Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2014-2019

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

P8_TA(2018)0468
Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης: εκ νέου δέσμευση των
υπολοίπων ποσών ***I
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2018 στην πρόταση
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, όσον αφορά την εκ νέου δέσμευση των υπολοίπων ποσών που έχουν
δεσμευτεί προς στήριξη της εφαρμογής των αποφάσεων (ΕΕ) 2015/1523 και (ΕΕ)
2015/1601 του Συμβουλίου ή την κατανομή τους σε άλλες δράσεις στο πλαίσιο των
εθνικών προγραμμάτων (COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))1
(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή
(1) Σκοπός του παρόντος κανονισμού
είναι να καταστήσει δυνατή την εκ νέου
δέσμευση των υπολοίπων ποσών που
έχουν δεσμευτεί προς στήριξη της
εφαρμογής των αποφάσεων (ΕΕ)
2015/1523 και (ΕΕ) 2015/1601 του
Συμβουλίου που προβλέπεται από τον
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου8 ή την κατανομή τους σε
άλλες δράσεις στο πλαίσιο των εθνικών
προγραμμάτων σύμφωνα με τις
προτεραιότητες της Ένωσης και τις
ανάγκες των κρατών μελών στους τομείς
1

Τροπολογία
(1) Σκοπός του παρόντος κανονισμού
είναι να καταστήσει δυνατή την εκ νέου
δέσμευση των υπολοίπων ποσών που
έχουν δεσμευτεί προς στήριξη της
εφαρμογής των αποφάσεων (ΕΕ)
2015/1523 και (ΕΕ) 2015/1601 του
Συμβουλίου που προβλέπεται από τον
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου8 ή την κατανομή τους σε
άλλες δράσεις στο πλαίσιο των εθνικών
προγραμμάτων σύμφωνα με τις
προτεραιότητες της Ένωσης και τις
ανάγκες των κρατών μελών σε

Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή,
σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α80370/2018).

της μετανάστευσης και του ασύλου.

συγκεκριμένους τομείς της μετανάστευσης
και του ασύλου. Πρέπει επίσης να
διασφαλίζεται ότι η εν λόγω εκ νέου
δέσμευση ή κατανομή πραγματοποιείται
με διαφάνεια.

_____________

__________________

8. Κανονισμός

8. Κανονισμός

(ΕΕ) αριθ. 516/2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για
τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης, την
τροποποίηση της απόφασης 2008/381/ΕΚ
του Συμβουλίου και την κατάργηση των
αποφάσεων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αριθ.
573/2007/ΕΚ και αριθ. 575/2007/ΕΚ και
της απόφασης 2007/435/ΕΚ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ.
168).

(ΕΕ) αριθ. 516/2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για
τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης, την
τροποποίηση της απόφασης 2008/381/ΕΚ
του Συμβουλίου και την κατάργηση των
αποφάσεων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αριθ.
573/2007/ΕΚ και αριθ. 575/2007/ΕΚ και
της απόφασης 2007/435/ΕΚ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ.
168).

Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν
τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των
προαναφερόμενων ποσών για να
συνεχίσουν να πραγματοποιούν
μετεγκαταστάσεις, δεσμεύοντας εκ νέου τα
ποσά για την ίδια δράση στα εθνικά
προγράμματα. Επιπλέον, θα πρέπει να
είναι δυνατόν, εφόσον αιτιολογείται
δεόντως στην αναθεώρηση των εθνικών
προγραμμάτων των κρατών μελών, να
χρησιμοποιείται η εν λόγω
χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση
άλλων προκλήσεων στον τομέα της
μετανάστευσης και του ασύλου, σύμφωνα
με τον κανονισμό για το Ταμείο Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης κανονισμού.
Οι ανάγκες των κρατών μελών στους
τομείς αυτούς παραμένουν σημαντικές. Η
εκ νέου δέσμευση των ανωτέρω ποσών για
την ίδια δράση ή η μεταφορά τους σε
άλλες δράσεις στο πλαίσιο του εθνικού
προγράμματος θα πρέπει να είναι δυνατή

(4) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν
τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των
προαναφερόμενων ποσών για να
συνεχίσουν να πραγματοποιούν
μετεγκαταστάσεις, δεσμεύοντας εκ νέου τα
ποσά για την ίδια δράση στα εθνικά
προγράμματα. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη
μέλη θα πρέπει να δεσμεύσουν εκ νέου το
20 % των εν λόγω ποσών σε ενέργειες στο
πλαίσιο εθνικών προγραμμάτων, για
μετεγκατάσταση αιτούντων διεθνή
προστασία ή για μετεγκατάσταση
δικαιούχων διεθνούς προστασίας, ή για
επανεγκατάσταση και για άλλη ειδική
εισδοχή για ανθρωπιστικούς λόγους. Για
τα υπόλοιπα από αυτά τα ποσά, θα πρέπει
να είναι δυνατόν, εφόσον αιτιολογείται
δεόντως στην αναθεώρηση των εθνικών
προγραμμάτων των κρατών μελών, να
χρηματοδοτούνται οι ειδικές δράσεις που
προβλέπονται στα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ
στον τομέα της μετανάστευσης και του

μόνο μία φορά και με την έγκριση της
Επιτροπής.

ασύλου, σύμφωνα με τον κανονισμό για το
Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη
πτυχών του κοινού ευρωπαϊκού
συστήματος ασύλου, όσον αφορά
ειδικότερα την οικογενειακή επανένωση ή
την υποστήριξη της νόμιμης
μετανάστευσης προς τα κράτη μέλη και
την προώθηση της ουσιαστικής ένταξης
των υπηκόων τρίτων χωρών. Οι ανάγκες
των κρατών μελών στους εν λόγω τομείς
παραμένουν σημαντικές. Η εκ νέου
δέσμευση των ανωτέρω ποσών για την ίδια
δράση ή η μεταφορά τους σε άλλες
δράσεις στο πλαίσιο του εθνικού
προγράμματος θα πρέπει να είναι δυνατή
μόνο μία φορά και με την έγκριση της
Επιτροπής. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να
διασφαλίζουν ότι η κατανομή των πόρων
πραγματοποιείται με πλήρη σεβασμό των
αρχών που ορίζονται στον δημοσιονομικό
κανονισμό, ιδίως όσον αφορά την
αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια.

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Το πεδίο της ομάδας-στόχου των
ατόμων που είναι επιλέξιμα για
μετεγκατάσταση θα πρέπει να επεκταθεί
ώστε να παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία
στα κράτη μέλη κατά την πραγματοποίηση
μετεγκαταστάσεων.

(5) Το πεδίο της ομάδας-στόχου των
ατόμων που είναι επιλέξιμα για
μετεγκατάσταση καθώς και των χωρών
από τις οποίες γίνεται η μετεγκατάσταση
θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να παρέχεται
μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη κατά
την πραγματοποίηση μετεγκαταστάσεων.
Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη
μετεγκατάσταση ασυνόδευτων ανηλίκων,
άλλων ευπαθών αιτούντων και μελών
οικογενειών δικαιούχων διεθνούς
προστασίας.

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή
(7) Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να
διαθέτουν επαρκή χρόνο για να κάνουν
χρήση των ποσών που δεσμεύονται εκ
νέου για την ίδια δράση ή που
μεταφέρονται σε άλλες δράσεις πριν από
την αποδέσμευση των ποσών αυτών. Ως εκ
τούτου, όταν οι εν λόγω εκ νέου
δεσμεύσεις ή μεταφορές ποσών στο
πλαίσιο του εθνικού προγράμματος
εγκρίνονται από την Επιτροπή, τα οικεία
ποσά θα πρέπει να θεωρείται ότι έχουν
δεσμευθεί το έτος της αναθεώρησης του
εθνικού προγράμματος που εγκρίνει τη
σχετική εκ νέου δέσμευση ή μεταφορά.

Τροπολογία
(7) Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να
διαθέτουν επαρκή χρόνο για να κάνουν
χρήση των ποσών που δεσμεύονται εκ
νέου για την ίδια δράση ή που
μεταφέρονται σε άλλες ειδικές δράσεις
πριν από την αποδέσμευση των ποσών
αυτών. Ως εκ τούτου, όταν οι εν λόγω εκ
νέου δεσμεύσεις ή μεταφορές ποσών στο
πλαίσιο του εθνικού προγράμματος
εγκρίνονται από την Επιτροπή, τα οικεία
ποσά θα πρέπει να θεωρείται ότι έχουν
δεσμευθεί το έτος της αναθεώρησης του
εθνικού προγράμματος που εγκρίνει τη
σχετική εκ νέου δέσμευση ή μεταφορά.

Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
(7α) Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει
ετησίως έκθεση στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά
με την εφαρμογή των πόρων για τη
μεταφορά των αιτούντων διεθνή
προστασία και των δικαιούχων διεθνούς
προστασίας, ιδίως όσον αφορά τις
μεταφορές σε άλλες δράσεις στο πλαίσιο
του εθνικού προγράμματος και τις εκ
νέου αναλήψεις υποχρεώσεων.

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
(12α) Χωρίς τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 516/2014 πριν από το τέλος

του 2018, η σχετική χρηματοδότηση δεν
θα είναι πλέον διαθέσιμη για χρήση από
τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των εθνικών
προγραμμάτων που υποστηρίζονται από
το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης. Λόγω του επείγοντος
χαρακτήρα της τροποποίησης του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014, θα
πρέπει να προβλεφθεί εξαίρεση από την
προθεσμία των οκτώ εβδομάδων που
προβλέπεται στο άρθρο 4 του
πρωτοκόλλου αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο
των εθνικών κοινοβουλίων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο
προσαρτάται στη Συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
στη Συνθήκη για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής
Ενέργειας.

Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 516/2014
Άρθρο 18 – τίτλος
Ισχύον κείμενο

Τροπολογία
-1) Ο τίτλος αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο:

Πόροι για τη μεταφορά δικαιούχων
διεθνούς προστασίας

«Πόροι για τη μεταφορά αιτούντων διεθνή
προστασία ή δικαιούχων διεθνούς
προστασίας»

Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 516/2014
Άρθρο 18 – παράγραφος 1
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή
1)
Στην παράγραφο 1, η φράση
«δικαιούχο διεθνούς προστασίας»
αντικαθίσταται από τη φράση «αιτούντα
διεθνή προστασία ή δικαιούχο διεθνούς

Τροπολογία
διαγράφεται

προστασίας»·

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 516/2014
Άρθρο 18 – παράγραφος 1
Ισχύον κείμενο

Τροπολογία
1α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Με σκοπό την εφαρμογή της αρχής
της αλληλεγγύης και του επιμερισμού
ευθυνών και με βάση την εξέλιξη της
πολιτικής της Ένωσης στο πλαίσιο της
περιόδου υλοποίησης του Ταμείου, τα
κράτη μέλη εισπράττουν, εκτός από τη
χρηματοδότησή τους που υπολογίζεται
σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1
στοιχείο α), συμπληρωματικό ποσό
σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2
στοιχείο β) βάσει κατ’ αποκοπήν ποσού
6 000 EUR για κάθε δικαιούχο διεθνούς
προστασίας που μεταφέρεται από άλλο
κράτος μέλος.»·

«1. Με σκοπό την εφαρμογή της αρχής
της αλληλεγγύης και του επιμερισμού
ευθυνών και με βάση την εξέλιξη της
πολιτικής της Ένωσης στο πλαίσιο της
περιόδου υλοποίησης του Ταμείου, τα
κράτη μέλη εισπράττουν, εκτός από τη
χρηματοδότησή τους που υπολογίζεται
σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1
στοιχείο α), συμπληρωματικό ποσό
σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2
στοιχείο β) βάσει κατ’ αποκοπήν ποσού
10 000 EUR για κάθε αιτούντα διεθνή
προστασία και δικαιούχο διεθνούς
προστασίας που μεταφέρεται από άλλο
κράτος μέλος.»

Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 516/2014
Άρθρο 18 – παράγραφος 3
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.
Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1
του παρόντος άρθρου συμπληρωματικά
ποσά διατίθενται στα κράτη μέλη για
πρώτη φορά στις επιμέρους αποφάσεις
χρηματοδότησης που εγκρίνουν το εθνικό
τους πρόγραμμα σύμφωνα με τη
διαδικασία που ορίζει το άρθρο 14 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 και στη
συνέχεια σε απόφαση χρηματοδότησης η
οποία προσαρτάται στις αποφάσεις του
εθνικού προγράμματός τους. Εκ νέου

3.
Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1
του παρόντος άρθρου συμπληρωματικά
ποσά διατίθενται στα κράτη μέλη για
πρώτη φορά στις επιμέρους αποφάσεις
χρηματοδότησης που εγκρίνουν το εθνικό
τους πρόγραμμα σύμφωνα με τη
διαδικασία που ορίζει το άρθρο 14 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 και στη
συνέχεια σε απόφαση χρηματοδότησης η
οποία προσαρτάται στις αποφάσεις του
εθνικού προγράμματός τους. Εκ νέου

δεσμεύσεις των ποσών αυτών για την ίδια
ενέργεια στο πλαίσιο του εθνικού
προγράμματος ή μεταφορές τους σε άλλες
δράσεις στο πλαίσιο του εθνικού
προγράμματος είναι δυνατές εφόσον
αιτιολογείται δεόντως στην αναθεώρηση
του αντίστοιχου εθνικού προγράμματος.
Ένα ποσό μπορεί να δεσμευθεί εκ νέου ή
να μεταφερθεί μόνο μία φορά. Η Επιτροπή
εγκρίνει την εκ νέου δέσμευση ή τη
μεταφορά μέσω της αναθεώρησης του
εθνικού προγράμματος.

δεσμεύσεις των ποσών αυτών για την ίδια
ενέργεια στο πλαίσιο του εθνικού
προγράμματος ή μεταφορές τους σε άλλες
ειδικές δράσεις που προβλέπονται στα
κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος
κανονισμού στο πλαίσιο του εθνικού
προγράμματος είναι δυνατές εφόσον
αιτιολογείται δεόντως στην αναθεώρηση
του αντίστοιχου εθνικού προγράμματος.
Ένα ποσό μπορεί να δεσμευθεί εκ νέου ή
να μεταφερθεί μόνο μία φορά. Η Επιτροπή
εγκρίνει την εκ νέου δέσμευση ή τη
μεταφορά μέσω της αναθεώρησης του
εθνικού προγράμματος. Η χρηματοδότηση
κατανέμεται με διαφάνεια και
αποτελεσματικότητα σύμφωνα με τους
στόχους του εθνικού προγράμματος.
Όσον αφορά τα ποσά που απορρέουν από
τα προσωρινά μέτρα τα οποία
θεσπίστηκαν με τις αποφάσεις (ΕΕ)
2015/1523 και (ΕΕ) 2015/1601,
τουλάχιστον το 20 % των ποσών που
πρέπει να δεσμευτούν εκ νέου δεσμεύεται
εκ νέου για δράσεις στο πλαίσιο των
εθνικών προγραμμάτων
μετεγκατάστασης αιτούντων διεθνή
προστασία ή δικαιούχων διεθνούς
προστασίας ή για επανεγκατάσταση και
κάθε άλλη ειδική εισδοχή για
ανθρωπιστικούς λόγους.

Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 516/2014
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3α. Για τους σκοπούς του άρθρου 50
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
514/2014, όταν ποσά που προκύπτουν από
τα προσωρινά μέτρα που θεσπίστηκαν με
τις αποφάσεις (ΕΕ) 2015/1523 και (ΕΕ)
2015/1601 δεσμεύονται εκ νέου για την
ίδια δράση στο πλαίσιο του εθνικού
προγράμματος ή μεταφέρονται σε άλλες
δράσεις στο πλαίσιο του εθνικού
προγράμματος σύμφωνα με την

3α. Για τους σκοπούς του άρθρου 50
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
514/2014, όταν ποσά που προκύπτουν από
τα προσωρινά μέτρα που θεσπίστηκαν με
τις αποφάσεις (ΕΕ) 2015/1523 και (ΕΕ)
2015/1601 δεσμεύονται εκ νέου για την
ίδια δράση στο πλαίσιο του εθνικού
προγράμματος ή μεταφέρονται σε άλλες
ειδικές δράσεις στο πλαίσιο του εθνικού
προγράμματος σύμφωνα με την

παράγραφο 3, τα οικεία ποσά θεωρείται ότι
έχουν δεσμευθεί το έτος της αναθεώρησης
του εθνικού προγράμματος που εγκρίνει
την εν λόγω εκ νέου δέσμευση ή
μεταφορά.

παράγραφο 3, τα οικεία ποσά θεωρείται ότι
έχουν δεσμευθεί το έτος της αναθεώρησης
του εθνικού προγράμματος που εγκρίνει
την εν λόγω εκ νέου δέσμευση ή
μεταφορά.

Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 516/2014
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 γ (νέα)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
3γ. Η Επιτροπή υποβάλλει ετησίως
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή
του παρόντος άρθρου, ιδίως όσον αφορά
τις μεταφορές ποσών σε άλλες δράσεις
στο πλαίσιο εθνικών προγραμμάτων και
τις εκ νέου αναλήψεις υποχρεώσεων.

Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 516/2014
Άρθρο 18 – παράγραφος 4
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή
(4) Στην παράγραφο 4, η φράση
«δικαιούχων διεθνούς προστασίας»
αντικαθίσταται από τη φράση
«αιτούντων διεθνή προστασία ή
δικαιούχων διεθνούς προστασίας»

Τροπολογία
διαγράφεται

Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 516/2014
Άρθρο 18 – παράγραφος 4
Ισχύον κείμενο

Τροπολογία
4α) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται

από το ακόλουθο κείμενο:
4.
Για την αποτελεσματική υλοποίηση
των στόχων της αλληλεγγύης και του
επιμερισμού ευθυνών μεταξύ των κρατών
μελών κατά το άρθρο 80 ΣΛΕΕ και εντός
των ορίων των διαθέσιμων πόρων,
ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις
σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος
κανονισμού για την προσαρμογή, εάν
κριθεί απαραίτητο, των κατ’ αποκοπή
ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο
1 του παρόντος άρθρου, λαμβανομένων
ιδίως υπόψη των σημερινών δεικτών του
πληθωρισμού, των σχετικών εξελίξεων
στον τομέα της μεταφοράς δικαιούχων
διεθνούς προστασίας από ένα κράτος
μέλος σε άλλο καθώς και παραγόντων που
μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τη
χρήση του χρηματοδοτικού κινήτρου που
παρέχεται με το κατ’ αποκοπή ποσό.

«4. Για την αποτελεσματική υλοποίηση
των στόχων της αλληλεγγύης και του
επιμερισμού ευθυνών μεταξύ των κρατών
μελών κατά το άρθρο 80 ΣΛΕΕ και εντός
των ορίων των διαθέσιμων πόρων,
ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις
σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος
κανονισμού για την προσαρμογή, εάν
κριθεί απαραίτητο, των κατ’ αποκοπή
ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο
1 του παρόντος άρθρου, λαμβανομένων
ιδίως υπόψη των σημερινών δεικτών του
πληθωρισμού, των σχετικών εξελίξεων
στον τομέα της μεταφοράς αιτούντων
διεθνή προστασία και δικαιούχων
διεθνούς προστασίας από ένα κράτος
μέλος σε άλλο και επανεγκατάστασης και
κάθε άλλης ειδικής εισδοχής για
ανθρωπιστικούς λόγους, καθώς και
παραγόντων που μπορούν να αξιοποιήσουν
στο έπακρο τη χρήση του χρηματοδοτικού
κινήτρου που παρέχεται με το κατ’
αποκοπή ποσό.»

