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ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

στην έκθεση 

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για άμεσα δημοσιονομικά μέτρα στο πλαίσιο 

του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση, σύμφωνα με το σημείο 12 

της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη 

συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 

(COM(2015)0486 – C8-0292/2015 – 2015/2253(BUD)) 

Επιτροπή Προϋπολογισμών 

Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial 

A8-0290/2015 

 

 

Εισάγεται η ακόλουθη επιστολή μετά το παράρτημα: 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 

Ο Πρόεδρος  
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Θέμα:  Γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 

αριθ. 7 στον γενικό προϋπολογισμό του 2015 και σχετικά με την πρόταση 

κινητοποίησης του μέσου ευελιξίας ως απάντηση στη μεταναστευτική κρίση 

(COM(2015) 485 και COM(2015) 486) 

 

 

Αξιότιμε κύριε Arthuis, 

 

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων χαιρετίζει το 

σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7 στον γενικό προϋπολογισμό του 2015 σχετικά 

με τη «διαχείριση της προσφυγικής κρίσης: άμεσα δημοσιονομικά μέτρα στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση» (COM(2015) 485) και την 

πρόταση απόφασης σχετικά με «τη κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για άμεσα 

δημοσιονομικά μέτρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη 

Μετανάστευση» (COM(2015) 486). 

 

Οι προτάσεις αυτές προβλέπουν την ενίσχυση της έκτακτης βοήθειας που παρέχεται στο 

πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) κατά 80 εκατομμύρια 

ευρώ και της βοήθειας που παρέχεται στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 

(ΤΕΑ) κατά 20 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον οι προτάσεις προβλέπουν τη δημιουργία 120 

πρόσθετων θέσεων εργασίας προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητα τριών οργανισμών: 60 

θέσεις εργασίας για τον Frontex, 30 για την ΕΥΥΑ και 30 για την Europol για το 2015. 

Προβλέπεται επίσης περαιτέρω ενίσχυση για ορισμένα εξωτερικά μέτρα (πρόσθετη 

χρηματοδότηση σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας 

και πρόσθετες πιστώσεις πληρωμών για την ανθρωπιστική βοήθεια)· 

 

Η επιτροπή επιδοκιμάζει την περαιτέρω ενίσχυση της έκτακτης χρηματοδότησης των ταμείων 

ΤΑΜΕ και ΤΕΑ από τον τρέχοντα προϋπολογισμό του 2015 προκειμένου να 

χρηματοδοτηθούν οι αιτήσεις που λήφθηκαν από διάφορα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη στα 

οποία καταφθάνει σήμερα μεγάλος αριθμός μεταναστών θα πρέπει πράγματι να μπορούν να 

επωφελούνται από τη βοήθεια αυτή ως έκφραση αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών της 

ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 80 ΣΛΕΕ. 

   

Η επιτροπή επικροτεί επίσης την προβλεπόμενη αύξηση του προσωπικού του Frontex, της 

ΕΥΥΑ και της Europol. Εδώ και πολύ καιρό εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την 

υποστελέχωση των οργανισμών που καλούνται συνεχώς να αναλάβουν πρόσθετα καθήκοντα. 

Ωστόσο, όσον αφορά την ΕΥΥΑ, η επιτροπή πιστεύει ότι ο οργανισμός θα πρέπει να 

στελεχωθεί με ακόμη περισσότερο προσωπικό από αυτό που προτείνει τώρα η Επιτροπή. Η 

ΕΥΥΑ καλείται να αναλάβει κεντρικό ρόλο κατά την εφαρμογή του Κοινού Ευρωπαϊκού 

Συστήματος Ασύλου. Οι πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις έχουν αποδείξει σαφώς ότι εν 

προκειμένω υπολείπονται να γίνουν ακόμη πολλά. 

Η επιτροπή συμφωνεί ότι οι προτάσεις της Επιτροπής θα πρέπει να εξεταστούν επειγόντως 

προκειμένου η χρηματοδότηση και το επιπλέον προσωπικό να καταστούν διαθέσιμα ήδη 

εντός του 2015. Ταυτόχρονα η επιτροπή προτρέπει την Επιτροπή να αρχίζει να ετοιμάζεται 

για μια αναθεώρηση των σχετικών νομικών διατάξεων, ιδίως του ΤΑΜΕ, καθώς και του 

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020. 

 

Με εξαιρετική εκτίμηση,  
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Claude MORAES 

 

(Αφορά όλες τις γλώσσες.) 


