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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. σημειώνει τη συνολική μείωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων του ΤΑΜ κατά 
15,4 % (ήτοι μείωση κατά 172 εκατομμύρια EUR) σε σύγκριση με το 2019· εκφράζει 
τη λύπη του για τη μείωση, σε σύγκριση με το 2019, των πιστώσεων ανάληψης 
υποχρεώσεων που προορίζονται για την ενίσχυση και την ανάπτυξη του ΚΕΣΑ και τη 
βελτίωση της κατανομής ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών (ήτοι μείωση 29,5 %)· 
αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων παραμένουν πολύ πάνω 
από το επίπεδο που καθορίστηκε στον προϋπολογισμό του 2018 και αντιλαμβάνεται ότι 
η μείωση συνδέεται, τουλάχιστον εν μέρει, με το γεγονός ότι η μεταρρύθμιση του 
κανονισμού του Δουβλίνου έχει παγώσει λόγω πολιτικής αδράνειας από την πλευρά του 
Συμβουλίου· υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να διασφαλιστούν υψηλά πρότυπα για 
το άσυλο στην Ένωση, καθώς και να εξασφαλιστούν επαρκής χρηματοδοτική 
ικανότητα για τη στήριξη της υποδοχής, της παροχής καταφυγίου και της ένταξης των 
αιτούντων άσυλο και των μεταναστών στα κράτη μέλη, αποτελεσματικές στρατηγικές 
επιστροφής, προγράμματα επανεγκατάστασης, αποτελεσματικότητα στην εξέταση των 
αιτήσεων ασύλου, εκτέλεση των αποφάσεων σχετικά με τις αιτήσεις ασύλου, όπως και 
να υπάρχει ανταπόκριση στις ανάγκες επείγουσας βοήθειας των κρατών μελών που 
φιλοξενούν μεγάλους αριθμούς αιτούντων άσυλο και/ή πρώτων αφίξεων· σημειώνει ότι 
ο προϋπολογισμός του ΤΑΜ δεν περιλαμβάνει αποθεματικά για τη χρηματοδότηση του 
αναθεωρημένου νομοθετήματος του Δουβλίνου και των νέων προγραμμάτων 
επανεγκατάστασης της Ένωσης σε περίπτωση έγκρισης του εν λόγω νομοθετήματος το 
2020· προτείνει να προβλεφθεί ένα ποσό στο αποθεματικό για προσωρινές ρυθμίσεις 
για την αποβίβαση στην Ένωση και τη μετεγκατάσταση ατόμων που διασώζονται στη 
Μεσόγειο· προτείνει, προκειμένου να αποδεσμευθούν χρηματοδοτικοί πόροι, το 
καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική και τα περιφερειακά προγράμματα 
ανάπτυξης και προστασίας για τη Βόρεια Αφρική που στηρίζουν κατά κύριο λόγο τις 
εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης, να χρηματοδοτούνται από τον τομέα IV του 
προϋπολογισμού της Ένωσης (Η Ευρώπη στον κόσμο) και όχι από το ΤΑΜ στο 
πλαίσιο του τομέα ΙΙΙ (Ασφάλεια και ιθαγένεια)· υπενθυμίζει την ανάγκη να 
εξασφαλίζεται συνοχή μεταξύ των δράσεων που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του 
τομέα ΙΙΙ και του τομέα IV·

2. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τον αριθμό των γραμμών του προϋπολογισμού στο 
πλαίσιο του ΤΑΜ για να διευκολύνει την ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά τον 
τρόπο κατανομής των χρηματοδοτικών πόρων του ταμείου αυτού στους διάφορους 
στόχους του· ζητεί, ειδικότερα, σαφή διαχωρισμό μεταξύ των δαπανών για την 
ενίσχυση δίκαιων στρατηγικών επιστροφής και των δαπανών για τη νόμιμη 
μετανάστευση και την προώθηση της αποτελεσματικής ένταξης των υπηκόων τρίτων 
χωρών·

3. υπενθυμίζει την ανάγκη να διατεθεί επαρκές ποσό πόρων από τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης για την ενίσχυση της εξωτερικής διάστασης της μετανάστευσης και τη 
διασφάλιση κατάλληλης προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης·
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4. επισημαίνει το χαμηλό ποσό που προβλέπεται στο Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 
(ΤΕΑ) για την παροχή βοήθειας έκτακτης ανάγκης (8,5 εκατομμύρια EUR)· ζητεί από 
την Επιτροπή να επαναξιολογήσει προσεκτικά και με πιο ρεαλιστικό τρόπο το εν λόγω 
ποσό, λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενες ανάγκες για βοήθεια των κρατών μελών σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο του ΤΕΑ, όπως η διαχείριση συμβάντων 
που σχετίζονται με την ασφάλεια· 

5. ζητεί αυξημένη χρηματοδότηση για το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες», 
δεδομένου του θεμελιώδους ρόλου που διαδραματίζει στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού 
«δήμου» και της αντίστοιχης ιδιότητας του πολίτη·

6. σημειώνει τις αυξήσεις των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων των οργανισμών ΔΕΥ, 
όπως η EASO (41,5 %), η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή (34,6 %), η 
CEPOL (14 %), το EMCDDA (7,7 %), ο FRA (5,4 %), η Eurojust (5,2 %) και η 
Ευρωπόλ (2,1 %), σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2019· χαιρετίζει τη συνολική 
αύξηση των κονδυλίων που διατίθενται μέσω του προγράμματος «Δικαιοσύνη»· 
θεωρεί, ωστόσο, λυπηρή τη μείωση των αναλήψεων υποχρεώσεων για τη διευκόλυνση 
και τη στήριξη της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις (ήτοι 
μείωση κατά 23,6 %)·

7. σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής 
αυξάνεται κατά 34,8 % (ήτοι κατά 108 εκατομμύρια EUR) το 2020 μετά την έγκριση 
της νέας εντολής της, αύξηση η οποία είναι μακράν η μεγαλύτερη μεταξύ όλων των 
οργανισμών ΔΕΥ· υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε, στο πλαίσιο της 
απαλλαγής για τον προϋπολογισμό του 2017, ότι τα κράτη μέλη υπερεκτίμησαν τις 
οικονομικές ανάγκες της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής το 2017· 
σημειώνει τον στόχο της παροχής περισσότερων ανθρώπινων πόρων στην Ευρωπαϊκή 
Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή (10 000 συνοριοφύλακες έως το 2027), καθώς και το 
γεγονός ότι ο αριθμός των θανάτων στη θάλασσα συνεχίζει να αυξάνεται λόγω της 
έλλειψης πόρων για δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης (SAR) στη Μεσόγειο· 
προτείνει η αύξηση αυτή σε πόρους να χρησιμοποιηθεί επίσης για τη διάσωση 
ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα· καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει επειγόντως ένα 
ταμείο για την υποστήριξη των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ισχυρή παρουσία SAR στη Μεσόγειο· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για 
τη σημαντική διαφορά μεταξύ των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που διατίθενται 
στην Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή (420 εκατομμύρια EUR) το 2020 
και του ποσού που χορηγείται στην EASO (133 εκατομμύρια EUR)· ζητεί να 
μετατραπεί η EASO σε πλήρως ανεπτυγμένο αποκεντρωμένο οργανισμό της Ένωσης 
με ιδιαίτερα ενισχυμένη εντολή και θεωρεί ότι θα πρέπει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός 
και η στελέχωση της EASO, ώστε να μπορεί η Υπηρεσία να εκτελεί ορθά τα καθήκοντα 
που της έχουν ανατεθεί· σημειώνει τη μείωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων 
του ΤΕΑ κατά 6,1% (ήτοι μείωση κατά 32,6 εκατομμύρια EUR) σε σύγκριση με το 
2019· υπενθυμίζει την ανάγκη παροχής στήριξης στον τομέα της αστυνομικής και 
δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις·

 8. εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων 
της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (70,5 %)· υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην έρευνα και τη δίωξη της απάτης που αφορά κονδύλια 
της Ένωσης, και την ανάγκη εξασφάλισης επαρκών οικονομικών πόρων ώστε να 
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καταστεί πλήρως λειτουργική πριν από τον Δεκέμβριο του 2020· ζητεί από την 
Επιτροπή να μελετήσει περαιτέρω τις οικονομικές ανάγκες για την επέκταση του ρόλου 
της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ώστε να συμπεριλάβει τη διασυνοριακή τρομοκρατία, 
σύμφωνα με την ανακοίνωσή της στις 12 Σεπτεμβρίου 2018·

9. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν ικανοποίησε τα δημοσιονομικά αιτήματα 
της Ευρωπόλ και της Eurojust και πρότεινε μείωση των κονδυλίων για το 2020 για την 
Ευρωπόλ κατά 33,5 εκατομμύρια EUR και για τη Eurojust κατά 3,7 εκατομμύρια EUR 
σε σύγκριση με τους δημοσιονομικούς τους στόχους· υπογραμμίζει ότι η εν λόγω 
μείωση μπορεί να έχει αντίκτυπο στις επιχειρησιακές δραστηριότητες και των δύο 
οργανισμών· σημειώνει ότι η στήριξη της Ευρωπόλ στις κοινές έρευνες σε όλη την 
Ένωση είναι ζωτικής σημασίας και διαδραματίζει καίριο ρόλο στην καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος· υποστηρίζει την εφαρμογή της στρατηγικής της Ευρωπόλ 
για το 2020+, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής υποστήριξης και των 
αναλυτικών ικανοτήτων της Ευρωπόλ προς όφελος των κρατών μελών, και προτείνει 
νέες επενδύσεις σε σημαντικούς τομείς του εγκλήματος, όπως η καταπολέμηση της 
διακίνησης ναρκωτικών και του οικονομικού εγκλήματος· σημειώνει ότι η μείωση των 
πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων του eu-LISA κατά 18,7 % (ήτοι μείωση κατά 55 
εκατομμύρια EUR) οφείλεται στην ολοκλήρωση της ανάπτυξης του συστήματος 
εισόδου/εξόδου· επαναλαμβάνει ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδοτική 
στήριξη, στελέχωση και εκπαίδευση του προσωπικού για τους οργανισμούς ΔΕΥ 
προκειμένου να φέρουν εις πέρας με αποτελεσματικότητα τα καθήκοντα που τους 
ανατίθενται σε πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και να καταπολεμούν τη σοβαρή 
διασυνοριακή εγκληματικότητα, σε πλήρη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα·

10. εκφράζει την ικανοποίησή του για το ποσό που διατίθεται στον Ευρωπαίο Επόπτη 
Προστασίας Δεδομένων (19 εκατομμύρια EUR)· σημειώνει ότι το ποσό αυτό 
χρησιμοποιείται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30 % για την παροχή γραμματειακής 
υποστήριξης στο ΕΣΠΔ· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστούν κατάλληλοι 
δημοσιονομικοί και ανθρώπινοι πόροι για τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων προκειμένου να εκτελεί τα πρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από την 
εφαρμογή του νέου ενωσιακού πλαισίου προστασίας των δεδομένων (ΓΚΠΔ) με πλήρη 
ανεξαρτησία· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι ο προϋπολογισμός που έχει διατεθεί είναι το 
ελάχιστο αναγκαίο.

11. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το σχέδιο προϋπολογισμού της 
Επιτροπής για τη CEPOL (χρηματοδοτικό κενό 1,5 εκατομμυρίων EUR) δεν της 
επιτρέπει να καλύπτει επαρκώς τη ζήτηση από τα κράτη μέλη όσον αφορά την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση για τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου στην Ένωση και 
τις γειτονικές της χώρες· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η CEPOL δεν λαμβάνει επαρκή 
χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων υπό το πρίσμα των νέων 
συστημάτων πληροφοριών, όπως το SIS II, και ότι δεν μπορεί να παρέχει κατάρτιση σε 
υπαλλήλους επιβολής του νόμου σε πεδία όπως η διαφθορά και η απάτη στον τομέα 
των ειδικών φόρων κατανάλωσης, ενώ από την αξιολόγηση των στρατηγικών αναγκών 
κατάρτισης της ΕΕ έχει προκύψει ότι η εν λόγω κατάρτιση είναι αναγκαία για την 
επιβολή του νόμου σε ενωσιακό επίπεδο· αντίθετα, λόγω δημοσιονομικών 
περιορισμών, χρειάστηκε να απορρίψει 54 έγκυρες και νόμιμες αιτήσεις κατάρτισης 
των κρατών μελών όσον αφορά τις επιτελικές ικανότητες στον τομέα επιβολής του 
νόμου, την παράνομη μετανάστευση, τα εγκλήματα μίσους και τη νομιμοποίηση 
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εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· υποστηρίζει ότι το αίτημα της CEPOL για 
πιστώσεις από τον προϋπολογισμό (12 εκατομμύρια EUR) για το 2020 είναι αναγκαίο 
προκειμένου να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση των κρατών μελών, ιδίως στον τομέα 
του κυβερνοεγκλήματος και της ψηφιοποίησης· επισημαίνει ότι η εμπιστοσύνη, τα 
δίκτυα και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου σε 
διασυνοριακό επίπεδο θα μπορούσαν να βελτιωθούν περαιτέρω με την προσθήκη μιας 
νέας συνιστώσας μηνιαίας διάρκειας στο τρέχον πρόγραμμα ανταλλαγών της ΕΑΑ και 
με την παροχή της δυνατότητας επισκέψεων μελέτης στην Ευρωπόλ και προγραμμάτων 
ανταλλαγών μεταξύ των υπαλλήλων επιχειρησιακών τμημάτων των κρατών μελών και 
του προσωπικού της Ευρωπόλ· κάτι τέτοιο θα απαιτούσε, ωστόσο, κατάλληλους 
πρόσθετους χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους πόρους για τη CEPOL·

12. σημειώνει την αυξανόμενη πρόσληψη «έκτακτων υπαλλήλων» σε σύγκριση με τους 
«συμβασιούχους υπαλλήλους» στους οργανισμούς της Ένωσης· θεωρεί ότι ο 
ευαίσθητος χαρακτήρας των πληροφοριών στις οποίες έχει πρόσβαση το προσωπικό 
των οργανισμών στον τομέα της ΔΕΥ επιτάσσει αυστηρή πολιτική εμπιστευτικότητας, 
ιδίως όσον αφορά την πρόσληψη και τη διαχείριση του προσωπικού·

13. ενθαρρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει τη στήριξη της ερευνητικής δημοσιογραφίας, 
συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής ερευνητικής δημοσιογραφίας, και της 
ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, μέσω ειδικών ταμείων, που συμβάλλει, μεταξύ 
άλλων, στην αποκάλυψη και την καταπολέμηση του εγκλήματος, καθώς και στην 
ευαισθητοποίηση των πολιτών της Ένωσης·

14. υπενθυμίζει ότι υποστηρίζει την καταπολέμηση πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις, 
της έμφυλης βίας, των εγκλημάτων μίσους, καθώς και τα προγράμματα για την πλήρη 
άσκηση των δικαιωμάτων, την ισότητα και τη δικαιοσύνη· τονίζει τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι πιστώσεις που δαπανώνται για μέσα καταπολέμησης των 
διακρίσεων, καθώς και τα προγράμματα στήριξης της ισότητας για την επιβολή των 
δικαιωμάτων των μειονοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στα δικαιώματα των γυναικών, 
των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+·

15. καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τη 
συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στην κατάρτιση του προϋπολογισμού σε όλες 
τις δημόσιες δαπάνες, ιδίως κατά τον σχεδιασμό, τη διαπραγμάτευση, την εφαρμογή και 
την επαναξιολόγηση του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)· η 
δέσμευση για τη διασφάλιση της προώθησης και της προστασίας της ισότητας των 
φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών στη διαδικασία του 
προϋπολογισμού του 2020 έχει καίρια σημασία· η συνεκτίμηση της διάστασης του 
φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού θα πρέπει, κατά συνέπεια, να 
ενσωματωθεί σε όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού και να τηρηθούν: 1) η 
προώθηση της λογοδοσίας και της διαφάνειας στον δημοσιονομικό σχεδιασμό· 2) η 
αύξηση της ευαισθητοποιημένης, ως προς τη διάσταση του φύλου, συμμετοχής στη 
διαδικασία του προϋπολογισμού· και 3) η προώθηση της ισότητας των φύλων και των 
δικαιωμάτων των γυναικών·

16. ζητεί βιώσιμη και επαρκή χρηματοδότηση των δράσεων που προβλέπονται για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και της οδηγίας για 
τα δικαιώματα των θυμάτων, ως βασικών νομοθετημάτων για την καταπολέμηση της 
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βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και την παροχή 
επαρκούς στήριξης στα θύματα, τη δημιουργία ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου και 
ολοκληρωμένης προσέγγισης για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης και τη συγκρότηση κατάλληλης κρατικής υποδομής για την 
καταπολέμηση αυτού του είδους βίας·

17. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι δεν σημειώθηκε αξιόλογη πρόοδος όσον αφορά την 
παρακολούθηση των υψηλού επιπέδου πολιτικών και νομικών δεσμεύσεων της Ένωσης 
για την ισότητα των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στη 
δημοσιονομική διαδικασία και στις αποφάσεις σχετικά με τις δαπάνες από το 2015 και 
μετά, πράγμα που καταδεικνύεται, μεταξύ άλλων, από το γεγονός ότι η ισότητα των 
φύλων δεν ελήφθη υπόψη ούτε στην ενδιάμεση επανεξέταση του ΠΔΠ 2014-2020 ούτε 
στην πρόταση της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων 2021-2027. 
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