξήζε απηή ησλ θνλδπιίσλ – πνπ πξννξίδνληαη γηα κεηεγθαηάζηαζε – γηα άιιν ζθνπφ πξέπεη 

λα απνηειέζεη κεκνλσκέλε εμαίξεζε. 

 

Χο εθ ηνχηνπ, ε επηηξνπή LIBE εθηηκά φηη ην εηδηθφ απηφ κέζν εμ νξηζκνχ ζα πξέπεη λα 

ππνινγηζηεί εθηφο ησλ αλψηαησλ νξίσλ ηνπ Πνιπεηνχο Γεκνζηνλνκηθνχ Πιαηζίνπ. 

εκεηψλνπκε φηη ε Δπηηξνπή πξφηεηλε λα ρξεκαηνδνηεζεί κφλν ε πξψηε δφζε ζην πιαίζην 

απηνχ ηνπ λένπ κέζνπ, κε αλαθαηαλνκή πηζηψζεσλ απφ ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο 

θαη Έληαμεο (ΣΑΜΔ). Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ην ΣΑΜΔ έρεη ήδε ζρεδφλ εμαληιεζεί θαη 

φηη, επνκέλσο, ε ελ ιφγσ κεηαθνξά είλαη αλεζπρεηηθή. Απηφ ην πνζφ ησλ 100 εθαηνκκπξίσλ 

επξψ σο εκπξνζζνβαξήο θαηαβνιή πηζηψζεσλ, θαηά ηελ άπνςή καο, ζα ρξεηαζηεί λα 

αληηζηαζκηζηεί ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην. Ζ επηηξνπή LIBE ζεκεηψλεη φηη ην πεξηζψξην πνπ 

απνκέλεη ζην πιαίζην ηνπ ηνκέα 3 θαη ηνπ κεραληζκνχ επειημίαο έρεη ήδε ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ην 2016. Θα πξνηείλακε ζπλεπψο λα αλεθνδηαζηεί ην ΣΑΜΔ κε θηλεηνπνίεζε ηνπ 

πεξηζσξίνπ γηα απξφβιεπηεο αλάγθεο θαη θαινχκε ηελ Δπηηξνπή λα ππνβάιεη ζρεηηθή 

πξφηαζε. Εεηνχκε επίζεο ε επηθείκελε ελδηάκεζε αλαζεψξεζε ηνπ ΠΓΠ λα αληηζηνηρεί ζηε 

δεκνζηνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο ηξέρνπζαο πξνζθπγηθήο θαη κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο, ε 

νπνία θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δελ είρε πξνβιεθζεί ην 2013 φηαλ δηελεξγνχληαλ νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ ΠΓΠ. 
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Ζ επηηξνπή LIBE ραηξεηίδεη ηελ πξφζιεςε 25 πξφζζεησλ ππαιιήισλ, 5 ζπκβαζηνχρσλ θαη 5 

απνζπαζκέλσλ εζληθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ ζηελ Δπξσπφι, κεηά ηηο επηζέζεηο ηνπ Παξηζηνχ 

ζηηο 13 Ννεκβξίνπ 2015 πνπ θαιχθζεθε απφ ηελ γξακκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ 

πξννξηδφηαλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ελεξγεηψλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο εζσηεξηθήο 

αζθάιεηαο ηεο ΔΔ. Σνχην αληηζηνηρεί ζηηο άκεζεο θαη κειινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

Οξγαληζκνχ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο κεηά ηηο επηζέζεηο ζην Παξίζη θαη ηηο 

Βξπμέιιεο. Οη απμαλφκελεο αηηήζεηο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ 

κέζσ ηεο Δπξσπφι, πξνθεηκέλνπ νη εζληθέο αξρέο λα κπνξέζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηελ ηξνκνθξαηηθή απεηιή πνπ είλαη ηδηαίηεξα αηζζεηή ζηελ Δπξψπε, ζα 

απμήζνπλ ην θφξην εξγαζίαο ηνπ Οξγαληζκνχ. Χζηφζν, είλαη επίζεο αλεζπρεηηθφ ην γεγνλφο 

φηη νη ζπλνιηθέο πηζηψζεηο πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ δελ 

απμήζεθαλ. 

 

Σέινο ε επηηξνπή LIBE ηνλίδεη φηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλάγθεο ηεο Δπξσπατθήο 

Τπεξεζίαο Τπνζηήξημεο γηα ην Άζπιν (EASO) γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

πξνζθπγηθήο θξίζεο είλαη πνιχ κεγάιεο ζεκαζίαο, θαη ππελζπκίδεη φηη νη πξφζζεηεο αλάγθεο 

ηεο ππεξεζίαο δελ έρνπλ αθφκε ιεθζεί πιήξσο ππφςε. Ζ επηηξνπή LIBE δεηεί, σο εθ 

ηνχηνπ, λα εληζρπζνχλ αλαιφγσο νη αλζξψπηλνη πφξνη ηεο EASO ζην επφκελν ΓΠ. 

 

Ζ επηηξνπή LIBE πξνηξέπεη ηελ Δπηηξνπή λα εμαηξέζεη απφ ηνλ ζηφρν κείσζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαηά 5% φινπο ηνπο νξγαληζκνχο πνπ αζρνινχληαη, θαηά ηελ επξχηεξε έλλνηα, 

κε ζέκαηα κεηαλάζηεπζεο θαη αζθάιεηαο, θαζφηη αληηκεησπίδνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο πξφβιεκα 

ππνζηειέρσζεο, δεδνκέλεο ηεο ξαγδαίαο αχμεζεο ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο θαη ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο θαηά ηα ηειεπηαία δχν έηε. 

 

 

 

 

 

Claude MORAES 
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