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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 % (-172 εκατομμύρια ευρώ) σε σύγκριση με το 2019· εκφράζει τη λύπη του για τη 
μείωση, σε σύγκριση με το 2019, των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που 
αποσκοπούν στην ενίσχυση και την ανάπτυξη του ΚΕΣΑ και στη βελτίωση της 
κατανομής ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών (-29,5 %)· υπενθυμίζει τη σημασία που 
έχει η παροχή επαρκούς χρηματοδοτικής ικανότητας για τη βελτίωση της ένταξης των 
μεταναστών, καθώς και της επανένταξης των μεταναστών που επιστρέφουν διά της 
βίας ή οικειοθελώς σε τρίτη χώρα, και για την ανταπόκριση σε ανάγκες επείγουσας 
βοήθειας κρατών μελών που δέχονται μεταναστευτικές πιέσεις· εκφράζει την 
απογοήτευσή του για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του ΤΑΜ δεν περιλαμβάνει 
ορισμένα χρηματοδοτικά αποθεματικά για τη χρηματοδότηση της μεταρρυθμισμένης 
νομοθεσίας του Δουβλίνου και των νέων προγραμμάτων επανεγκατάστασης της 
Ένωσης σε περίπτωση που υλοποιηθεί η έγκριση 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· ζητεί, 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)·

2. επισημαίνει το χαμηλό ποσό που προβλέπεται στο Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 
(ΤΕΑ) για την παροχή βοήθειας έκτακτης ανάγκης (8,5 εκατομμύρια ευρώ)· ζητεί από 
την Επιτροπή να επαναξιολογήσει προσεκτικά και πιο ρεαλιστικά το εν λόγω ποσό, 
λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενες ανάγκες βοήθειας των κρατών μελών σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο του ΤΕΑ, όπως η διαχείριση συμβάντων που σχετίζονται 
με την ασφάλεια· 

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 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· 

4. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής 
αυξήθηκε κατά 34,8 % (+ 108 εκατομμύρια ευρώ) το 2020, 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· υπογραμμίζει τον στόχο της παροχής 
περισσότερων ανθρώπινων πόρων στην Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή 
(10.000 συνοριοφύλακες έως το 2027) ενώ ο αριθμός των μεταναστών που φθάνουν 
παράτυπα διά θαλάσσης ή ξηράς στην Ένωση έχει μειωθεί σημαντικά σε σύγκριση με 
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τα προηγούμενα έτη· προτείνει η εν λόγω αύξηση πόρων να χρησιμοποιηθεί επίσης για 
τη διάσωση ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα· θεωρεί λυπηρή τη σημαντική διαφορά 
μεταξύ των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που διατίθενται στην Ευρωπαϊκή 
Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή (420 εκατομμύρια ευρώ) το 2020 και του ποσού που 
χορηγείται στην EASO (133 εκατομμύρια ευρώ)· προτείνει αύξηση του 
προϋπολογισμού και της στελέχωσης της EASO για την καλύτερη εκτέλεση των 
καθηκόντων που ανατίθενται στην Υπηρεσία·

5. 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 
καταστεί πλήρως λειτουργική πριν από τον Δεκέμβριο του 2020· 

6. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν συντάχθηκε με το αίτημα της Ευρωπόλ 
για πιστώσεις από τον προϋπολογισμό και πρότεινε να μειωθεί η χρηματοδότηση του 
Οργανισμού κατά 30 εκατομμύρια ευρώ το 2020· σημειώνει ότι η μείωση των 
πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων του eu-LISA κατά 18,7 % (-55 εκατομμύρια ευρώ) 
οφείλεται στην ολοκλήρωση της ανάπτυξης του συστήματος εισόδου/εξόδου· 
επαναλαμβάνει ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδοτική στήριξη για 
τους οργανισμούς ΔΕΥ προκειμένου να φέρουν σε πέρας τα καθήκοντα που τους 
ανατίθενται με πλήρη διαφάνεια και να καταπολεμούν τη σοβαρή διασυνοριακή 
εγκληματικότητα, σε πλήρη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα· 

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για το ποσό που διατίθεται στον ΕΕΠΔ (19 εκατομμύρια 
ευρώ)· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστούν κατάλληλοι δημοσιονομικοί και 
ανθρώπινοι πόροι για τον ΕΕΠΔ για 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.


