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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 

Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 

πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. λαμβάνει γνώση του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2018 (ΣΠ 2018)· εκφράζει τη 

δυσαρέσκειά του για τη μείωση τόσο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (ΠΑΥ) 

όσο και των πιστώσεων πληρωμών (ΠΠ) στο κεφάλαιο ΙΙΙ σε σύγκριση με το 2017· 

υπογραμμίζει ότι οι μειώσεις αυτές δεν μπορούν να αιτιολογηθούν από τυχόν 

καθυστερήσεις στην εκτέλεση συμφωνηθέντων μέτρων· εκφράζει την ικανοποίησή του 

για τη συμπληρωματική χρηματοδότηση του τομέα ΙΙΙ με πρόσθετο ποσό ύψους 817,1 

εκατομμυρίων EUR πάνω από το ανώτατο όριό του με τη χρήση του μηχανισμού 

ευελιξίας· επισημαίνει ότι το προτεινόμενο επίπεδο δαπανών δεν θα επαρκέσει για την 

κάλυψη των αναγκών της Ένωσης στους τομείς της μετανάστευσης και της ασφάλειας 

αντίστοιχα·  

2. θεωρεί ότι η μεγάλη μείωση του προϋπολογισμού (49,7 % σε ΠΠ) για το Ταμείο 

Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) υποβαθμίζει τη σημασία και τον 

επείγοντα χαρακτήρα των στόχων πολιτικής του Ταμείου· αμφισβητεί τους ισχυρισμούς 

της Επιτροπής στο ΣΠ του 2018 που δικαιολογούν την προτεινόμενη μείωση στη 

χρηματοδότηση του AMIF· χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να ενισχύσει 

δραστηριότητες πρώτης γραμμής, μεταξύ άλλων με την αύξηση των κονδυλίων του 

προϋπολογισμού για τη βελτίωση της συνεργασίας με τρίτες χώρες στο θέμα της 

επιστροφής/επανεισδοχής· εκφράζει την ανησυχία του για το ενδεχόμενο να έχουν 

υποτιμηθεί από την Επιτροπή οι ανάγκες για την υποδοχή, συνδρομή και ένταξη των 

αιτούντων άσυλο· τονίζει ότι η ασφάλεια για όσους ζητούν προστασία στην Ένωση δεν 

θα πρέπει να επηρεάζεται αρνητικά από τις περικοπές του προϋπολογισμού· 

3. θεωρεί ότι, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού 

του Δουβλίνου1, θα πρέπει να συνεχίσουν να πραγματοποιούνται μετεγκαταστάσεις 

πέραν του Σεπτεμβρίου 2017 και κρίνει ότι, υπό το φως της δίκαιης κατανομής 

ευθυνών και της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, αυτό είναι επιβεβλημένο· 

4. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει διορθωτική επιστολή μόλις εγκριθούν οι νομικές 

βάσεις που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση, ιδίως η 

μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου, το σύστημα εισόδου-εξόδου, το 

Σύστημα πληροφοριών και άδειας ταξιδίου της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις δημοσιονομικές 

επιπτώσεις τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί κατάλληλη και ταχεία χρηματοδότηση 

για μια αποτελεσματική ευρωπαϊκή πολιτική για το άσυλο και τη μετανάστευση· 

5. υπενθυμίζει ότι η δίκαιη και διαφανής κατανομή της χρηματοδότησης μεταξύ των 

διαφόρων στόχων του AMIF αποτέλεσε προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

                                                 
1  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 

2013, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι 

υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο 

τρίτης χώρας ή από απάτριδα (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 31). 
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στις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στην ίδρυση του εν λόγω ταμείου· καλεί, 

συνεπώς, την Επιτροπή να αυξήσει τον αριθμό των γραμμών του προϋπολογισμού στο 

πλαίσιο του AMIF προκειμένου να διασφαλίσει μεγαλύτερη σαφήνεια και διαφάνεια 

στον τρόπο κατανομής και δαπάνης των πόρων που διατίθενται στους διάφορους 

στόχους και, ως εκ τούτου, στις συγκεκριμένες γραμμές του προϋπολογισμού· ζητεί, 

ιδίως, από την Επιτροπή, να διαχωρίσει τις δαπάνες για την ενίσχυση δίκαιων 

στρατηγικών επαναπατρισμού από τις δαπάνες για τη νόμιμη μετανάστευση και την 

προώθηση της αποτελεσματικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών σε όλα τα μελλοντικά 

σχέδια προϋπολογισμού, όπως προτείνεται στις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής 

Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων για τους 

προϋπολογισμούς του 2015 και του 2016· 

6. επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να διατεθεί στοχευμένη χρηματοδότηση για την 

αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης· 

τονίζει, για τον σκοπό αυτό, ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να 

χρηματοδοτεί μέτρα τόσο στις χώρες προέλευσης των μεταναστών όσο και στις χώρες 

υποδοχής των προσφύγων, ενδεικτικά, μέτρα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και 

της ανεργίας, την παροχή εκπαιδευτικών και οικονομικών ευκαιριών, καθώς και για την 

καταπολέμηση της αστάθειας, των συγκρούσεων και της κλιματικής αλλαγής· 

7. τονίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των 

πολιτών σώζοντας τις ζωές μεταναστών και αιτούντων άσυλο στα εξωτερικά σύνορα, 

καθώς και ως προς τη διασφάλιση, την προαγωγή και την εφαρμογή των δικαιωμάτων 

τους· ζητεί να παρασχεθεί μεγαλύτερη χρηματοδοτική στήριξη για την ενίσχυση των 

δράσεων της κοινωνίας των πολιτών· 

8. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη σημαντική μείωση του προϋπολογισμού του 

Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) (35,6 % σε ΠΠ)· τονίζει ότι, με γνώμονα τη 

συνεχιζόμενη απειλή για την ασφάλεια στην Ένωση, η χρηματοδότηση από το ΤΕΑ θα 

πρέπει να είναι επαρκής για να βοηθά τα κράτη μέλη να αντιμετωπίζουν τις απειλές για 

την εσωτερική ασφάλεια, ιδίως το διασυνοριακό οργανωμένο και σοβαρό έγκλημα, την 

τρομοκρατία και το ηλεκτρονικό έγκλημα· υπογραμμίζει ότι πρέπει να 

χρηματοδοτούνται επαρκώς οι προσπάθειες για τη βελτίωση της ανταλλαγής 

πληροφοριών και την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος·  

9. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη χρηματοδότηση μηχανισμών παροχής βοήθειας 

έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο του AMIF (EMAS) και παροχής ανθρωπιστικής 

στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης (ESI) με ποσά 50 εκατομμυρίων EUR 

και 200 εκατομμυρίων EUR αντίστοιχα·  

10. σημειώνει τις αυξήσεις που προτείνονται στο ΣΠ 2018 για τις δαπάνες και τα 

οργανογράμματα όλων των οργανισμών στον τομέα της δικαιοσύνης και των 

εσωτερικών υποθέσεων οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως έχοντες «νέα καθήκοντα»· 

θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό το γεγονός ότι οι προτεινόμενες αυξήσεις είναι χαμηλότερες 

από αυτές που ζητεί η πλειονότητα των οργανισμών· τονίζει τη σημασία που έχει η 

αύξηση του προσωπικού για τον eu-LISA, τη Eurojust, τη CEPOL και την Ευρωπόλ· 

ζητεί αυξήσεις στον προϋπολογισμό της Eurojust λόγω των αυξημένων απαιτήσεων για 

δικαστική συνεργασία στην Ένωση, ιδίως υπό το φως της ίδρυσης Ευρωπαϊκής 

Εισαγγελίας· ζητεί επιπλέον την παροχή πρόσθετων χρηματοδοτικών πόρων στην 
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Ευρωπόλ, χωρίς να υπάρξει αντίκτυπος στα κονδύλια του προϋπολογισμού των άλλων 

οργανισμών στον τομέα της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων, λόγω του 

αυξημένου φόρτου εργασίας τους· υπογραμμίζει ότι οι πρόσθετοι χρηματοδοτικοί 

πόροι για την Ευρωπόλ και τη Eurojust θα πρέπει να επενδυθούν στη χρηματοδότηση 

κοινών ομάδων έρευνας· επικροτεί την αύξηση του προϋπολογισμού για τον Ευρωπαίο 

Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, ενόψει της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για 

την Προστασία Δεδομένων1· ζητεί να διατεθούν πρόσθετοι ανθρώπινοι πόροι στην 

EASO προκειμένου να υποστηριχθεί η επέκταση της εντολής της ώστε να μετατραπεί 

σε αυτόνομο οργανισμό που θα είναι σε θέση να παρέχει την απαραίτητη επιχειρησιακή 

και τεχνική συνδρομή στα κράτη μέλη· ζητεί να διατεθούν συμπληρωματικοί 

ανθρώπινοι πόροι στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· εκφράζει τη 

δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η εντολή του Οργανισμού Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων εξακολουθεί να περιορίζει τον ρόλο του στη στήριξη των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα πρέπει να 

είναι σε θέση να γνωμοδοτεί με δική του πρωτοβουλία επί νομοθετικών προτάσεων και 

ότι το πεδίο αρμοδιοτήτων του θα πρέπει να επεκταθεί σε όλους τους τομείς 

δικαιωμάτων που προστατεύονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, θεμάτων αστυνομικής 

και δικαστικής συνεργασίας· 

11. επισημαίνει ότι η πρόταση της Επιτροπής, για τρίτο κατά σειρά έτος, δεν αφήνει κανένα 

περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο για τον τίτλο III, γεγονός που αποδεικνύει το 

παρωχημένο μέγεθος του μικρότερου τίτλου του ΠΔΠ, όπως υποστηρίχθηκε από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της ενδιάμεσης διαδικασίας αναθεώρησης· 

12. σημειώνει ότι, αυτή την περίοδο, η Eurojust αντιμετωπίζει σημαντική αύξηση στο 

φόρτο εργασίας καθώς και ως προς την πολυπλοκότητα και τον αριθμό των υποθέσεων, 

ο οποίος σημείωσε αύξηση της τάξης του 100 % τα τελευταία πέντε έτη· θεωρεί, 

συνεπώς, λυπηρή τη μείωση της επιχειρησιακής χρηματοδότησης και του επιπέδου 

στελέχωσης της Eurojust· υπογραμμίζει ότι απαιτείται η κατάλληλη χρηματοδότηση 

της Eurojust προκειμένου να επιτελεί αποτελεσματικά τον καίριο ρόλο της στον τομέα 

της προώθησης της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις· ζητεί αύξηση των 

κονδυλίων που διατίθενται για τις κοινές ομάδες έρευνας εξαιτίας της σημαντικής 

αύξησης των διακρατικών ποινικών υποθέσεων, καθώς και απλούστευση και 

μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση των εν λόγω κονδυλίων· 

13. ζητεί αύξηση της χρηματοδότησης για την καταπολέμηση του φαινομένου της 

ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό εντός της Ένωσης· θεωρεί ότι 

για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να προαχθούν η ένταξη και η καταπολέμηση των 

διακρίσεων, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. 

                                                 
1  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 

2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1). 
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