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SUGESTII 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru bugete, 

competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 

fi adoptată: 

1. subliniază, având în vedere situația de urgență fără precedent în materie de migrație, că 

plafoanele actuale ale CFM 2014-2020 – în special cele de la rubrica 3 – s-au dovedit a fi 

insuficiente și nu reflectă adecvat consolidarea spațiului de libertate, securitate și justiție 

în temeiul Tratatului de la Lisabona, precum și sarcinile și provocările aferente tot mai 

importante, inclusiv abordarea fenomenului structural al migrației și a cerințelor de 

securitate; reamintește că Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) este deja 

practic epuizat; reamintește că s-a recurs deja foarte mult la mecanismele de flexibilitate 

disponibile în CFM, limitând drastic flexibilitatea financiară disponibilă în cursul 

următoarelor exerciții financiare; 

2. deși mecanismele de flexibilitate disponibile în CFM au fost deja utilizate pe scară largă, 

solicită ca statele membre cele mai afectate să poată beneficia pe deplin de acestea, în 

special de „clauza privind circumstanțele excepționale” inclusă în Pactul de stabilitate și 

de creștere; 

3. consideră că sunt necesare resurse financiare suplimentare semnificative la nivelul UE 

pentru a răspunde tuturor provocărilor migrației (salvare, interceptare, primire, 

înregistrare, control, cazare, transport, transfer, returnare și integrare) și a aborda 

provocările umanitare, atât în interiorul, cât și în afara UE, pentru a dezvolta și a pune în 

aplicare un veritabil sistem european comun de azil, a sprijini relocarea și transferul, a 

gestiona frontierele externe comune și a asigura securitatea internă a spațiului Schengen, 

precum și pentru a promova integrarea și a preveni discriminarea (în special a femeilor), 

rasismul și xenofobia; 

4. consideră că bugetul UE ar trebui să sprijine politicile care vizează integrarea, mai 

degrabă decât securitatea; solicită utilizarea deplină a instrumentelor și posibilităților 

existente în materie de securitate înainte de a decide cu privire la noi alocări, în special în 

ceea ce privește schimbul de informații între organismele de asigurare a securității și de 

aplicare a legii din statele membre; 

5. salută crearea unui instrument pentru acordarea asistenței umanitare în cadrul UE, în 

special pentru a face față fluxului masiv de migranți și refugiați; pune totuși în discuție 

alegerea articolului 122 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

ca temei juridic pentru crearea noului instrument, având în vedere că el nu prevede 

implicarea corespunzătoare a Parlamentului; este preocupat de intenția Comisiei de a 

finanța acest instrument prin intermediul rubricii 3 a CFM, în special prin FAMI, care este 

deja utilizat în mare măsură și este subfinanțat; solicită Comisiei să exploreze alte 

modalități de finanțare a acestui instrument din bugetul UE, pentru a nu afecta negativ 

activitățile și programele finanțate în cadrul FAMI; 

6. salută crearea unui nou capitol, la rubrica 3, privind furnizarea unui ajutor de urgență în 

cadrul Uniunii; consideră că revizuirea CFM trebuie să asigure finanțarea viitoare a 

acestui „sprijin” peste plafoane, garantând, în același timp, flexibilitatea indispensabilă 
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pentru a adapta alocarea mijloacelor în funcție de evoluțiile de pe teren și de modificarea 

priorităților politice; 

7. solicită ca FAMI să fie revizuit și să i se aloce mai multe resurse; subliniază că trebuie să 

se mărească în continuare bugetul și personalul agențiilor europene care se ocupă de 

presiunea migratorie, în special ale Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) și 

Frontex, astfel încât acestea să poată oferi un sprijin real statelor membre și să se 

garanteze îndeplinirea obiectivelor lor; consideră că ar trebui să se prevadă fonduri 

adecvate pentru operațiunile de căutare și salvare și subliniază că fondurile dedicate 

acestor operațiuni sunt incluse în mod eronat în Fondul pentru securitate internă (FSI); 

8. ia act de faptul că, recent, Comisia a încheiat un acord cu Turcia privind un instrument 

pentru refugiații din Turcia, în valoare de șase miliarde de euro; își exprimă îngrijorarea 

cu privire la instituirea unor instrumente financiare în afara bugetului UE, deoarece 

acestea amenință unicitatea sa și eludează procedura bugetară care impune implicarea și 

controlul Parlamentului; subliniază că Parlamentul nu a fost consultat în nicio etapă a 

procesului de adoptare; este preocupat de impactul pe care acest acord l-ar putea avea 

asupra bugetului 2017; subliniază faptul că acest fond și altele similare nu ar trebui să 

sprijine măsuri represive sau orice acțiune care ar putea încălca drepturile fundamentale; 

solicită Comisiei să monitorizeze îndeaproape utilizarea acestor fonduri și să raporteze în 

mod regulat Parlamentului; subliniază că sprijinul UE și al statelor membre pentru 

refugiați ar trebui să completeze și nu să înlocuiască asistența pentru dezvoltare obișnuită; 

9. consideră că nu există o legătură directă între migrație și terorism în Europa; solicită noi 

fonduri pentru a lupta împotriva radicalizării tinerilor în cadrul UE; consideră că acest 

lucru poate fi realizat prin promovarea integrării și combaterea discriminării, rasismului și 

xenofobiei; solicită să nu fie reduse fondurile destinate proiectelor care vizează crearea 

unui spațiu de libertate, securitate și justiție; 

10. consideră că FSI ar trebui să dispună de resurse financiare adecvate care să îi permită să 

își îndeplinească obiectivele, în special în domeniul cooperării eficace și al schimbului de 

informații între autoritățile de aplicare a legii din statele membre, evidențiind, în același 

timp, că toate acțiunile sale trebuie să respecte pe deplin Carta drepturilor fundamentale a 

UE; 

11. solicită alocarea unui buget mai substanțial programului „Drepturi, egalitate și cetățenie”, 

care urmărește să promoveze și să protejeze drepturile fundamentale și să combată 

rasismul, xenofobia și toate formele de discriminare, în special în contextul creșterii 

intoleranței în Europa; 

12. se așteaptă ca fluxurile migratorii să continue, din cauza instabilității politice neîntrerupte 

și a conflictelor din multe regiuni, precum și din cauza faptului că nu există mijloace 

legale de acces în UE nici pentru solicitanții de azil, nici pentru migranți; solicită să se 

realizeze o estimare actualizată a nevoilor bugetare, pentru a răspunde problemelor 

preconizate să apară până la sfârșitul CFM; solicită ca evaluarea CFM din 2017 să asigure 

o flexibilitate maximă a CFM pentru a adapta capacitatea sa de a reacționa la situații care 

nu au fost prevăzute în momentul adoptării lui; solicită o revizuire adecvată în sens 

ascendent a rubricilor 3 și 4 și ca Parlamentul să fie implicat în toate etapele procesului 

decizional, atât în ceea ce privește măsurile bugetare, cât și cele legislative. 
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