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JAVASLATOK 

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint 

illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 

javaslatokat: 

1. hangsúlyozza, hogy a példa nélküli migrációs válság fényében a 2014 és 2020 közötti 

időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret (TPK) jelenlegi felső határai – különös 

tekintettel a 3. fejezetre – elégtelennek bizonyultak, és nem tükrözik megfelelően a 

szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség Lisszaboni Szerződés 

szerinti megerősödését és egyre bővülő feladatait és kihívásait, beleértve a migráció mint 

strukturális jelenség és a biztonsági követelmények kezelését; emlékeztet rá, hogy a 

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (AMIF) gyakorlatilag már kimerült; 

emlékeztet rá, hogy a TPK rendelkezésre álló rugalmassági mechanizmusait már számos 

alkalommal igénybe vették, drámai mértékben korlátozva az elkövetkező pénzügyi 

években lehetséges pénzügyi rugalmasságot; 

2. jóllehet a TPK rendelkezésre álló rugalmassági mechanizmusait már számos alkalommal 

igénybe vették, kéri, hogy a leginkább érintett tagállamok teljes mértékben 

részesülhessenek ezek előnyeiből, különös tekintettel a stabilitási és növekedési 

paktumban foglalt „kivételes körülményekre vonatkozó záradékra”; 

3. úgy véli, hogy uniós szinten lényeges további pénzügyi erőforrásokra van szükség a 

migrációval összefüggő valamennyi kihívás (mentés, feltartóztatás, fogadás, regisztráció, 

ellenőrzés, szállás, közlekedés, áthelyezés, visszatérés és integráció) kezelése, az Unión 

belüli és kívüli humanitárius kihívások kezelése, egy tényleges, új közös európai 

menekültügyi rendszer kidolgozása és végrehajtása, az áttelepítés és az áthelyezés 

támogatása, a közös külső határok kezelése, a schengeni térség belső biztonságának 

biztosítása, az integráció előmozdítása, valamint a (főként a nők ellen irányuló) 

diszkrimináció, a rasszizmus és az idegengyűlölet megelőzése érdekében; 

4. úgy véli, hogy az uniós költségvetésnek inkább az integrációra összpontosító politikákat 

kell támogatnia a biztonságra összpontosítók helyett; kéri a meglévő biztonsági eszközök 

és lehetőségek teljes mértékű kihasználását, mielőtt új előirányzatokról döntenének, 

különösen a tagállami biztonsági és bűnüldöző szervek közötti információcserét illetően; 

5. üdvözli az Unión belüli humanitárius segítségnyújtásra szolgáló eszköz létrehozását, 

különösen a migránsok és menekültek tömeges beáramlásának kezelése érdekében; 

megkérdőjelezi azonban az Európai Unió működéséről szóló szerződés 122. cikke (1) 

bekezdésének megválasztását az új eszköz létrehozásának jogalapjaként, tekintettel arra, 

hogy nem biztosították a Parlament megfelelő részvételét; aggodalmának ad hangot a 

Bizottság azon szándékával kapcsolatban, hogy az eszközt a TPK 3. fejezete alatt és 

konkrétan az AMIF-ból finanszírozza, amelyet már most is jelentős mértékben igénybe 

vesznek, és amely alulfinanszírozott; felhívja a Bizottságot, hogy keressen más módokat 

ezen eszköz uniós költségvetésből való finanszírozására, hogy az ne érintse hátrányosan a 

már az AMIF-ból finanszírozott intézkedéseket és programokat; 

6. üdvözli a 3. fejezet alatti új alcímet az Unión belüli vészhelyzeti támogatás nyújtásáról, 

úgy véli, hogy a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatának biztosítania kell azt, hogy e 
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„támogatás” jövőbeli finanszírozását a felső összeghatárokon felül is biztosítsák, 

ugyanakkor garantált legyen az a rugalmasság, amelyet a források elosztásának a helyszíni 

fejleményeknek és a politikai prioritások változásának megfelelő kiigazítása tesz 

szükségessé; 

7. kéri az AMIF felülvizsgálatát és további forrásokkal való ellátását; hangsúlyozza, hogy 

tovább kell növelni a migrációs nyomással foglalkozó európai ügynökségek költségvetését 

és személyzetét, különös tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalra 

(EASO) és a Frontexre, annak érdekében, hogy ténylegesen támogatni tudják a 

tagállamokat, és meg tudják valósítani célkitűzéseiket; úgy véli, hogy megfelelő 

támogatást kell nyújtani a kutatási és mentési műveletek számára, és rámutat, hogy a 

kutatásra és mentésre szolgáló pénzösszegek jelenleg tévesen a Belső Biztonsági Alap 

(IFS) részét képezik; 

8. megjegyzi, hogy a Bizottság a közelmúltban megállapodást írt alá Törökországgal a 

törökországi menekülteket támogató eszközről, amely hat milliárd euróval gazdálkodik; 

aggodalmát fejezi ki pénzügyi eszközök uniós költségvetésen kívüli létrehozása miatt, 

mivel azok veszélyeztetik a költségvetés egységességét, és megkerülik a parlamenti 

részvételnek és ellenőrzésnek alárendelt költségvetési eljárást; hangsúlyozza, hogy az 

elfogadás folyamatának egyik szakaszában sem konzultáltak a Parlamenttel; aggodalmát 

fejezi ki a megállapodás 2017-es költségvetésre gyakorolt lehetséges hatása miatt; 

hangsúlyozza, hogy ennek az alapnak – csakúgy mint más hasonló alapoknak – nem 

szabad támogatnia elnyomó intézkedéseket vagy bármely olyan fellépést, amely esetleg 

sértheti az alapvető jogokat; felszólítja a Bizottságot, hogy szorosan ellenőrizze ezen 

alapok felhasználását, és rendszeresen tegyen jelentést a Parlamentnek; hangsúlyozza, 

hogy az EU és a tagállamok által a menekülteknek nyújtott támogatást a rendes fejlesztési 

támogatáson felül, és nem helyette kell nyújtani; 

9. úgy véli, hogy nem áll fenn közvetlen kapcsolat a migráció és a terrorizmus között 

Európában; új pénzügyi források megteremtését kéri az Unión belül a fiatalok 

radikalizálódása elleni küzdelemhez; úgy véli, hogy e cél az integráció elősegítése és a 

diszkrimináció, rasszizmus és idegengyűlölet elleni küzdelem révén érhető el; kéri, hogy 

ne csökkentsék a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség 

megteremtését célzó projektek finanszírozását; 

10. úgy véli, hogy a Belső Biztonsági Alapot megfelelő pénzügyi forrásokkal kell ellátni 

annak érdekében, hogy elérhesse célkitűzéseit, különösen a tagállamok bűnüldöző 

hatóságai közötti hatékony együttműködés és információcsere terén, kiemelve 

ugyanakkor, hogy valamennyi tevékenységét az Alapjogi Charta teljes körű tiszteletben 

tartása mellett kell végeznie; 

11. kéri a Jogok, egyenlőség és polgárság program költségvetésének növelését az alapvető 

jogok előmozdítása és védelme, és a rasszizmus, az idegengyűlölet és a diszkrimináció 

minden formája elleni küzdelem érdekében, különösen az Európában tapasztalható egyre 

növekvő intolerancia tükrében; 

12. arra számít, hogy a migrációs hullám folytatódni fog, mivel számos régiót továbbra is 

politikai bizonytalanság és konfliktus jellemez, és hiányoznak az EU-ba jutás jogszerű 

lehetőségei mind a menedékkérők, mind a migránsok esetében; kéri, hogy készítsenek 

számára újabb becslést a többéves pénzügyi keret végéig várható kihívások 
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megválaszolásához szükséges költségvetési igényekről; kéri, hogy a többéves pénzügyi 

keret 2017. évi felülvizsgálatakor a lehető legnagyobb rugalmasságot biztosítsák annak 

érdekében, hogy a TPK kapacitását ki lehessen igazítani az előre nem látott helyzetek 

megválaszolása érdekében; kéri a 3. és a 4. fejezetek megfelelő, felfelé történő 

kiigazítását, és hogy vonják be a Parlamentet a döntéshozatal valamennyi szakaszába, 

mind a költségvetési, mind pedig a jogalkotási intézkedések esetében. 
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